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Fiirord

Arbetet med denna bok har till stdrre delen utftirts inom ramen fiir min tjiinst som
forskningsarkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Goteborg (DAG),
som dr en del av Institutet frir sprik och folkminnen.

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen har genercist bidragit med medel for detta
arbete innan jag blev anstiilld pi DAG, och har ocksi bidragit till tryckkostnaderna,
n6got som ocksfl Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien gjort. DAG
och jag tackar hjiirtligt fdr detta ekonomiska stod.

Det iir minga som fortjZinar ett stort tack f6r hjiilp av olika slag, mflnga som bidragit
till att detta projekt nu kommit i mil.

Under hela fiirden har professor emeritus Svante Strandberg i Uppsala varit en

stiindigt engagerad och klarsynt medresendr, granskare och inspiratdr. Aven professor
Eva Nyman har llist stora delar av manuset och givit minga goda kommentarer.
Ett prelimindrt manuskript har liists av fcjrste forskningsarkivarie, docent Katharina
Leibring, forskningsarkivarie, fiI. dr Maria Ldfdahl, forskningschef, docent Mats
Wahlberg och fcirste forskningsarkivarie, docent PerVikstrand, som alla kommit med
kunniga och viktiga kornrnentarer. Maria Ldfdahl och forskningsarkivarie, fil. dr Lena
Wenner har korrekturliist och Maria har iiven bistitt pi minga andra siitt. Alexander
Holender och Bengt Edqvist har hjiilpt till med registren. De arkivchefer som tjiinst-
gjort under arbetet med boken, docent Birgit Falck-Kjiillquist, docent Margareta
Svahn och fil. drAnnika Nordsfrtjm, har s6dt fdr den hjiilp och det stdd som behovts.
Hiir mflste ocks6 niimnas Birgits foretriidare som chef, fil. dr Hugo Karlsson, som
fortfarande ofta flnns till hands med sina utomordentliga kunskaper och sin bered-
villighet att stiilla dem till fdrfogande. En viktig faktor 2ir ocksi den goda och hjiilp-
safl)ma andan pfr DAG.

Lantmiiteriets ortnamnschef Annette C. Torensjo har ordnat kartbilagan. Nu i slut-
skedet har Mikael Cinthio vid Trycktjiinst gjort en utomordentlig insats med siitt-
ningen av boken.

Slutligen har Tanums hembygdsftirening och alla mina meddelare varit till oviirder-
Hg hjAlp. Det iir omdjligt att riikna upp alla, men jag m6ste i alla faII ndmna Randis
Olsson pi Lilla Oppen och tvi av dem som inte liingre lever men som bidragit i hdg
grad, niimligen Arne Karlsson, Tores-Svandal och Gustav Johansson, Surtung.

Om materialredovisningen: Namnen dr sorterade i bokstavsordning fdr vade nivi,
fcirst socken, sfl byar (diirefter gflrdar i by) och gilrdar, sedan i fcirekommande fall
hemmansdelar (i den min det finns namn uppgivna) och slutligen torp och andra
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mindre bebyggelser. Efter uppslagsnamnet finns oftast uttalsuppteckningar i kronolo-
gisk ordning, skrivna med landsmilsalfabetet. (Uppgift i en mening som avslutas med

t.ex. (TC) ?ir hiimtad fran uppteckningen. Upptecknarnas signaturer med uttydning
finns under Otryckt material i kiill- och litteraturfdrteckningen.) Fdr girdar finns dlir-
efter en mantalsuppgift enligt 1881 frrs jordebok, ev. foljd av 6rtal ftir ftiriindringar
frin 1659 och framflt. Darpe ftiljer ett urval skrivninga.r ur olika kiillor. Alla beliigg
fram till ca 1650 fi.nns med och diirefter sidana som visar en fdriindring eller av-

vikelse. I de fall friilsegods finns med i l50O-tatsjordebcickerna stfrr de under iigarens

namn, t.ex. >Pouell Skriffuers Godtzs>>.

Under beliiggsserien finns i fdrekommande fall uppgift om vilken preposition som

anvitnds, t.ex. i (Rtid) eller pd (Rt d). Om uppgiftema inte stammar frin uppteckning-
a.rna som gjorts under de ftjrsta decenniema av 1900-talet iir de enbart utsatta om de

awiker frfln huvudregeln: NN i (Rttd); NN bor pi (Rttd). (Om det stdr Preposition: i
CR betyder det alltsi att I anviinds i bida fallen.) I manga fall finns ocksfl uppgift om
inbyggarbeteckningar (>inbyggarnamn>>), hiimtade fran de tidigare uppteckningarna,

men sidana tycks inte liingre anvtindas.

Beteckningarna cildre namn ochyngre namn i inledningen syftar pi namn pi byar
och enstaka gflrdar med fiirsta beliigget fram t.o.m. 1600-talet, respektive senare be-

lagda bebyggelsenamn.
De flesta namn p6 mindre bebyggelser har tagits med. En del namn som bara

funnits i ett ensamt beliigg fren 1700- eller 1800-talet har strukits; det giiller framfcir
allt vanliga namn som Backstugan, Kasen, Kvarnetorpet, Myren o.d. Vissa namn som

inte betecknar (eller betecknat) bebyggelse har iindfl tagits med. Det giiller enheter

som finns med i fastighetsregistret.
Namnens uppslagsformer utgir frfln formema i EK, EKB, fastighetsregister och

liknande officiella skrivningar i den min sfldana finns; i vissa fall iir de dock anpas-

sade till dialektuttalet. Kasene under Svandal Norra air ett exempel.

I exkursen, sist i inledningen, flnns en redovisning av och kommentarer till de olika
kiillor diir beliiggen hiimtats.

Gtrteborg i februari 2013
Catarina Riijder
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Kflllor, litteratur och fiirkortningar

Arkiv, bibliotek och samlingar
DAG = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet

i Goteborg, Institutet for spr6k och folkmin-
nen.

DAGs = Dialekt-, ortnamns- och folkminnessam-
lingar, DAG.

DKB = Det Kongel. Bibliotek. Kobenhavn.
DRA = [Danska] Rigsarkivet. K0benhavn.
GLA = Landsarkivet i Goteborg.
NAU = Namnarkivet i Uppsala, Institutet for sprflk

och folkminnen.
NAUs = Namnarkivets i Uppsala samlingar.

OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala, numera in-
gAende i Namnarkivet, Institutet for spr6k och
folkminnen.

RA = Riksarkivet. Stockholm.
RAA = Riksantikvarieflmbetet; se under L[nkar

nedan.

SGU = Sveriges geologiska undersokning. Upp-
sala.

Otryckt material
A II 28 - (Ostfold m. 28.) Land og s@e Carte over

Smaalehnene og Wiig Siden fra Mos til Qvist-
rumbron , cz. l: 200 000. Inkommet fra Gene-

ralmajor Stuart Sterbboe 1750. Odat. Statens

Kartverk, Honefoss.

AJ = Janzdn, Assar: Ortnamnsuppteckningar frfln
Lur 1928, acc. 9I3, DAGs.

Arbetz penninge = Register pau Arbetz penninge,

som er oppeboritt vdj Nordtwigen og Sonder-

wigenn fra. philipi Jacobj Daug j601 och thill
sama Aars Daug j602; Jnndtegt paa Arbedtz-
pennge, aff Sonnderwigenn och Nordttwigenn,
som ehr Oppebarett. aff Almoenn, Der Same-

stedtz, Fraa Philippi Jacobij Daug i603. Och
Thill: 1904. Original i DRA. kopia acc.48448,
DAGs.

B = Biskops Gods, som lflg till Akershus. En liten
lista som stflr l[ngst bak i 1585-86 jb.

Blidberg, T., se TB.

Brink, Stefan, 1998: Tanumsbygdens bosiittnings-
historia med s[rskild utgflngspunkt frin bebyg-
gelsenamnen. Manuskript, DAG.

Carlberg, Torsten, se TC.
Concept-Carta ofwer Tannhems hiirad i Bohus-l[n

och Norrwikans fogderi, aflagen i storre m6tt,
utaf landtmtitaren Willhelm Kruses original,
r[ttad efter fortiflcations fiilt-statens obserwa-

tioner, forf[rdigad i Wennersborg den 15 mars

17 44 af And: Bruce.
CR = Catarina Rojder.

Db = Dombok, dombocker. GLA.
ES = Skantze, Eyvor: Ortnamnen pfl Muso 1911.

Proseminarieuppgift, acc. 3695 B, DAGs.
Extraskattemtl = 161 0 flrs extraskattemantalslZingd.

Rigsarkivet Kpbenhavn.
F = Fourinngs Hester. Handskrift, DRA.
Fr = Fastighetsregistret 1986-. Hos Lantmdteriet.
Grebbestads historia = Hediingklev, Hans: Greb-

bestads historia 1-5. 1997-99. Grebbestad
(Duplic., DAG.)

H - Hestegangs Korn, Ledings Kornn, Pendinge,

Meel och Sm4rHandskrift, DRA.
hfl = Husforhorsllngd(er). GLA. Framfor allt ar

det 1760(-73) och I82I(-25) (fdr Tanum);
1759(:70) och 1825(-30) (for Lur) som har
exce{perats.

HR = Rydbo, Hans: Ortnamnsuppteckningar fr6n
Grebbestads kyrkoomride 1920, >>Ndseb> , acc.

365:2, DAGs.
Jansson, Percy, l95l: Personbetecknin gar L en bo-

husl[nsk socken. Uppsats for nordiska semina-

riet, acc.397 8 B, DAGs.
Janz€n, Assar, se AJ.
jb = jordebok, -bocker. Kronans jordebocker for

Bohusliin: 1544, 1573, 1581, 1586 or., DRA;
1659-1881, GLA.

JbVr = Jordbog offuer Wremb och nu tilligende
Goeds. L634. DKB.

jr = jordregistret 1909-. Lantmtiteriet i Goteborg.
jr? = jordrannsakningsprotokoll (rp t665 ingflr i

del 2 av jb 1665, RA).
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K = Kronne Landskyltt. Handskrift, DRA.
KHL = Lindberg, Karl Hilmer: Ortnamnsuppteck-

ningar frfln Lur och Tanum 1901, gammalt nr
37:24, DAGs.

Kortet 7 4 l9ll ,7 5 1916. Sjokortsuppteckningar (i
DAGs) gjorda av Hans Rydbo I9I7, gammalt
nr 44:5a respektive Artur Karlsson 1916, gam-

malt w 44:6a.

Krist. bisp. jb = Utskrift av Kristiania bispearkivs
jordebok 164445 (nr 29), DAGs.

L = Lurs socken.

Lindberg, Karl Hilmer, se KHL.
Ni16n, Nils, 1880, 1884: Uppteckningar i DAG,

acc. B'75:4, DAGs.

- 1880:1, 1880:2, Ofinamn och dialekt, uppteck-
ningar inbundna i tvfl band, acc. L42: l, 2, 4
resp. 158, DAG.

RU = Regenschab Paa Dett wuisse af Synder-
wigen, som ehr gaardtage, Sagefald, thold,
hoffuidthiennde och Landschyld, fra philipi
Jacopi Daug 1612 och thill same Aarssdaug

igen Anno I6L3. Handskrift, DKB.
Rydbo, Hans, se HR.
Sillsalterrer 1787 = Fortekning pi alla de uti Norr-

wikans fogderie warande trankokerier, och
Fortekning pfl nedanndmnde sill salterier uti
Norrwikans fogderie for iff I18l . Signum E Vl:
9. Goteborgs och Bohus liins landskansli,
GLA.

Skantze, Eyvor, se ES.

SP = Skatte Pendinge, Skatte Fee og Ledings Pen-
dinge. Handskrift, DRA.

T = Tanums socken.

taxl = taxeringsliingd.
TB = Blidberg, T.: Ortnamnsuppteckningar frfln

Lur 1938, acc. 2001; ortnamnsuppteckningar
fr6n Galto och Res6, Lur, acc.2002, DAGs.

TC = Carlberg, Torsten: Ortnamnsuppteckningar
fr6n Tanum 1934 och 1 937 , acc. 167 4, DAGs.

1615 Reg. = Register over odelsbpnderne i Bahus-
len og Viken og deres afgifter 1615-16. Hand-
skrift, DRA.

1806 K - Karta ofver Gdteborgs och Bohus l[ns
hofdingadome. Utg. af S. G. Hermelin. Stock-
holm.

L[nkar
Centrala soldatregistret: www.soldatreg.se
SGU: s kartgenerator: http:l lmaps2.sgu.selkartge-

nerator/map order_s v. html
Riksantikvarieiimbetets digitala fornminnesregis-

ter: www.fmis.raa.se.

Tryckt material
AARGA = Acta Academiae Regiae Gustavi

Adolphi. 1958-. (Jflmfor SKGAA.)
Aasen = Aasen, Ivar: Norsk Ordbog med dansk

forklaring. 4. uforandrede udg. 1918. Kristia-
ru4.

Agrip = Agrip af N6regskonunga segum. Ed.:
Bjarni Einarsson. 1984. Reykjavik. (islenzk
fornrit 29.)

Akershusreg. = Akershusregistret af 1622. Udg. af
Den norske historiske Kildeskriftkommission
ved G. Tank. 1916. Kristiania.

Akselberg, Gunnstein, 2003: Tbrp-namn i Ostfold
fylke. I: Nordiske torp-navne (se detta).

Akt. = Aktstykker til de norske Strendermoders
Historie 1548-1 66I. l9I0-29. Kristiania.

Alfvegren, Lars, 1958: r-genitiv och are-komposi-
tion. Formhistorisk undersokning pA grundval
av svenska dialekter och ortnamn. Uppsala.
(SKGA A 32. Studier till en svensk ortnamns-
atlas 10.)

Andersson, Thorsten, 1965: Svenska h[radsnamn.
Uppsala-Kopenharnn. (Nomina Germanica I4.)

- 
1972: Norden och det forna Europa. I: NoB
60.

- 
1984: Vzistsverige for tusen irr sedan. Gammal
territoriell indelning i ortnamnsbelysning.
Liinsstyrelsen i Gdteborgs och Bohus liin. Go-
teborg. (Kulturhistorisk rapport 1 5.)

B&L = Bjorvand, Harald & Lindeman, Fredrik
Otto: Vflre arveord. Etymologisk ordbok. 2000.
Oslo. (Instituttet for sammenlignende kultur-
forskning. Ser. B. Skrifter 105.)

Beito, Olav T., 1949: Norske sreternamn. Oslo. (In-
stituttet for sammenlignende kulturforskning.
Ser. B. Skrifter 45.)

Bergfors, Erik Olof, 1996: Personnamnet Trond r

ovredalska ortnamn och g6rdsnamn. I: FrSn
gotarna till Noreens kor. Hyllningsskrift till
Lennart Elmevik pfl 60-flrsdagen 2 februari
1996. Red.: Eva Brylla, Svante Strandberg &
Mats Wahlberg. Uppsa1a. (SOAU. Ser. B. Med-
delanden 1 1.)

Bidr. = Bidrag till kiinnedom om G6teborgs och
BohuslZins fornminnen och historia 1-8. Utg.
pA foranstaltande af L[nets hush6llningssiill-
skap. I8l 4-191 3. Stockholm.

BmO = Bokmfllsordboka. Definisjons- og rett-
skrivningsordbok. Utarbeidet av Avdeling for
bokmfll ved Norsk leksikograflsk institutt, Uni-
versitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk spr6k-
rfld. 1 986. Bergen-Oslo-Stavanger-Troms@.

BohOB = Bohusl[n i ord och bild. Kalender med
ortsbeskrivningar. Utg. av Bohuslliningen un-



der redaktion av Frans E. Karls on. 1924. Udde-
valla.

Bohusliins historia. Utarbetad pfl uppdrug ay Gote-
borgs och Bohus ldns landsting. Under redak-
tion av Erik Lonnroth. 1963. Stockholm-Gote-
borg-Uppsala.

Bratto, Olof, 1992: Personnamn i Bohuslfln 1.

1300-1700. Goteborg.

- 1993: Personnamn i Bohuslan 2. Skilda namn.

Goteborg.
Brevner, Erik, 1942: Sydostra Niirkes sjonamn.

Sjonamnen i Askers, Skollersta och Kumla hii-
rader. Uppsala. (SKGAA 9.)

Bucht, Torsten, I95I: Ortnamn innehflllande lung-
er, lung. I: NoB 39.

B@ = Bustadnavn i Ostfold. Utg. av Avdeling for
navnegransking, Institutt for nordistikk og lit-
teraturvitenskap, Universitetet i Oslo. 1-.
1994-. Oslo.

Carlsson, Helene, 1996: Seklernas Bohusliin. I:
Bohusliin. Stockholm.

Christensen, Vibeke & Kousg6rd Sgrensen, John,

1972: Stednavneforskning 1. Afgrrensning.
Terminologi. Metode. Datering. Kgbenhavn.

Codex Frisianus (Arna-Magn an Ms. 45. Fol.) En
Samling af norske Konge-sagaer. Udg. efter
offentlig foranstaltning ved C. R. Unger. 1871.

Christiania.
Cullberg, Carl, 1993: Bohusliin - ett griinslands

historia. Uddevalla. (Skrifter utg. av Bohusltins
museum och Bohusl6ns hembygdsforbund 44.)

D. Bjelkes jb = Fru Dorothea Bjelkes jordebok flr
1660. I: Bidr. 1.

DGP = Danmarks gamle Personnavne ... udg. af
Gunnar Knudsen, Marius Kristensen & Rikard
Hornby. 1. Fornavne. 1936J8. 2. Tilnavne.
1949-64. Kobenhavn.

DiS = Dialekt i Soten2is 2000. Soten[s.
DiT = Dialekt i Tanum L990. Tanumshede.

DN = Diplomatarium Norvegicum. 1-. 1847-.
Kristianra & (numera) Bergen.

DS = Danmarks stednavne. Udg. af Stednavneud-

valget (numera av: Institutt for Navneforsk-
ning). 1-. 1922-. K6benhavn.

DSA = Kousgflrd Sorensen, John: Danske sO- og

flnavne 1-8. 1968-96. Kobenhavn. (NIfN 6,

L2, 15, 21, 24, 28, 29, 35.)
Eirspennill = Eirspennill, cod. AM 4l fol. N6regs

konunga sggur. Magnus g6di. H6kon gamli.
Udg. af Den norske historiske Kildeskrifts-
kommission ved F. J6nsson. 1916. Kristiania.

Ejder, Bertil, 1979: Ryd och rud. Lund. (Skrifter
utg. genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i
Lund2.)

Ix
EK (1938) = Ekonomiska kartan over Goteborgs

och Bohus liin. 1935J.0. Stockholm.
EK 1978; 1979 = Ekonomiska kartan over Gdte-

borgs och Bohus liin 1974-79. G[vle.
EK(B) = Ekonomiska kartan over Goteborgs och

Bohus lan 1935-40 samt EKB.
EKB = BeSkrivning till Rikets allmiinna kartverks

ekonomiska karta 6ver Goteborgs och Bohus
liin. Bullarens, Kville och Tanums hiirader.
1940. Stockholm.

Eklund, Gerd, I99I: Vrist 
- 

brist 
- 

rist. Utveck-
lingen av garnmalt uddljudande wr t nordiska,
srirskilt svenska, dialekter. Uppsala. (Skrifter
utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Ser. A. 17.)

Elmevik, Lennart, 2004a: Hdra och Fridene. Till
tolkningen av ett par svenska vin-namn och
nigot om grundbetydelsen hos namnelementet.

I: Namn (se detta).

- 
2004b: Uber die -n- und -sn-Sufflxe in nor-
dischen Appellativen und Ortsnamen. I: Suffix-
bildungen in alten Ortsnamen. Akten eines in-
ternationalen Symposiums in Uppsala I4.-t6.
Mai 2004. Hrsg. von Thorsten Andersson &
Eva Nyman. Uppsala. (AARGA 88.)

Emanuelsson, Anders, 2005: Kyrkojorden och dess

ursprung. Oslo biskopsdome perioden ca 1000

- ca 1400. Goteborg. (Avhandlingar frfln His-
toriska institutionen, Goteborgs universitet 44.)

Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport
fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13.
mai20l0. Red.: Ole-Jprgen Johannesen & Tom
Schmidt. Uppsala. (NORNA-rapporter 87.)

Fagrskinna. N6regs kononga tal. Ed.: Finnur J6ns-

son. 1902-03. Kobenhavn.
Falck-Kjiillquist, Birgit, 1984: Ortnamnen i Vrirm-

lands liin 1. Inledning. Uppsala. (SOV 1.)

- 
20lT: Hcirncis och Kdvran. I: Etymologiens
plass i navneforskningen (se detta).

Falk-Torp = Falk, Fljalmar & Torp, Alf: Norwe-
gisch-diinisches etymologisches Worterbuch.
Mit Literaturnachweisen strittiger Etymolo-
gien sowie deutschem und altnordischem Wor-
tewerzeichnis. 2. Aufl. 1960. Kristiania.

Flateyjarb6k. En samling af norske Kongesagaer

t...1 Udg. af C. R. Unger. 1860-68. Christia-
nra.

Fornvflnnen. (Numera:) Tidskrift for svensk anti-
kvarisk forskning. 1-. 1906-.

Framme, Gosta, 1985: Odegflrdar i Viitte hiirad.
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namn i stadnamn (se detta).
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l:20 000. Lantmiiteriverket. 1994. Gtivle.
GVSH = Gdteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vit-

terhets-Samhiilles handlingar. Ser. A. Huma-
nistiska skrifter. 1929-66. Goteborg.
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frfln vikingatid till reformationstid I-22. 1956-
78. Malmo.

Kluge = Kluge, Friedrich: Etymologisches Worter-
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namnen. Uppsala. (SKG AA 26. Studier till en
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- 
1934: Hiltsun ga.Ettnamn med underliga 6den.
I: SIOD 5.

- 1942: En hiillristning och ett ortnamn. I:
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j 2imte girds - och kulturhistoriska anteckningar.
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atlas 1 1.)

Rygh, Oluf, 1898: Norske Gaardnavn. Forord og
Indledning. Kristiania.

- 
1901: Gamle Personnavne i norske Stedsnavne.
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de Forklaringer af K. Rygh. Kristiania.

Ryman, Lennart, 2004: Friimsteby. I: Namn (se

detta).

Sahlgren, Joran, 1922: Nordiska ortnamn i sprflk-
lig och saklig belysning. I: NoB 10.

- 
1930: Ordliingdsbalansen i svenskan. I: NoB
18.

- 
1948: Holliindska och tyska ortnamn i Sverige.
I: OUA.

- 
1950: Hednisk gudaliira och nordiska ortnamn.
I: NoB 38.

- 
l95L: Recension av Diplomatarium Danicum
2:Il. I: NoB 39.

Sahlgren, Jorel, 1949: Om bebyggelsenamn bil-
dade av ordet hammar 'hdjd'. I: OUA.

Sandnes , Jgrt, I97 5: Navneleddet anrn, av eldre
audn. Bidrag til en navnehistorisk studie. I:
NoB 63.

- 
I990a: Elvenavnet Alma.I: NoB 78.

- 
I990b: Gflrdsnavn og bosetning pfl Nes, Hed-
mark, noen hovedlinjer. I: Namn og eldre bu-
setnad. Rapport frfl NORNAs femtande sym-
posium pi Hamar 9.-11. juni 1988. Red. av
Tom Schmidt. Uppsala. (NoRNA-rapporter
43.)

SAOB = Ordbok 6ver svenska sprflket utg. av
Svenska Akademien. 1898-. Lund.

SaoS = Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Aka-
demiens flrsbok. 1932-.

SAS = Studia anthroponymica Scandin aytca. Tid-
skrift for nordisk personnamnsforskning. 1-.
1 983-.

Schmidt, Tom, 2000: Norske girdsnavn pe -by og
-b0 med personnavnforledd. l-2. Oslo.

- 
2009a: Navneleddet torp i Ostfold. I: Torp som
ortnamn och bebyggelse (se detta).

- 
2009b: NOvn vesta flsen. Bustadnamn i Vestre
Slidre. Oslo.

SD = Svenskt Diplomatarium. (Numera:) Utg. av
Riksarkivet. 1-. 1829-. Stockholm.

Seip, Didrik Arup, 1929: Sprflklige problemer om-
kring navnet Trondhjem. I: MM.

- 
193L: Norsk sprflkhistorie til omkring 1370.
Oslo.

SGU Fjellbacka = Sveriges geologiska undersok-
ning. Beskrifning till Kartbladet Fjellbacka af
E. Svedmark. Ser. Ac. 2. 1902. Stockholm.

SGU Fjellbacka.k = Sveriges geologiska under-
sokning. Kartbladet Fjellbacka. Ser. Ac. 2.

1901. Stockholm.
SIOD = Skrifter utg. av Institutet for ortnamns-

och dialektforskning vid Goteborgs hdgskola
1-5. I9I8-34. Goteborg.

SKGAA = Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs
Akademien. (Numera: Acta Academire Regire
Gustavi Adolphi.) 1933-. Uppsala.

SMP = Sveriges medeltida personnamn. (Numera:)
Utg. av Arkivet for ordbqk over Sveriges medel-
tida personnamn, Namnavdelningen, Institutet
for sprflk och folkminnen. 1-.1967-. Uppsala.

SNF = Studier i nordisk fllologi. 1-. 1910-.
(ssLS.)

SOAU = Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i
Uppsala.

SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands
liin. P6 offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-
namnskommissionen (numera: av Ortnamnsar-
kivet i Uppsala). 1-. 1948-. Uppsala (& K0-
benhavn). (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.)

SOL = Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom
Sprflk- och folkminnesinstitutet och Institutio-
nen for nordiska spr6k vid Uppsala universitet.
Red. : Mats Wahlberg. 2003. Uppsala.

SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skara-
borgs lln. Pfl offentligt uppdrag utg. av Kungl.
Ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i
Uppsala). 1-18. 1950-81. Uppsala (& Kgben-
havn). (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.)

SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Vflrmlands
l[n. Pfl offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-
namnskommitt6n (Kungl. Ortnamnskommis-
sionen, numera av: Ortnamnsarkivet i Uppsa-
la). I-16. 1922-84. Uppsala (& Kpbenhavn).
(SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.)

SOA = Sydsvenska ortnamnssiillskapets flrsskrift.
1925-.



SOA - Sverges ortnamn. Ortnamnen i Alvsborgs
l2in. Pfl offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-
namnskommitt6n (Kungl. Ortnamnskommissi-
onen). l-20. 190648. Stockholm. (SOAU.

Ser. A. Sveriges ortnamn.)
SOOg = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Ostergot-

lands l[n. Uppsala. Pfl offentligt uppdrag utg.

av Ortnamnsarkivet i Uppsala.4-. 1982-. Upp-
sala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.)

Strandberg, Svante, 1991: Studier over sormltind-
ska sjonamn. Etymologi, namnbildning och

formutveckling. Uppsala. (SOAU. Ser. B. Med-
delanden 8.)

- 
1994: Om forhillandet mellan runantropony-
mer och ortnamnsforleder. En forberedande
undersokning. I: Vikingetidens sted- og per-

sonnavne. Rapport fra NORNAs 22. symposi-
um i Kobenhavn 14.-16. januar 1993. Red. af
Gillian Fellows-Jensen 8L Bente Holmberg.
Uppsala. (NoRNA-rapporter 54.)

- 
2008: Bcirle i Vingaker. I: NoB 96.

Strid, Jan Paul, 1999: Kulturlandskapets sprikliga
dimension. Ortnamnen. 2 uppl. Stockholm.

Stflhl, Harry, 1956: Torvmossared och Tommered.

Tvi halliindska ortnamn. I: SaoS.

- 
l9l1: Smor i ortnamn. I: KL 16.

- 
1976: Ortnamn och ortnamnsforskning.2 uppl.
Stockholm.

Stihle, Carl Ivar, 1946: Studier over de svenska

ortnamnen p6 -inge pfl grundval av undersok-
ningar i Stockholms l[n. Uppsala. (SKGAA
16. Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.)

Sundstrom, Kjell, 2010: Sockennamnet Hammer-
dal - en felskrivning eller en korrekt beskriv-
ning. I: OUA.

Svahn, Margareta, I99I; Finnskcigg, tdtel och sia.

Om folkliga namn pe grtis. Umefl. (Skrifter utg.

av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Umefl. Ser. A. Dialekter 8.)

SvLm = Svenska landsmfll och svenskt folkliv.
(Numera:) Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Aka-
demien. 1 878-. Uppsala.

Srerheim, Inge, 2001: Namn og gard. Studium av

busetnadsnamn pil -land. Stavanger. (Tidvise

skrifter. Humaniora, kunst og estetikk 38.)
Soderwall = Soderwall, Knut Fredrik: Ordbok of-

ver svenska medeltids-spr6ket t-2. 1 884-19 1 8.

Stockholm. (SFS S 27 .)

XV

Tengstrom, C. G.,1931: Studier over sydbohusliin-
ska inkolentnamn. Goteborg. (Goteborgs hog-
skolas flrsskrift 37. l93l:2.)

Thors, Carl-Eri c, 19 59 : Finl[ndska personnamns stu-

dier. Stockholm. (Anthroponymica Suecana 4.)

Tiselius, Carl A., 1925: Bohusliins gamla adliga
gods och shtesgirdar. Bidrag till gerdarnas och
sliikternas historia. Goteborg.

- 1926: Bohusl[ns m[rkligare gflrdar. Bidrag till
gflrdarnas och sltikternas [ldre historia. 1. G6-
teborg.

Torp - Torp, Alf: Nynorsk etymologisk ordbok.
L9I9. Kristiania.

Torp som ortnamn och bebyggelse 2009. Konfe-
rensrapport. Tvtirvetenskaplig torp-konferens
Malmo, 25-27 april 2007. Red.: Peder Dam &
al. Lund. (Skrifter utg. av Dialekt- och ort-
namnsarkivet i Lund 1 1.)

UNT = Namnspalten i Upsala Nya Tidning. Ot-
namnssdllskapet i Uppsala. I-20. 1982-2002.
Uppsala.

Wadstrom, Roger, 1983: Ortnamn i Bohuslfln.
Stockholm.

Wahlberg, Mats, 1986: Ortnamn pa As@)-.I: NoB
74.

Wess6n, Elias, l92l: Hiistskede och Leksliitt. I:
NoB 9.

- 1968: Svensk sprflkhistoria 1. Ljudldra och ord-
bdjningsliira. 8 uppl. Stockholm. (Nordiskt
kursbibliotek.)

Vikstrand, Per, 2001: Gudarnas platser. Forkristna
sakrala ortnamn i Miilarlandskapen. Uppsala.
(AARG A 77 . Studier till en svensk ortnamns-
atlas 17.)

- 2007: Bebyggelsenamnen i Morbylinga kom-
mun. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutet for
sprflk och folkminnen. Namnavdelningen. Ser.

A. Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Kalmar l[n
7.)

VO = Viirmliindsk ordbok. De vtirmska dialekter-
nas ordskatt samlad och presenterad av Knut
Warmland. 1997. Karlstad.

Wohlert, Inge, 1960: Imperativiske stednavne. I: Ti
aftrandlinger. Udg. i anledning af Stednavneud-

valgets 50 6rs jubilreum. Kpbenhavn. (NIfN 2.)

Odman 1746 = Johannes OEdman: Chorographia
Bahusiensis thet dr: Bahus-liins beskrifning

t.. .1. Faksimiltryck 1910. Stockholm.



Fiirkortningslista
(g[ller [ven bojningsformer) 1

a.a. = anfort arbete

zcc. = accession(snummer)

a.st. = anfort stiille
Bd = band av OGB
best. = bestflmd
bet. = betydelse

Boh. = Bohuskin
boh. = bohusl[nska
c., ca = cirka
da. = danska

dial. = dialekt
dipl. = diplom, dokument
ed. = edition, utg.

enl. = enligt
f. = femininum; fdljande (vid sidhflnvisning);

forra, forsta
ff. - flera foljande
f. 1. = forled
fno. = fornnorska
fr. - friilse(gods); frfln
fsv. = fornsvenska
fvn. = fornvdstnordiska
f6lj. = foljande
foreg. = foregflende
g., gd, gl = gard (ofta i jordeboksnamn pa gflrdar

i bY)
gdr = ghrdar

hd = hiirad
IB = inbyggarbeteckning, >inbyggarnamn>
isl. = isliindska
km = kilometer
kr. = krono(gods)
L = Lur(s socken)

1. = eller (i SAOB-citat)
L.,L' = Lilla
litt. = litteratur
m = meter
m. = maskulinum

mansn. = mansnamn

medd. = meddelare

mtl = mantal
m o.h. = meter over havet

\. = Norra
fl. = neutrum
nisl. = nyislZindska

no. = norska
nordboh. = nordbohusliinska
nyisl. = nyislflndska
nyno. = nynorska
odat. = odaterad

ofri fr. = ofri mans friilse(gods) (innehades av

ofr[Ise person)

ON = ortnamn
or. = original
pl. = plural
prep. = preposition
S. - Sodra

samf. = samf[lld
sing. = singular
sk. = skatte(gods)

Sm61. = Smflland
Sfl = socken

sP. = sPalt

SS. = sflsom

St. = Stora

S:t = Sankt

sv. = svenska

s. o. = sydostra

T = Tanum(s socken)

utg. = utgivare, utgivet
uts. fr. = utsocknes fr[lse(gods)
Vgtl. = Viistergdtland
vok. = vokal
y. - yngre
dv. = 6ven

ostno. = ostnorska

1 For forkortningar som giiller kiillor, se Kzillor, litteratur och forkortningar.



Kort fiirklaring av de vanligast fiirekommande tecknen
i landsmfilsalfabetet

1. Vokaler
a:ircpr.hat
a:trspr. hatt
a : mellan de b6da foreg.
ar : s.k. Masthug gs-a; fiara ri-ljud
e : I rspr. veta, vett
e: t rspr. vrita, mcitt
e : mellan de b6da foreg.
a : i t.ex. stockholmska bcira (>brett> a)
t : t rspr. flik, flicka
r : mellan t och e
o : trspt. bo

o : t rspr. lott (>>oppet>> d)
o : mellan de bflda foreg.
u : i rspr. szr (>>spetsigb a)
ru: det norska u-ljtdet
w:r rspr. surra
y : i rspr. byta, bytta
g : mellan A och 0
a : I rspr. gri (>slutet>> d)

s :irspr. dr)

o : i rspr. stdtt, v[stsvenska ldn
o : mellan de b6da foreg.
B : t t.ex. stockholmska kdra (>brett> o)
a : mellan & och a

a : i rspr. hare, bevisa (>slappt>>, obetonat e)

7 : ett sptint, surrande i-ljud, s.k. Viby-i
4 : ett spf,nt, sunande y-ljud, s.k. Viby-y

2.Konsonanter
b d f g h I k (med varianten b I m n p s t u ilterger

det uttal som tecknen stir for vid vanlig riks-
spraklig hogliisning

d:irspr. jord
d : rd med dnnu h6gre tungspets rin foreg.

I : i rspr. sorla (de har ej vanligt / nyttjas)
/r : >tjocku /
4 : >tjockb /

q:Lrspr. barn
/\ ; rn med [nnu hogre tungspets [n foreg.
r : rullande tungspets-r
p :irspr. kors
s : ^y-ljud med dnnu hogre tungspets iin foreg.

J : sj-ljud bildat med tungryggen

[ : allmiint tecken for ,s7-ljud; ofta tecken for ett i
forh. till det foreg. nigot liingre fram beliiget
ljud

y : sj-ljud med tungan i7-liige

t : r rspr. gjort, sort
t, : rt med 6nnu hogre tungspets dn foreg.

# :i rspr. tj-ljtd utan >>/-forslag>

w; itterger ett uttal motsvarande engelskt w (lfr
t.ex. uttalet av eng. water).

g k g nyttjas som generella tecken for g-, resp. k-
och ng-ljud

Siirskilda tecken
: under en bokstav anger att ljudet ar lflngt (i
frilga om kons. = dubbel): dq.g dag.Liingd-
beteckningen av forsta kons. efter vok. iir icke
konsekvent anvdnd i ord av typen mark

: under bokstav anger att ljudet blott eir >halv-
lflngt>

: accenten t buren (best. form av bur)
: accenten t buren (av brira)
: civer vokal; >>bruten>> accent
: over vokal; >>bruten>> accent
: bitryck, szirskilt i s.1. av sammansatta ord

(dq.gbbk dagbok)
: under en vok. anger att denna [r konsonantisk.
: under en kons. anger att denna dr stavelsebil-
dande (t.ex. tcdlU i nordboh.)

: under en bokstav anger att ljudet knappast hors
: over konsonant; anger att en vanligen >>tonande>>

kons. mist sin strimton: n@sd*k niisduk (med d
nara t)

.l
J





INLEDNING

Hiiradets namn. Tanums hcirad td4oms hdra Nil6n 1880, tfinums htirad (CR) till-
hcirde under medeltiden Luderlags skeppsreda, som di bestod av Tanums socken
jiimte Lurs socken i det omf6ng som den hade fdre 1696 (se under rubriken Hiiradets
liige, areal och folkmiingd nedan).

Aldre skriftformer: (logrettes man) j Luderlaghi 1400 DN 2 s. 429, Luder o.
1400 Styffe Un3 s. 448, j Ludhalagha 1407 DN 3 s.426, j Ludhelagh 1414 DN
5 s.352, j Ludelagskipreidha 1416 DN 5 s. 363 (avskr.), i Ludherlagh 1439 DN
5 s. 494, i Ludherlags skipraidho 1439 DN 5 s. 494,j Ludelagh 1458 DN 5
s. 589, j Ludherlaghe 1464 DN 5 s. 615, i Luder1agh1499 DN 8 s. 452,i'fo{e
Luderlagh 1499 DN 8 s.452, Thanund skyffre 1544 (NRI 5:l s.224), Thanum
skibrede 1580 NHD s. 40, Thannum Skibberre 1581, Thanum Skibene 1586
jb, Thanum skiberj 1601, Thanum skiberede 1603 Arbetz penninge.

Narrnet Luderlag innehiller i ftirleden namnet Lur (se Lurs socken nedan). Efterleden
innehflller ett appellativ lag, ttoligen med ursprunglig betydelse 'stadgar'. Vid tiden
ftjr de skriftliga bel?iggen iir det tydligt att namnet har omridesbetydelse. Jiimfor
Danelageru'den del av norra och cistra England diir dansk lag och sedviinja ridde'
(NE 4 s. 375) och norska Tr@ndelag (NSL s. 464). Namnet Gulatingslagen (NE 8
s. 171) fick mtijligen aldrig omridesbetydelse. Namnet Luderlag anvdndes bflde som
distriltsnamn och >>mera allmiint fdr lokalisering av bebyggelse>>; i den forstniimnda
anviindningen ibland tillsammans med termen skeppsreda (Andersson 1984 s.23 f.).

Det iir anmiirkningsv'art att den stora Tianumsbygden frin biirjan ingick i Lurs
skeppsreda, innan hela omridet blev Tanums hiirad, slirskilt som en stor del av nu-
varande Lurs socken forc 1697 htirde till Skee socken.

Skeppsredorna var i Norge fran bttrjan avsedda att fcirse kungen med utrustning och
manskap fcir fijrsvarsorganisationen (ledungen). Norra Bohusliin slapp ganska lindrigt
undan >med hiinsyn till folktiithet och prestationsfcirmiga>, och troligen var det med
tillfiilliga undantag sna.rast friga om en skattepilaga (Ldnnroth 1963 s. 100 ff.). Till
grund frir minga av skeppsredorna 169 gamla bygdeenheter, t.ex. Luderlagen. Erik
Ltinnroth anser inte att det finns anledning att fcirutsiitta n6gon >>konstlad indelning
pi likformighetens grund>> fore skeppsredorna (s. 102). Se ocksfl leidang KL 10
sp.532ff., skipreide KL 15 sp. 546 ff. samt Falck-Kjiillquist 2011 s.154 f. med litt.

Namnet Tanum behandlas nedan under Tanums prristgdrd.Dar redovisas alla jorde-
boksbel2igg som giiller Tanum och Tannam, eftersom de i alla iildre jordebdcker har
ftjrts samman och rdknats som byn Tanum, viil p5 grund av att (den ftirste) skrivaren
inte uppfattat skillnaden i uttalet. Se riven wder Tannamnedan.
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Hiiradets llge, areal och folkmiingd. Eftersom serien Ortnamnen i Goteborgs och

Bohus liin niirmar sig fiirdigst[llandet har man va]t att behilla det nu historiska namnet

Gdteborgs och Bohus kin och beteckningarnahiirad och socken.

Tanums hiirad ligger i norra Bohusliin och griinsar i norr till Viitte hiirad, i 6ster till
Bullarens h?irad och i srjder till Kville hiirad. I hiiradet ingflr socknarna Lur och

Tanum. Lurs socken iir den nordligare av dem.1 Fdljande girdar som nu htir till Lurs

socken hdrde ftire 1696 till Skee socken: Bjdrnim, Bratteborg, Elofsrtjd, Hessland,

Hovertid, Medkoppen, Smdris, Stiby, Tarandercid, Tormosenid, Tigerdd, V5l1e, Anne-

rtjd, On samt Overby. Galtti h6rde fore 1697 till Tjiirntt socken, men itminstone pi
1500-talet till Skee (se vidare tnder Galtr)). Viideroarna htirde till Tanums socken

fram till 1885 men dverftirdes dfl till Kville hZirad.2

Hiiradets areal uppgick enligt EKB 1938 till 360 km2, vatav knappt 70 7o iTanums

socken. Av den Zir drygt 5 km2 vatten, varav 63 Vo i Tanvms socken. Landarealen

frirdelade sig 1938 p6 ftiljande satt enligt EKB: frkermark 68 km2, tomt och triid-
gflrdsmark drygt 3, slitteriing drygt 0,5, betesiing knappt 11, skogsmark och iivrig
mark274km2.

2006 vt folkmiingden sammanlagt 6327 personer, varav 86 Vo i Tanums fdr-
samling.

Hliradets indelning ur olika synpunkter. Tanums hiirad horde liksom riwiga Bohus-

Hn till Norge ftjre freden i Roskilde 1658, de Bohusliin blev svenskt.

Fran bildandet av Gdteborgs och Bohus ldn fu 1680 har Tanums hiirad tillhdrt Norr-
vikens fdgderi och domsaga (som iindrat omfattning flera gflnger diirefter).

1971 ersattes de tidigare hiiradsriitterna med tingsriitter. Tanum tillhtir Uddevalla
tingsriitts domsaga.

Tanums kompani av Bohusliins regemente var indelat i 85 stamrotar. Fdrsta Bohus-

tiins Bfltsmans-Kompani bestod i Tanums socken av 14 och i Lurs socken av 13 bits-
mansrota.r.

I kyrkligt hiinseende 169 Tanums och Lurs socknar fram till 1658 under Oslo kapi-

tel, for att diirefter tillhdra Karlstads stift och frfln 1693 Gdteborgs stift. (Aven En-

ningdal hdrde till Ranrikes prosteri tidigare, se Anders Emanuelsson, Kyrkojorden

och dess ursprung s. 304.) 1658 inr[ttades Vikornas prosteri som omfattade pastoraten

i Norrviken och Sunnerviken utom Lane hiirad.3 Vikoma delades 1859 i Vikornas

1 Overby i Lurs socken lir den nordligaste delen av hiiradet, och skjuter fran kusten in niirmare fyra kilo-
meter i Skee socken, ca en kilometer norr om resten av Lr[.
2 Av kartbilagan till Bd 16 att dtima tycks inte Viiderriarna tillhcira nigon av de tre socknarna i Kville
hlirad, men de ligger i anslutning till Kville socken. Vid behandlingen av namnetVriderdarna(Bd 16 s. 87)

framgir inte omrfldets sockentillhcirighet i senare tid. Diir st6r endast: >Overftirdes 1885 fr5n Tanums sn

(ant. 1885 i Jb f6r Thnums sn). Dessftirinnan var befolkningen skattskriven i Kville sn, men hdrde judi-

ciellt under Tanums sn. 1833 skildes N. och S. Viideniama it.>
3 Under medeltiden kallades ofta hela nuvarande Bohusliin frir \4kcn.Ydtteharad var pi den tiden ett eget

omride, medan norra halvan av flterstoden hette Ranrifte och sOdra halvanA/vsysse/ (Cullberg 1993 s. 3l tr ).
I vissa sammanhang anviindes senare nalnnen Norrviken och Sunnervikez om norra respektive stidra

halvan av Bohusliin.



xxI

noffa och sodra kontrakt men2007 iterforenades de bida konffakten och blev Norra
Bohusliins kontrakt.

Tanums och Lurs socknar, och frin 2006 tiven Naverstad-Mo, utgor Tanums pas-

torat.
Tanums och Lurs socknar bildade 1952 Tanums kommun, och sedan l97l ingir

dven de tidigare kommunerna Kville och Bullaren i Tanums kommun.

Geologi. Hiiradets berggrund bestfrr i stort sett enbart av granit, pfl sina stiillen med
extra hiig halt av ortoklas och kvarts som ger en utpriiglat rod fiirg, som t.ex. vid Rtid-
hammar under LillaAnr6s (se omslagsbilden). Bara i ett par omrflden i 6stra delen av
hiiradet best6r berggrunden huvudsakligen av gneJs.

Under istiden slipades bergen av p6 den norddsffa sidan som isen m6tte forst, och
liimnade liisidan, den sydviistra sidan, skrovlig och sonderbruten. Genom havets in-
verkan har mycket av det morzinmaterial som bildats genom inlandsisens framfart
spolats bort och liimnat de mot kusten allt naknare, avslipade bergen. Framfor iskan-
ten har dndmorziner bildats under perioder d6 isen legat stilla.

Dalgangarnas bottnar fylldes med grus, sand och lera medan de var vattenfyllda.
Leran innehflIler ofta en inte ringa del rester av skal fran musslor, snzickor och mindre
skaldjur. P5 somliga stiillen finns skalgrusbankar, som i huvudsak bestfrr av stora an-

samlingar av sidana skal.
Den glaciala lerjorden, t.ex. p5 Tlmumssliitten, vid Hallind, Girden, Lursiing och

Siverbo, iir fet och bdrdig men ocksi ganska fast och var sdkert ndrmast omtrjlig att
odla fdre viindplogens tid. Den postglaciala leran iir diiremot ofta i htig grad vattenhal-
tig och ltjs och ligger under ett upp till en meter djupt lager ljus, sandblandad lera.
(SGU Fjellbacka s. 51.) I Lur och de tjstra delarna av Tanum finns vad som i orten
kallas >femma>. Ytskiktet bestir oftast av ren sand, men sedan minskar andelen sand

samtidigt som lerhalten 6kar och liingre ner zir det enbart lera.
Torvmossar och myrar finns mflnga, sdrskilt i de ijstra delarna av hiiradet. Mtijligen

har namnet Stamperdd att gdra med torvtiikt (se under Ap elsiiter (L) nedan).

Namn som syftar pfl jordman och liknande dr t.ex. Dimlingbacken, Granneriid,
Lerdal, Mjdlkerdd, Sannds, Skiilleriid, Spekerulten, Surtung, Torvmokasen och Vte-
vall.Namn som syftar pfl fuktig mark och liknande dr t.ex. Bldtan, Hcingedyet, Kcirr-
by, Mad, Runsarekasen och ett stort antal narnnph -myr.

Landhiijningen i omridet har varit ca4,5 meter under det senaste irtusendet och lika
stor under det foregiende, och iir fdr nlirvarande ca 4 mm per ir enligt uppgift frin
Tore Pisse pi SGU. (Se ocksfl Bd l9:2 s. XX.)

Topografi. Fastlandsdelen av hriradet ar ca

ca 23 kilometer lflng frfln norr till soder.

De storsta 6arna inom hiiradet ar Reso

Otteron-Rdd, Pinnon och Muson i Thnums
De storsta vikarn a dtr Tannamskilen och

15 kilometer bred frfln vzister till oster och

och Galto i Lurs socken, Lindon-Kalvon,
socken.

Sannrisfjorden, vilka avgrdnsar halvdn diir
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KlAtta, Raftiitingen och Raftrjn ligger. Samtidigt utgdr Sanniisfjorden den ostliga av-
griinsningen av det stora Tanumsnziset.

En m?ingd vattendrag i Tanums socken rinner samman i vad som i sitt nedre lopp
heter Anrdsrilven (se under Anrds (T) nedan). Pa EK 1938 (och enligt EKB) iir det
namnet pi bida grenarna som flyter saflrman vid Stora Anris. Den som kommer
norrifran bestir i sin tur av tvfl huvudgrenar (och Stskilliga bifldden). Den ena rinner
upp i Ranebo uppe i nordost och heter Tdgerddbcickeru i en del av sitt lopp och sedan

Thnumsrilven Den andra rinner upp i norra delen av Skaverdd och heter i tur och ord-
ring Gurserddsbcicken, Gramseiilven och Fossumtilven, innan den byter namn till
Gerumsiilyen och moter Tanumsdlven p6 det stiille diirVitlyckes, Vf,sterbys och Tuve-
nes grlinser mdts. Fram till griinsen mot Gustorp heter den sedan Brorilven. (Pil senare

kartor tycks narrrnet Broiilven galla dnda ner till Anris.) Den gren vid Stora Anrfls som
kommer frin oster stammar frfln ett stort vattensystem i tjstra och sodra Tanum och
rinner upp i Tanumssliittens utmark (Gerums och Ljungbys) och heter i tur och ordning
Svandalscilven, Hudcilven (om vilket se under Hud (T) nedan) ochTrrittelandadn.

Av hliradets tivriga vattendrag kan ndmnas Hogarseilven och Sklirboiilven.
Nedre Bolsjon i tistra Lur eir den enda storre sjo som helt ligger inom h?iradets griin-

ser. Den iir enligt EKB knappt 129 hektar och ligger pi 104 m o.h. Den ndst stdrsta
vattenytan iir den del av den nigot mindre sjdn Langvattnet (139 m d.h.) som ligger i
nordosfra Lur (den 6stra halvan ligger i Bullaren). Aven hiiradets till storleken fredje
och fjiirde sjti finns i Lur, Lursjon och Sdletjiirn, knappt 20 respektive 12,6 hektar. Den
ftirra ligger 41 m ii.h. medan den senare, liksom nigra andra sjdar i norddstra Lur, i
Tormosercid, Taranderdd och Elofsrtid, ligger tiver 150 m ti.h. Djupevatten i Tanums
socken uppges i EKB vara 12,7 hektar, men eftersom man har srinkt vattenniv6n kraf-
tigt iir den nu ungefiir hiilften si stor (nu pi 81 m o.h. mot det rzitt niira liggande
Grundevattens 97; den senare iir visserligen neistan 21 hektar men ligger med bara
ca en femtedel i Tanum).

Bebyggelsenamn som har samband med vattensamlingar och vattendrag dr t.ex.
Dampen, Fjorden, Fossum, Isekvarn, Ktillebacken, Iiken, Ostorp, Siggen, Siim och
Vattenholmen-

I hela hiiradet iir berggrunden uppbruten i sprickdalar som huvudsakligen 96r i
nordostlig-sydviistlig eller nordvdstlig-sydostlig riktning, t.ex. de tvi dalar som korsar
varandra neira Lurs kyrka. Andra sprickdalar l6per i nord-sydlig riktning. Nedre Bol-
sjdn har fett sin sdregna form genom att den ligger pi en mdtesplats mellan alla tre
typerna. I Lur iir dalarna triingre iin i Tanum. Mot den stora Tanumssldtten mynnar ett
antal sprickdalar fran olika hill.

Dessa fdrhflIlanden avspeglas i bebyggelsenamnsftirridet genom t.ex. Djupedal,
Gdrden, Hdldalen, Kldvan, Knipen, Skalehagen, Trunkan, Trdngen och Triinget.

I norra delen av hiiradet iir bergen nd.rmare kusten hdgre iin i scidra, och landet iir
river huvud taget hdgre diir. Dessutom stiger landet genom hela h2iradet frin kusten
och in6t land i etapper. Amundshatt pi griinsen mellan Mungserdd och Bramserijd i
Tanum och Amunderdd i Lur nflr enligt EK 1978 t78,2 m o.h. I den nordostligaste
delen av hiiradet finns det ett antal smdrre omriden, t.ex. pi bergmassivet Tormose-
rodsfjiillet, som dr nigot tiotal meter hogre.
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En stor miingd stdrre och mindre bergformationer har givit namn eller namnets
ftirled flt bebyggelser, t.ex. Hallind, Hammarbo, Havsten, Hogar, Hoverdd, Kltippen,
Knatten, Kustorp, Medkoppen, Ryk, Ryland, Skickerdd, Torbql,,Torim ochVal.

Framskjutande uddar av berg eller avsmalnande spetsar av dalar iterspeglas i be-
byggelsenamn somHala, Kil, Multorp, Ndbban, Piggen, Rumpen, Skaverrid, Snarten,
Struten, Tippan och Andet.

Flora. Ur viixtgeografisk synpunkt ligger Bohusliin i grdnszonen mellan det atlantiska
och det kontinentala Europa och har ovanligt manga vegetationstyper och stor art-
rikedom. Lindtin-Kalvdn och Tanumsndset iir den nordligaste delen av den stora ltiv-
skogsregionen som sedan gflr soderut utmed kusten genom hdradet, nigra kilometer
bred (Natur i O-liin I s.42 f.). Norr och tjster om ldvskogsregionen finns barrskogs-
regionen.

Hdr kommer floran och faunan baru att redovisas som den visar sig i bebyggelse-
naflrnen. I dalbottnama bredde tidigare iidellovskog ut sig och en del iildre namn be-
rdttar om tidigare ftjrekomst av alm (Amdal), ek,lind och apel. Men under det senaste

irtusendet, fram till mitten av 1800-talet, f?illde man skogama pi jakt efter vfuke till
hus och b6tar, efter odlingsjord och brrinsle.a

Manga yngre namn beriittar om andra triid: al (i dialekten orr), ask, asp, bjdrk, has-

sel, jolster (Isterkldvan), nypon, pil, siilj (Siljebrdten), vide (Virebdck) samt en, fur och
gran. Forledeni Ulmekirr och kanske Linnebacka vittnar om triidbestand.

Om mindre v[xter vittnar namn som BldbQrsdalen, Finnskiigg, Ljunghogen,Iik-
holmen, Moltemyr och troligen Si)terdd.

Bldckemyrinnehilleri ftirleden bldckabbdka'(storre) blad av 6rter'(Tanum 1898);

'helbriiddat blad; vitkilsblad' (DiS s. 14). Aven namn p5 Grdn-, Ris-,Tagge- m.fl. kan
syfta pi vrixter men har en generellare syftning iin pi en viss vixtart.

Fauna. A1dre namn som troligen innehiller en figelbeteckning dr: Arendal, Hdkeby,
Krageniis, Svandal, >Valabarghi> och >>Valdalum>> (under >>Namn som zir belagda i
iildre klillo> Lur resp. Tanum), mojligen >Gipdell> (mt Grandalen), och sdkert flera
av narnnen ph Orre-. Bland de yngre kan namnas Duverdd, Haneviken, Krdkeskal och
Ramsvik. Namn ph Lek- kan syfta pi bland annat orrlek.

Namn ph Orre- kan, om de inte innehiller figelbeteckningen, innehflIla den dialek-
tala trZidbeteckningen orr f. 'a7' .

Av namnen pil Bjdrn- kan man utldsa att det inte varit ovanligt med bjtirn under
flrhundradenas lopp, vilket ocksi framgir i Natur i O-Hn (s. 66 >Bjtirn fanns allmiint
i Bohusliin under fdrra hiilften av 1800-taleb>). Flera dldre namn torde innehfllla djur-
beteckningen, och sdkert ett antal av de yngre (andra inneh6ller mansnamnet Bjdrn).
Vargen htill sig kvar liingre iin bjdrnen (a.st.), se Ulvesked och de yngre namnen pi
U/v-. Namnet Otterdn beriittar om fcirekomst av utter; i Natur i O-liin (s. 98) beriittas

a I Vikarvets drsbok 1920 s.'24-29 flnns en redogdrelse f6r den bohusliinska ffiiexportens omfattning
under frirsta halvan av 1600-talet.
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att Tanums kommun tidigare var ett av de utterrikaste omridena i landet. Om vilda
djur vittnar ocksi det yngre namnet Gdpan (1o), kanske Galtemryr (i si fall griivling),
och ett par av naflrnen ph Rriv-.

Aven tamdjur finns rikt representerade i namnfloran, bland de iildre namnen fir
(Siigdrd), hiist, kalv, kid och lamm och bland de yngre fflr (Sd-), fa, fcilunge, katt, ko,
oxe och kanske galt. Ett par fiskbeteckningar fcirekommer ocks6: sill och ulk.

Somliga namn som ser ut att innehilla en djurbeteckning har hiir i stiillet bedtimts
vara bildade till ett personnamn. Det g?iller de dldre namnen Bdsserdd och Galtd och
bland de yngre t.ex. Mickelhdlet, Mdrthdlet (Mdrtehdlet), Spindelbacken och Alge-
rdd.

Namn som syftar pfl miinsklig verksamhet. De st6rsta grupperna i denna kategori
iir de vilkas efterled syftar pi rdning och bebyggelse. Overliigset vanligast bland
iildre namntyper dr -rdd, foljt av -torp, -by och -hem. Se vidare nedan. Brdte och kas
iir rrijningstermer i yngre namn. Yngre bebyggelsebetecknande ord (utdver tidigare
niimnda) dr hemmane, hus, hydda, hytta, stuga.

Ett fetal forleder i iildre namn kan nigorlunda siikert siigas syfta pi miinsklig verk-
samhet. Det iir naturligt att de [ldst belagda av dessa namn i materialet syftar pi odling
och djurhillning, som ju var huvudniiringar under lang tid. Det giiller ett narnn som
Hjcilmdngen i Lur som troligen innehiller ordet hjrilm'skyddstak ftir fcirvaring av hti
eller halm'. Trots att kom var det mest odlade siideslaget i iildre tid iir det ovisst om
Korndal syftar pi kornodling.

Mflnga yngre naflrn (ofta tidigare iigonamn) innehiller ett ord fdr odling eller bete.
Det framgir att man odlade kfll, iirter och lin, och beredningen av linet har motiverat
ytterligare nigra namn, t.ex. Knipplarna, Hammerhiillan, Lindrtickan, Kdlnan. Det
sistniimnda kan syfta p5 torkning av lin eller siid.

Under 1500-talet dyker namn upp diir ord som syftar pi andra verksamheter dn
odling och djurhillning ingir. Varebacka (L) syftar pfl en vflrdkase. Bro, Edsvik och
Ejgde (T) har med ftirdviigar att g6ra. Tdgerdd (L; T) kan mojligen syfta pfl rottiikt. De
yngre namnen Torvmokasen och Stamperdd kan anspela pfl torvtiikt respektive torv-
stampning, Barkedalen pfl barktiikt och namn pil Ldv- pfl fodertiikt.

Om det 'dr Krosselairr i Tanum som avses med bel2igget >j Krossake> i RB syftar
ocksi detta namn med stor sannolikhet pfl miinsklig verksamhet. (Se ocksil Kdlstad,
som mdjligen kunde ha med kolning att gdra.)

Sfl sminingom blev kusten allt viktigare fdr niiringsfanget, siirskilt dfl sillperioderna
intrdffade, framfor allt p6 1700- och 1800-talet. Grebbestad (Grebbestd'Grebys bflt-
plats') ochVeddd (T) (som kan syfta pfl gott fiske) finns belagda redan fran 1600-talet.
Manga yngre namn avser bitar, fiske, saltsjuderier eller trankok, som Bdtekldyan,
Skutebacken, Ldnntdg, Fornkilen, Silletdck, Pannan, Gdrvik ochVrillingtorpet.

Kvarnar, sflgar och ftirdiimningar flsyftas t.ex. med naflrnen ph Kvarn- och med
Isekvarn, Sdgen, Sdgebdnken, Stcimmen och andra namn pe Strim-. Namnen Koldalen,
Kolmyrarna och Kolegravbackarna biir vittne om kolning.

Manga tegelbruk har funnits, vilket namn pilBruk-, Ltinsmans tegelbrukm.fl. visar.
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Stenindustrin, som varit en stor inkomstkiilla under 1800-talet for att under 1900-
talets andra hiilft i stort sett upphdra, tycks ha liimnat ffl sp6r i namnmaterialet.

Yngre narnn som har med v?igar att gora iir t.ex. namn pil Gate-, Grind-, Kloppe-,
Stocke- och namn som Kleven, Stigen, Vedddvadet och Vinterviigen.

Norra Bohusliin har i egenskap av griinsland drabbats hirt av otaliga strider under
flera hundra flr, men det finns knappt nigra spir av dem i bebyggelsenamnsmaterialet
i Tanums hifad.

Hiiradet iir oerhdrt rikt pi fomminnen, men sfldana iir siillan Ssyftade i bebyggelse-
naflrnen. Namn som innehiller ordet hog syftar i somliga fall pi gravhogar, liksom
troligen fiirleden i namnet Ryland. Jiimfdr ocksi de ovissa Kdmpene (under Tannam)

och Kdmperdd.

Bebyggelseutveckling, iildre namntyper. Alla namn pi byar och enskilda gflrdar
(egna fastigheter) i Tanum 2ir belagda senast pi 1500-talet, men i Lur iir 16 av 57 mot-
svarande by- och gflrdnamn belagda ftirst pi 1600-talet. Somliga namn kan vara mer

dn tusen 6r iildre dn si, men ett enskilt nafilns 6lder iir omtijlig att nzirmare bestiimma

eftersom de skriftliga beliiggen i materialet inte sfriicker sig liingre baket Zin till 1300-
talet (undantaget Hdkeby, se detta). Somliga av de enkla narnnen, som Berg, Hud,
Torp, dr kanske allra iildst. For de sammansatta iildre namntypema kan dock en gene-

rell kronologi tilliimpas. Se vidare under Aldre namntyper nedan.

Det finns en uppfattning om att girdars och byars storlek vanligen stflr i proportion
till deras respektive ilder, och att man pfl det viset ska kunna beddma de olika narnn-
typernas kronologi, se t.ex. Stahl 1976 s. 57 f. Detta synsiitt avspeglas ocksi i de

flesta Ztldre banden av OGB. En genomging av de utkomna delarna visar att mani 12

av 19 band hiinvisar till detta ftirhillande (i nigra fall med viss f<irsiktighet). I de 6ter-
stiende banden kommenteras det inte alls, eller framhills att naturforh6llandena kan
ha hindrat en stdrre tillviixt, eller att materialet iir ftir litet ftir att man ska kunna dra

slutsatser. Det iir bland de senare utgivningama som det finns nigra problemati-
senngar.

Vibeke Christensen och John Kousgird S6rensen (1972 s.208 tr.) diskuterar pro-
blemen med denna >statistiska metod>> att beriikna namntypers kronologi. De fram-
h6ller att brirdigheten har minst lika stor betydelse som storleken, men att nyttan av
den i praktiken inte varit konstant; t.ex. har de tunga men bcirdiga lerjordarna varit
omdjliga att bruka i iildre tid. Man miste ocksfl riikna med att somliga omrflden blivit
>>mdttade>> med bebyggelse tidigt, dvs. att det inte funnits plats fdr vare sig utvidgning
av de befintliga enhetema eller fler etableringar. Slutligen kan utvidgningar eller in-
skriinkningar ha skett mellan en bebyggelses etablering och skattliiggningen.

I jordebtickerna har Tannam (med namnet Tanum) alltid riiknats som del av bebyg-
gelsen Thnum, och de utgjorde under 1600-talet7 ll4 mantal tillsammans. Av dem var
Tannams del 5 ll4 mantal och Tanums (priistgirds) alltsi 2. (Stora och Lilla) Anris
omfattade liksom Gerum 7 mantal, Arendal, Ryk och Sam 6 mantal vardera, Reso,

Kniim och Oppen 5 mantal vardera, Svandal och Tegneby 4 vardera, Berg, Greby och
Ryland 3 vardera, Hoghem och Kalleby 2Vzvarderu,Ek2ll4, Hdstum, Kil, Lursdng,
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Torp, Bro, Ejgde, Ertserod, Fossum, Gdrden, Kuserdd, Kyrkoryk, Kdrra, Litsleby,
Ljungby, Ostorp, Rungstung, Ulvesked och Utby 2 vardera. Resterande g6rdar och
byar bestod alla av mindre dn2mantal.

Av det fdregiende framg6r att i Lurs socken endast Resd och Ek overskrider 2 man-
tal och att det ar bara 4 andra byar som n6r 2 mantal: L av de 3 hem-bebyggelserna,
2 med enledade naturnamn och sfl Lurs?ing, vars namn vdl ursprungligen har betecknat
en samligd iiga. For de flesta hemman och byar i Lur iir expansionsutrymmet begriin-
sat av de topografiska ftirhflllandena.

3 av Tanums hem-bebyggelser har minst 5 mantal och de owiga minst 2. V.n-be-
byggelsen Oppen har 5 mantal,6 by-bebyggelser har mellan 2 och4 mantal och
Ryland har 3. Endast2bebyggelser med rdd-narnnfir 2 mantal. Idvrigt dverviiger de

naturbetecknande namnen stort i listan. Tendensen iir allBe i civerensstzimmelse med
tesen att htigt mantal antyder hdgre 6lder, men det finns andra faktorer som spelar in.

Aldre namntyper. H?ir foljer en genomging av de iildre, sammansatta namntyper
som bedoms vara iildst och som fdrekommer i hliradet, nZimligen by-, hem-, land-,
ldsa- och viru-nafirt, samt de pk -rdd och -torp som anses vara nflgot yngre.

by, bA Namnen pF, -by iir mycket vanliga i hela Norden. I Sverige fcirekommer
de rikligast i M2ilarlandskapen och Ostergdtland, men ocks6 vdster om Klariilven-
Viinern-Gdta iilv (SOL s. 52). Av hithorande namn i Tanums hiirad har Sdby, Vassby

och Ossby (i Lur), Hdkeby, Kalleby, Iingeby, kgneby, Utby, Vristerby och Odby
(i Tanum) medeltida belZigg och Overby (i Lur), Fdraby, Greby, Litsleby och
Ljungby(torp) (i Tanum) beliigg fcirst frin 1500-talet.

Man anser att by sammanhiinger med verbet bo, kanske i den iildre betydelsen 'be-
reda, stzilla i ordning'. Oftast har namn av denna typ r2iknats som primzira bebyggelse-
namn. Enligt SOL (a.st.) kan by ursprungligen ha betytt inte bara 'beredning, anord-
ning'utan dven 'jordomride diir man gjort anordningar (hus, rtijning, odling) fdr att
awinna jorden nyttigheter i form av bete, grdda osv.'. Efter en grundlig genomging
av by och b0 i ordbocker, etymologiska undersokningar och namnlitteraturen sam-

manfattar Tom Schmidt (2000 s. 98 f.) de betydelser som diir ges. Enighet rider om att
by och bO at avlednngar av verbet no. bu, sv. bo, och numera ocksfl om att detta verb
snarast haft grundbetydelsen 'stiilla i ordning', som sedan via 'bereda mark; odla' ut-
vecklats till 'bo'. Substantiven by och bO hx kommit att betyda 'gflrd; by', men i
Viistnorge och pi Fiiroarna anvdnds bO om odlingsmark, siirskilt nlira gflrden, vilket
allts6 (i motsats till vad som tidigare ansetts) kan vara en ursprungligare syftning.

Tegneby och Kalleby som ligger 2 kilometer frin varandra (inte ll2 mrl som Lind-
roth uppger 1918 s. 63), har namn som ansetts innehilla militira viirdighetsbeteck-
ningar. Se vidare tnder Tegneby.

Om man bortser frin Kalleby och Tbgneby innehiller 5 av de 13 iildre by-nunnen
ett ord som betecknarlaget i forhillande till nigon annan gerd, medan 2 beskriver
storlek respektive form och de dvriga syftar pi n6got som fi.nns eller funnits pfl plat-
sen. Om fdrledstyper i by-namn se Stahl 1976 s.72.
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hem Namnen ph -hem har viistlig utbredning i Norden, med ca 1000 namnbiirare i
Norge (NSL s. 203) och ett par hundra i Sverige, varav flest i Viistergofland, Halland,
Bohusliin och sddraViirmland (SOL s. 123). Bjiirnim, Hiistum och Torim ligger i Lur,
de tv6 sistniimnda i den centrala delen. Gerum, Hoghem, Fossum, SIim och Tanum(s
priistgflrd) ligger cenfralt i Tanum. Alla de nu ndmnda hem-namnen har medeltida
bel?igg. Kniim ligger nSgot liingre norrut i Tanum och namnet iir belagt ftirst pi 1500-

talet.
Betydelsen av namnelementet har liinge diskuterats, och man har riiknat med att det

betyder 'gird' eller ibland 'trakt'. Troligen iir ordet bildat till en rot som betyder
'ligga' , och betydelseutvecklingen kan ha gfltt fr6n en ursprunglig betydelse '15ger-

plats' e.d. via' hemvist' vidare till' gird' . I namn som Trondheim' trondernas hem' och

Bdhmen'boiernas hem' eir det tydligt att det giiller ett sttjrre omride, men i de flesta
hem-narnn iir betydelsen 'gflrd' mera sannolik. Anmiirkningsviirt iir att hem-namni de

allra flesta fall har si foga siirskiljande ftjrled att de snarare liknar n?irhorisontnamn,

dvs. sfldana namn som anvdnds av en begrdnsad krets av mdnniskor;s t.ex. (i Tanums

hiirad): Fossum (fors), Gerum (gdrde), Hoghem (hog).Inte heller finns det nigra per-

sonnarnn i frjrlederna i nordiska hem-namn(Hald1942 s. 36 f.; Rygh 1898 s. 54; SOL
s. 124); sfldana brukar vara vanliga niir efterleden betyder 'gfltrd'.

En nyare tankeging, som skulle kunna fdrklara dessa ftirhillanden men som iinnu
krdver grundligare ufredning, framfcirs av Jan Paul Strid (1999 s. 74 f.). Tanken eir att

en grupp mdnniskor under den period av rojningsbruk med langtidstriida som fiiregick
det bofasta jordbruket kunde ha sex, sju olika visten inom sitt revir. Marken rtljdes och

odlades en kort tid, och lades sedan i triida medan boplatsen flyttade till niista viste
(a.a. s. 67). Dessa vistens namn kunde vara de ursprungliga hem-nartrrcn.

Forledema i hem-nannen i Tanums h?irad innehflller 2 djurbeteckningar: bjt)rn och
hiist,2 hojdbeteckningar: tor- ochhog,2 ord ftir inhignader: gcirde ochtun,3 ordfor
vatten: fors, se och (indirekt) lcnii (som beskriver vattendragets lopp).

land(a) Det finns ca 300 bebyggelsenamn phJand(a) i Sverige, flest i Bohusl2in och

Vistergotland. De iir mycket talrika i Norge med ca 2000 namn (SOL s. 185). I Timums

hZirad finns bara3 land-rtarnn: Hessland, Ryland ochTrrittelanda som alla har medel-

tida beliigg (det giiller for Trrittelanda endast Kvilledelen; Tanumsdelen f6rst fran
1500{alet). Land(a) har i ortnamn tolkats pi olika siitt. Inge Serheim (2001) under-

soker de 300 land-namnen i ett omride i sydviistra Norge och har ett referensmaterial
(hiimtat friimst ur ortnarnnsserier o.d.) som tdcker resten av Norge samt Sverige, Is-
land, Shetland, Orkneyoarna, Caithness (Skottland), Isle of Man och nordvdstra Eng-
land. Hans undersiikning visar att land-ghrdarna ofta iir sekundiirgirdar som ligger
perifert, sett frfln en modergird - kanske semantiskt sekundiira som bebyggelsenamn

- och att det tycks rimligt att anse att betydelsen av land i dessa narnn tir 'jord (mark)

som anvAnds (kan anviindas) i jordbrukssammanhang;fitt liggande fast mark (ord),

5 T.ex. bondens namn pi sina iigoq som inte behtiver vara mer karaltiiristiska iin att han sjiilv kan skilja
den ena frdrr den andra. Han har kanske bara en 6ker som ar leig (I*rdkerz), en enda stor 'dmg (Storiingen)
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jordbruksjord' (Serheim 2001 s. 265,293, 445; jamfor dven Karlsson20}I s.209 ff.,
siirskilt 215).

Hessland i Lur och Triittelaruda i Tanum innehiller ett mansnamn, trots att det iir
ganska ovanligt med personnamnsfdrleder i land-narnn (mtijligheten ndmns civer
huvud taget inte i SOL s. 185 och inte heller i Stahl 1976 s.81 f.). Hjalmar Lindroth
(1945 s. 25) pflvisar att det finns 2 land-narnn med personnamnsfcirled i Skredsviks
socken (nigot som han tydligen ser som undantaget som bekriiftar regeln: >>Person-

namn trdffas eljest knappt som ftirled i gtitiska och vdstsvenska bygden). Forleden i
Ryland syftar sannolikt p5 de minga gravhdgar som finns drir.

liisa lisa-namnen best6r av tvi olika grupper. Man brukar kalla grupperna >>dkto>

respektive >bristbetecknande>> k)sa-namn. Det iir ofta svflrt eller omdjligt att avgdra
vilken grupp ett enskilt namn tillhcjr. De bristbetecknande ldsa-namnen iir sfldana diir
efterleden betecknar brist pi det som niimns i fcirleden. De s.k. 2ikta (dit Underslds och
Varlds ocksfl torde hora; se vidare Mdllds) innehiller diiremot ett sedan liinge utdott
ord som troligen sammanhiinger med ljus och dfl betyder 'ljusning (i skog), gldnta,
iing'(se SOL s. 204med.litt.). Det anses att ldsa-nafinen alltid iir sammansatta, si om
Liise iTarutmhtjr till denna typ iir det ett undantag.

Atrta lAs1a1-namn finns i hela Norden (utom Finland). I hela Sverige finns ca 135
bebyggelsenamn av denna typ (i Gotaland och Svealand).

De iikta ldsa-nannen betecknar ofta stora byar, vilket dock inte stdmmer med
Tanumsnamnen, som avser enstaka gfudar av ringa storlek. En faktor som szikert spe-
lat in iir att omrfldets topografi har haft begriinsat utrymme fdr utvidgning.

rtid Namngruppen pi -rdd innehfiIler tvi olika men besliiktade ortnamnselement,
som oftast fallit samman fcire de iildsta belZiggens tid. Det ena iir fvn. rjddr n., som
antagligen ursprungligen betytt 'rojning' men brukar tolkas som 'grdspldtt, rippen
plats i skog' (SOL ryd s. 261). Namn som utgir frin rj6dr iir vanliga i hela Gtitaland.
Den andra elementet iir fvn. rud'rojning'(SOL s. 260), som har en viistligare utbred-
ning och iir vanligast i Bohusliin, Dalsland och Viirmland. I Bohusliin upptrZider bida
som -rrid (liksom i Skane; i andra delar av utbredningsomridet -red eller -ryd).6 Staf-
fan Fridell menar i sin avhandling om -ryd i Smiland (1992 s.240), efter en utredning
av dialektala betydelser hos -ryd (< rjddr) i Smiland med angriinsande landskap, att
ordet diir genomg6tt en betydelseutveckling frSn 'rtijning' via betydelsen 'skoglds,
6ppen mark' till 'hed' o.d. Enligt Jan Paul Strid (1999 s. 63) Zir rotens ursprungliga
betydelse 'rycka, riva, slita upp; griiva; boka upp, rota, rafsa o.d.', frin btirjan med
syfoiing pi ett rtijningsbruk med langtidstriida som var den iildsta formen av Akerbruk.

De iildsta rdd-namnen i Sverige tillkom troligen under vikingatiden (800 - ca 1050
e.IG.), och namntypen var mycket produktiv under medeltiden (Pamp 1988 s. 43).

Rdd-ghrdana ligger perifert i bygden vilket tyder p5 att det handlar om en utvidg-
ning och inte en utfyllnad av bosiittningsomridet (Sandnes 1990b s. l2,Fidell1992

6 Se ocksi Lindstams exkurs om Bohusliins riid-nann i Bd, l2:l s. LX ff.
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s. 208). Distributionen av bebyggelserna med rdd-narnn i Tanum tyder pi att dven

kusten var perifer i ftirhillande till iildre bosdttning, eftersom drygt en tredjedel av

dessa bebyggelser i Tanums socken ligger vid kusten (iimfor med namn pi -karr
nedan) och en tredjedel ligger strax innanfor kustbandet, medan den resterande delen

ligger i utmarken oster om den centrala bebyggelsen.
Rdd-nannen tycks ha kommit till i ett skede med kraftig expansion, eftersom en

mycket stor andel av dem innehiller s[kra personnamn (se nedan i personnamnsav-

snittet). I Lur finns 14 aldre rdd-narn varav 8 innehiller ett siikert personnamn. I
Tanum finns 23 aldre rdd-namnvarav L2 inneh6ller ett szikert personnamn. 3 i Lur och

6 i Tanum iir belagda pi 1300-talet, alla med personnaflrn i ftirleden. Av alla dldre rdd-

namn i hiiradet finns bara L som innehiller ett kvinnonamn, Taranderdd i Lur. Bide
betrffiande miingden rrid-nann och betriiffande andelen sdkra personnamnsfcirleder

iir Lurs andel betydligt storre lin viintat. Bida socknarna har dock betydligt hdgre an-

del personnamnsfcirleder iin vad Sta.ffan Fridell (1992 s.227) fann i sitt Smilandsma-
terial, diir 8-18 7o av de vikingatida och 23-32 7o av de medeltida ryd-namneninne-
hfrller personnamn och personbeteckningar.

Dessutom finns i mitt material nigra fiirleder som eventuellt innehiller person-

namn, 5 i Tanum och2 i Lur, men flera av dem iir troligen topografiska. Jag rliknar 8

Tanums- och 3 Lurfdrleder som siikert topografiska. Ett namn i Lur innehfiller vdder-

strecksbeteckningenvcister. Tdgerdd, som finns i bida socknarta,'dtr oszikert.

sta(d) I hiiradet finns endast ett mtijligt stad-namn, Kdlstad.

torp Torp-namn iir den iildre bebyggelsenamnstyp som iir rikligast ftjretrZidd i
Sverige och den har varit produktiv under mycket 16ng tid. Yissa torp-namn kan ha

bildats redan under romersk jiimilder (5r 0 - ca 400 e.Kr.) (Hellberg1954 s. 177). En
mycket stdrre andel torp-namfi kan rdknas ha tillkommit under medeltiden. Namn-
typen kom stiderifran och nidde enligt SOL (s. 322) Viistergdtland mot slutet av

vikingatiden.
Fram till helt nyligen har den etymologiska betydelsen av ordet torp alsetts yara

'stdngsel, inhiignad' (iimfor lat. trabs'bjlilke'), sena.re utvecklad tilf inhiignat om-
ride', 'betesmark' och vidare till 'nybygge (pi betesmark)'. Neir namntypen nfldde

Sverige var betydelsen troligen 'nybygge, utflyttad gflrd' (Pamp 1988 s. 43 f.; SOL
s.322). Hellberg rdknar dock (1954 s. 185 f.) med att de tidigaste nordiska namnen

haft en naturbetecknande innebdrd. I ljuset av Hans Jonssons etymologiska unders<ik-

ning (2009 s. 9 tr.) av torp och niirbesliiktade ord kan man numera utgi fran att ordet

ursprungligen torde ha avsett bebyggelse, och att 'betesmark' 2ir en (i vissa omr6den)

sekundiir betydelseutveckling. Jonssons artikel ingfrr i den ena av de tvfl konferensrap-

porterna om torp-nafirren som har kommit ut under det senaste decenniet: Nordiske
torp-navne (2003) och Torp som ortnarnn och bebyggelse (2009).

Manga torp-nafifirinnehiller ett mansnamn i forleden; detta har kunnat leda till att

man vid tolkningen giirna valt ett (i manga fall konstruerat) mansnamn framfor andra

mdjliga tolkningar. Jiimftjr t.ex. Jortorp (Bd 20:1 s. 44), dar ftjrleden kan innehilla en
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viixtbeteckning, fvn. jdll eller j6ll, no. dial. jol (Angelica silvestris), som >>spelat en
stor roll inom folkmedicinep>. Fijrfattaren, Gustaf Sohlberg, framhiller dock att efter-
som man for torp-narnn i fdrsta hand bor rzikna med ett personnamn i fcirleden, sfl
torde fdrleden innehfllla ett mansnamn fvn. *J6li.

Torp-bebyggelserna anlades i biirjan inte i utmarken, utan genom inre kolonisation,
dvs. fcirtiitning av bebyggelsen pi bymarken (Jan Paul Sftid 1999 s. 82 f.), nigot som
tycks stlimma med torp-bebyggelsernas l2ige i Tanum. Ostorp, Multorp och Gustorp
ligger i rad vid vdstra kanten av Anrisiilvens dalg6ng, och Skogetorp ligger omedel-
bart viister om dem. Fr6storp, Ljungbytorp, Hovtorp och Sotetorp ligger i 6stra kanten
av den stora Tanumssliitten och nere i dess forliingning mot sydost. Kustorp ligger i
kanten av Svandalsdalgangen och Sfltorp i den mindre, parallella dalgangen veister om
Svandal. I Lurs socken finns bara 1 sammansatt, dldre namn pi -torp, Skrtiddaretor-
pet, som troligen iir relativt ungt (belagt fdrst pi 1600-talet). Det finns ett enledat
Torp.I Tanums socken har de 2 tidrgarc enledade Torp fltt en siirskiljande frjrled i
jordeboken 1697, se vidare nedan. Det iir mtijligt att dessa enledade namn hcjr till det
iildsta skiktet bland torp-r,affinen.

Multorp iir det enda torp-tafiinet i Tanum som dr belagt pi medeltiden; alla de
dvriga t har ftirstabeligg fcirst fran 1500-talet. Frdstorp och Sotetorp innehiller tro-
ligen mansnamn, liksom mrijligen Gustorp. Ljungbytorp innehdller grannbyns (siikert
moderbebyggelsens) namn. Fcirleden i namnen Hovtorp, Kustorp, Multorp, och
Ostorp beskriver terrangen och den i Skogetorp vegetationen. Fdrleden i Sdtorp syftar
pi ett vattendrag. Enligt SOL a.st. kan si mycket som 75 7o av de svenska torp-rlallrr-
nen ha ett personnamn i forleden, att jiimftira med Tanumsmaterialets 2 eller 3 av 10.

Jiimfor dock med Tom Schmidts Ostfoldsmaterial (2009a s. 90 ff., siirskilt tabell 2
s. 94), diir han rdknar 3HZ Vo av forlederna som innehflllande personnaflm.

vin Vn-namnen har huvudsakligen viistlig utbredning i Sverige (norra Halland,
Viistergtitland, Bohusldn, Dalsland, stidraViirmland, JZimtland, Medelpad och Anger-
manland). De iir mycket vanliga i Norge men i Danmark finns fA exempel (SOL
s. 350). I Tanums socken finns 2 narnn av denna typ, Oppen och Gcirpen, b6da med
medeltida beliigg. Oppen iir en fcjr hiiradet stor by medan Giirpen varit en odegflrd vars
tidigare omfang Zir okiint. Om de modergirdar som dessa betesmarker en ging miste
ha tillhdrt finns kvar, torde det ftjr Oppens del mojligen kunna handla om Fossum eller
Backa och fdr Giirpens del om Ryland.

Det ingiende ordet iir utddtt i de nordiska spr6ken. Det anses ha samband med
gotiska winja'betesmark'. Lennart Elmevik (2004as.27 tr.) pekar dock pfl en mojlig
urbetydelse >>'nflgot som uppnis (genom arbete)', med senare specialisering till
'n6got som uppnis genom arbete i skog, borthuggning av skog' > 'cippen plats i sko-
gen' >'betesdng, betesmark'>>.

Namntypen var produktiv under en mycket lSng period, fran tiden omkring v6r
tideriiknings borjan och ?inda fram till bdrjan av medeltiden. Manga av namnen visar
l-omljud, vilket innebiir alt ett a, o eller a i fdrleden f?irgats av I i efterleden, sisom
t.ex. i Ktilvene, sockennamn i Skaraborgs lan (nl kalv).
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Valter Jansson (1951 s.427 f.) konstaterar attvin-nwnnsfdrleder som innehdiler en

l2igesbeteckning >>endast fijrekomma hos yngre naflln>> och diirmed saknar l-omljud.
Faktorer som rdknas som tecken pi ringa 6lder iir t.ex. niir ordet som ingir i forleden
iinnu iir begripligt och har en >p6taglig motsvarighet i verkligheten> (och man diirfdr
behflller associationen med grundordet), och niir efterleden inte ffltt svagare betoning
(svagare betoning iir en ftirutsiittning for att omljud ska kunna ske) (s. 128). Miijligen
kan man tilliigga att associationerna med l2igesbeteckningen upplopp respektive ett

vattendragsnamn (se Gtirpen nnder Rylanfikan ha funnits och gjort ftjrlederna be-

gripliga under mycket lang tid. Likasi att efterledens tryck inte nddviindigtvis miste
ha fdrsvagats niir ftirleden innehiller en liigesbeteckning.

Nflgra andra vanliga namnelement. De flesta namn som innehSller nigon av de

namnleder som kommenteras i det ftiljande iir belagda ftirst under senare Arhundra-

den, men nigra av lederna fi.nns redan i medeltida namn, och enstaka av namnen kan
vara itskilligt iildre.

bo(d) N6gra iildre namn (Ranebo och Siverbo i Lttr; Buar och Skcirbo i Tanum)

innehiller vdstsv. bu f. 'bod' (tvn. brt\. Alla utom Ranebo har medeltida beliigg i
obestiimd form plural. 1500- och 1600-talsbeliiggen visar oftast bestiimd singularform
-boe. Enligt Assar Janz6n (1936 s. 112) ska dock bestiimd singularform av bu iLtx
och i norra Tanum vara antingen bue eller ba, fltminstone i modern tid. Men fcir de

danskspr6kiga skrivarna var vdl boe den fdrviintade formen; jZimftir de m6nga exem-

plen under bo hos Kalkar (1 s. 233). I ett namn, Bodalen, ingir bo i fdrleden.

2 av de 3 ?ildre, sammansatta bo-namnen innehiller ett mansnamn. 1 yngre namn,

Ptirsbo, iir belagt redan pi 1700-talet, medan de iterstiende 10 iir belagda ftrrst p6

1900-talet (fast Johansbo och Johannesbo avser troligen sarnma plats). Runebo och
Svennebo innehiller ett mansnamn av iildre typ, Bustebo innehiller mtijligen ett per-

sonbinamn, Hedebo innehflller hemmansnamnet och de iterstiende forlederna (Fes-,

Hammar-, Kvarne-, Torre-) har olika syftning.

hed Bengt Hesselman (1930 s. 1 ff.) anser att ordet hed f. fett olika betydelse-

nyanser i olika delar av Sverige, men 6tminstone i Svealand vanligen 'skogig sandSs;

rullstensfls'. >>K:irnan i begreppet iir det ofruktbara, torra och stenbundna eller grus-

miingdu (a.a. s. 7). Lars Hellberg (1950 s. 128) anser diiremot att ordet (i uppsvenska

ortnamn och dialekter) kommit att beteckna sjiilva vegetationstypen storvuxen tall-
skog. Enligt Oluf Rygh (1898 s. 53) betyder heidr, hed i norska ortnamn >>ubeboet,

skovl6s og jevn Strakning, ofte, men langtfra altid, med Bibegreb af hgi Beliggenhed;

sarlig om lyngbegroede Flader>. Jiimfiir SOL s. 121 f.
Med ledning av de av Assar Janzdn (1936 s. 255) angivna betydelserna hos det boh.

hed,liksomav dem som dialektsamlingarna hos DAG uppvisar, kommer David Palm
(1976 s. 48 ff.) fram till att ordet i bohusliinska ursprungligen anvrints om jord, siirskilt
i utmarken, som inte odlats utan anvints till bete eller eing, ofta a11ts8 synonymt med

hamn'ttmarksbete'. Sfl sminingom har denna mark i minga omrSden odlats upp och

betydelsen har diir utvidgats till att ocksfl betyda 'odlad shttrnark'.
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I Tanum flnns knappt ett dussin enledade narnn som innehiller hed (2 av dem i be-
stiimd pluralform)7 och ndstan lika manga sammansatta namn med hed som efterled.
4 eller 5 av dem har det egna hemmansnamnet i frirleden.8 De iterst6ende ar Kyrko-
heden intill kyrkan; Norr-, Mellan- och St)rheden ph ett och samma hemman samt
Kringleheden.Det flnns ocksi 4 namn som innehflIler Hede i ftirleden (2 av dem det
Hede somnu heter Gdnehed).

I Lur finns endast 3 namn som innehiller hed, alla enledade och i bestiimd plural-
form.

hemmane I dialekten kathemmane n. utciver'hemman'betyda'torp, liigenhet', och
i bebyggelsenarnnen i hiiradet iir det den enda ftjrekommande betydelsen. I hiiradet
finns 6 bebyggelselaml som innehiller hemmane. Fdrlederna syftar pi personer:
Katrin, I-ars, Holmlin, garyare, s/o/ och kanske ocksilBdlerdd somtppges syfta pi en
person som kom fran ett Bdlerdd.

hog Det ord som 96r tillbaka pi fvn. haugr m.'hrig' brukar numera skrivas hog i
Bohusliin. Betydelsen iir 'hdjd, hcigre eller ldgre, ofta rundad'. Ofta bestfir en hog av
berg i dagen, men kan ocks6 vara en annan kulle, giirna griiskliidd. I manga fall iir det
gravhdgar som 6syftas; Se Maria Ltifdahls artikel om hog iBd l9:2 s.257 ff .

I Bohusltin uttalas ordet haw, hnw. (J'amfor med uttalet "hreurer av Hauger iB@ 6
s. 105.) Man kan se ljudutvecklingen pfl minst tvfl olika siitt. I Bohusliin uttalas g i
minga stiillningar w, och om aw iir uttalet av diftongen,kan haw allts6 egentligen st6
for haw + ar. Men man kan ocksfl se den forsta vokalen som resultatet av en diftong-
ftirenkling och den andra som uppkommen ur g.

I stort sett alla 150O-talsbeliigg fcjr de 4 zildre namn som innehflller hog (Hogar och
Hogen iLur; Hogar och Hoghem i Timum) tyder p6 att uttalet haw ar gammalt, med
skrivningar som Houffenn o.d. Hogen i Lur och Hogar i Tianum har medeltida skriv-
ningar pil Haug-. Hoghem har flera skrivningar som €ir Lika gam1a, men diir har fdr-
ledens diftong omvandlats till a. Fran omkring 1600 och fram6t fdrekommer nigra
skrivningar med -ou-; j?imfor t.ex. nyss niimnda Hauger iBA 6 s. 105 som skrevs
Houger 1593,1664 etc. Dessa skrivningar ska siikert iterge en diftong, inte ett slutet
o. Niir ordet sfl smflningom kommit att stavas hogkandetta tiinkas bero pi anslutning
till ord somplog phaw, skog skaw.

Det finns drygt ett dog namn som har hog i efterleden, de flesta i bestlimd form
singular. Lur har 4 namn pil -hog, varav 3 med hemmansnamnet i forleden, 2 av dem
belagda pfl 1700talet. Utciver detta finns I Enerhdgen, belagt p6 1800-talet.

I Tanum finns 2 sammansatta namn belagda p6 1700-talet, Grindhogen och Ljung-
hogen. Pi 1800+alet tillkommer 7 narnn, vanv 4 med en v2ixtbeteckning i fdrleden
(ener, ljung, nypetorn, cirter); dessutom Donehogen, Gullhogen och Hushog.11 namn
tillkommer p6 1900+alet. Ocksi hiir dverviiger viixtbeteckningama (ek, ener, kdl, pil,
7 Hemmansnamnet Heden har annat ursprung.
8 Bergsheden pi 1800-t., Bergsheane pi 19001. kan innehilla en reducerad form av hemmansnarnnet
Bergslycke (ttdrgare Lycke), eller mcijligen grannhemmanets namn Berg.
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tirter). AvenVasshog kan innehdlla en viixtbeteckning. Dessutom finns ring, kdlna och
r/or som htir till verksamheten pi en gird, mansnamnet Arvid, Arve, och slutligen
bred i Bredhog.

I Lur finns 5 enledade HdgenlHogenbelagda pi 1900-talet. Siffran ftir enledade i
Tanum ar 4 for vartdera av 1700-, 1 800- och 1900-talen. Pi 1900talet finns ocksi ett
Hogar som troligen iir uppkallelsenaflln.

holm(e) Holme m. finns i dialekten bide i (den kvardrdjande, iildre) betydelsen
>(i sht bygdemilsfiirgat) terriingbildning som hcijer sig tiver 1. skiljer sig frin den om-
givande terrdngen> och i den standardsprikliga betydelsen (SAOB H 1118 f.). Dess-
utom har ordet i Bohusliin ofta betydelsen 'udde som bildas av slingrande vattendrag'
(Bd I9:2 s.29).

En del iildre belZigg visar stark form holm m. (se Ejgdeholmen, Ragnhildsholmen,
Vrdngsholmen).I mitt material tycks skrivarna i jordeboken 1665 och ibland i 1680

foredra obestdmd, stark form; se Amundholmen, Ragnhildsholmen och Vrdngshol-
men.

I Tanum finns 12 namn med efterleden -holmen, varav 5 belagda fiire 1699. I Lur
finns 5, alla senare belagda. Fcirlederna varierar kraftigt. Det finns bara 2 enledade
Holmen, 1 i vardera socknen.

kliva Manga namn innehelbr kldva f. 'klyfta, liten dalgang mellan branta bergviig-
gar' o.d. Enligt meddelare karaktiiriseras en typisk klflLva av att den pi tvi sidor in-
ramas av lodriita bergviiggar (minst tv6, tre meter hriga) och har en botten som dr
nigorlunda plan och flera meter bred. Maria Lt fdahl (Bd I9:2 s. 141) har funnit att de

angivna betydelserna skiftar vad giiller storlek och form, djup och vidd. MZinniskors
uppfattning om betydelsen hos ett visst ord blir ftirgad av hur de platser ser ut, i vilkas
namn ordet ingir (a.st.). Uppfattningen om appellativs betydelse kan forskjutas ndr de

ingflr i ortnamn (Nystrtim 1988 s. 155).

I materialet finns 15 namn med -kldvan som efterled, 5 av dem i Lur. Forledema
f<irdelar sig pi n6gra kategorier. P6 person syftar Hans, Leander, Mannelman och
kanske Bock(e), vilket senare dock i stiillet kan hora tilI djurkategorin tillsammans
med, kalv ochfd. Kanske htir ocksi Orr(e)- dit; annars h<ir det till kategorin >viixtlig-
het> Iiksom Ass- 'ask' och ister 'jolster' samt ring. Dessutom frnns bdt, klopp och
skatt, satrfi ortnamnen Gatemyr(en) ochNytorp. Av alla dessa ftjrleder iir det bara den

sista som har en genitivmarkering (s), sdkert som uttalsliittnad. Skattekldvan arbelagt
pi 1800{alet; de tivriga 14 f6rst pi 1900+alet.

5 enledade namn (varav 1 i Lur) iir belagda pfl 1800talet. Av dem har 2 Tanums-
namn formen Kldvene och resten formen Kldvan. Bel2igg ftirst fran 1900-talet har 8
Kldvan i Tanum och 4 i Lur.

kiirr I tidigare delar av OGB har ofta framhelHts att kiirr n. i bohusl?inska ortnarnn
inte har sin standardsvenska betydelse, utan 'tAt skogsdunge (inte ntidviindigtvis pi
sank mark), tiitt buskage, triiddunge' . Med ett par undantag har namn pil krirr i seriens
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delar generellt placerats i avdelning IX, dtu namn pi skogar och triidbestand behand-

las. Se t.ex. Trolllcrirret Bd 18 s. 27, dtir Drougge anger betydelsen hos milets ktirr
vara '(helst) l6gt (men ej sankt) liggande dunge av tlitt viixande triid (och buskar)'.
Maria Ltifdahl har ocks6 placerat kommentarerna om kiirr i inledningen till avd. IX,
men framh6ller diir att ordet i dialekten normalt beskriver sankmark. De namn som

kunnat bekiiftas som betecknande sankmark behandlas bland 6wiga vStmarksnamn i
avd. VL I mitt material tycks 'sankmark' vara ett viktigt betydelseelement i ordet. De
iildre bebyggelsenamn som inneh6ller efterleden kdrr (BorreW)rr i Lu4 Krossekilrr,
Iingekrirr och Ulmelccirr i Thnums socken) ligger alla i eller vid uppgrundade havs-

vikar p6 10-15 m t .h. diir marken troligen liinge var sank. (Landhdjningen iir i om-
r6det ca 4,5 m per 1000 fu enligt uppgift frfln Tore Pisse, SGU Goteborg.) T.ex. upp-
ger Assar lanzln i uppteckningen 1928 att det finns >ligliinta, f6rut triiskartade flkrar,
numera utdikade> pi Borrekitur. I DAGs fnns kcirr belagt i 10 socknar i norra halvan

av Bohusliin, oftast med angivande av betydelsen 'kiirr'; fran stidra halvan av Bohus-

hn i 16 socknar i mera varierande betydelser, diir det dock i mer dn hiilften av fallen
framgflr att marken bor eller kan vara sank. Den fijrst niimnda betydelsen av no. kjerr
n. i NO sp. 352 2ir '(heller litta) myr med (noksfl tett) kratt el smi buskar; skogsmyr,

sump'. Diirefter kommer betydelsen'tett (smfl)kratt av lyng, vier el andra lflge,
manggreina buskar (serl p5 fjellet)' etc. I indelningen till NG anges betydelsen av

kjarr n., kjgrr f . till ungefiir 'buskskog, siirskilt p5 sank mark; ocksi om den bevuxna
myren'(Rygh 1898 s.60). Se ocksflJonsson1966 s.336 ff.

I Lur finns I Rddlqirr och L Krirrer belagda pi 1800-talet, och 1 Kloppekrirr pir
1900-talet. 2 ollka Kloppefuirr finns belagda i Tanum pi 1800-talet. Bland de sam-

manlagt 17 Tanumsnamnen med -kirr i efterleden, ganska jiimt fdrdelade p5 dessa tvfl
irhundraden, finns ytterligare 2 med likalydande fdrled, Loppekcirr. De tivriga har

varierande fijrleder. I Tanum finns 5 Kc)rretbelagda fcirst pi 1900+alet.

mon Ordet mo, p5 andra hill m., har i minga bohusliinska mfll, siirskilt i norra
Bohuslzin, feminint genus, sfl ocksfl i Tanums hzirad, och dessutom har >>den bestiimda

artikeln vuxit fast vid stammen>> (Janzdn 1936 s. 132), vilket gett resultatet mon men

f ., mqng, mQna4 mQnana'mo, hed' (Lur 1928).
Det fi.nns 6 bebyggelsenamn i hiiradet som iir sammansatta med -mon, alla belagda

forst pfl 1900-talet; i Tanum Bentemon, Hultinmon, Jensemon och Algemonen, som
alla innehSller personnamn, samt Algert;dmon som innehflIler bebyggelsenamnet
Algerdd.I Lur finns allts6 enbart ett namn pi -mon, Dikesmon.

Belagda fran 1 800-tal et ar 2 enledade namn som inneh6ller mon, Monen i Lur och

Mon iTanum. 6 Mon(en) iir belagda i Tanum pi 1900-ta1et.

nytorp Nytorp fdrekommer minga ganger i namnmaterialet. Det iir mycket miijligt
att det innehiller ett appellativ nytorp; jiimfiir det standardsvenska ordet nybygge.I
manuskriptet fanns 7 Nytorp i Lur och 23 i Tanum. En stor del av dem har sitt enda

beliigg i husftirhtirsliingden 1821 vilket kan tolkas som att namnkarakt2iren ofta iir
svag.
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Orre- Till skillnad fran de fdregiende namnelementen som huwdsakligen fcire-

kommer som efterled eller som enledat namn, fcirekommer Orre- enbart som fdrled.
Det iir ftirhillandevis vanligt men tvetydligt; det innehiller antingen orre m. (figeln)
eller orr _ar f . 'al' . Det 2ir ofta omtijligt att skilja mellan dem, men ibland kan platsen
ge viss viigledning. Ett namn som Orreskog pfl en plats diir marken inte iir sank, torde
innehilla orre. Enligt flera uppgifter fanns det enormt mycket orrar i Tanum i iildre
meddelares ungdom.e

Bland de yngre narmen dr Orre- kombinerat med ett fetal olika efterleder. Det finns
2 Orredalen upptecknade i Tanum pi 1800-talet och 1 pfl 1900-ta1et. Ovriga belligg iir
frin 1900talet; Orrekldvan och 2 Orremyr (T) samt Orremyr och Orreskogen (L).
Inget av dessa namn pekar i sig entydigt pi antingen orre eller orr.

Yngre namnmiinster. Under 1700-talet tikar antalet mindre bebyggelser kraftigt, siir-
skilt i Tanum; antalet forsta beliigg iir fiir Lur 26 och for Tanum ca 115.10 (Det totala
antalet namn frin Tanums hiirad i mitt material ar 1885, varav 488 i Lur och 1392 i
Tanum; Lurs andel iir alltsa drygt en fj:irdedel.) Torp boqar dyka upp i ortnamn i be-
tydelsen '(dagsverks)torp, liigenhet p6 ofri grund' (SOL s. 322), och det 2ir p8fallande
att alla utom 2 (Svenstorp tnder Rdrvik och Prcisttorp under Tanums Priistgflrd) har
moderbebyggelsens namn i ftjrleden: Smdristorpet, Vdlletorpet och Anneri)dtorpet i
Lw; Gustorpstorpet, Gdnehedstorpet, Helgerddstorpet i Thnum. Dessa namn har tro-
ligen svag namnkaraktiir; i niirmiljtin sa man siikert bara torpet i dagligt tal.

Det finns ocksi namn med andra efterleder som innehflller moderbebyggelsens
namn: i Ltx Elofserdddalen, Tvetanehogen och Vassbyhogen; i Tanum Buaremyren,
Hedeshagen (se Gdnehed), Hdltsplatsen, Krirreliden, Ljungbyheden, Iingektirrs
s trand och Varld s he den.

Lur har inget l70O-talsnamn med ett ord for betesmark o.d. i efterleden, medan
Tanum har 12, och ftjr terriingbetecknande ord i efterleden iir fdrhSllandet 5 mot42.

Under 1800-talet ijkar Lurs andel av hiiradets namn nSgot i ftirhillande till Thnums,
eftersom de tillkommande Lurbeliiggen iir knappt 120 mot Tanums drygt 250. Antalet
nya namn iir ftirmodligen ganska minga fler iin antalet nya bebyggelser, eftersom
namnen ofta Zindrades, t.ex. niir nya invinare tog <iver efter de frireg6ende. Se Nya
Tbrpet etc. under Ossby (L), diir namn ur fler husftirhtirsliingder har tagits med (ftir de
flesta namn iir det bara ett par husfrjrhdrsliingder som har excerperats; se hfl LKAII-
och litteraturftirteckningen under Otryckt material).

Under 1800- och 1900-talen blev efterledentorp mycket vanlig och blev snarast en
allmiin beteckning for mindre bebyggelse. Vad gtiller spridningen ?ir tyngdpunkten
mycket tydligt koncentrerad till Tanum, diir hela 116 torp-bebyggelser har sitt fiirsta
bel2igg under denna tid, mot 16 i Lur.

e En meddelare beriittade att det varje hdst gick ffa lastbilar fulla med orrar till finkrogama i Stockholm.
Det var viktigt att det var pfr den tid pi flret di orrama var fulla med lingon, som har en konserverande
verkan.
10 Som framgfltt ovan har en del namn som bara finns i en enda iildre kiilla uteslutits, men undersdkning-
ens resultat betriiffande fdrdelningen mellan socknarna torde inte ha piverkats av detta.
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Ocksi rdd-narnen var mycket produktiva pi 1800- och 1900-talen, och troligen
hade -rt)d i iinnu hogre grad 'an iorp tivergitt till att b1i allmiint bebyggelsebeteck-

nande. Niir det galler rdd-namnen zir relationen mellan socknarna annorlunda: Lur har

30, vilket iir betydligt mer dn ftrrviintat i fcjrhillande till Tanums 74. Bhde torp- och
rdd-namn har ofta personnarnnsftjrleder. Se vidare nedan.

Aven andra efterleder iir ojiimnt ftirdelade under samma tid. Sttirre andel 2in vlintat
i Lur har t.ex. backe (15 mot 30) och myr (knappt 50 mot nzirmare 70). Om hed, hog

och kiirr se ovan.
Mdnsternamngivning. En siirskild kategori utgtir den typ av sdterinamn som blev

vanlig p6 1600- och 1700-talen, med personnamnsfdrled och betonad efterled. Sidana
sdterinamn har givit monster for yngre bebyggelsenarnn som inte avser sliterier; i
Tanumsmaterialet innehflller efterleden vanligen -berg, -borg eller -lund. Det iir inte
si vanligt med uttalsuppgifter vilket tyder pfl att manga sfldana namn i hog grad iir
skrivbordsprodukter som inte anvlinds av folk i allmiinhet. I hela materialet av yngre

bebyggelsenamn finns 12 med ett kvinnonamn i forleden och av dessa zir 7 av denna
>>sziterinamnstyp>. Se vidare om personnarnnsfdrleder i niista avsnitt.

Uppkallelse iir en annan typ av mdnsternamngivning. Somliga uppkallelsenamn dr

tydligt emotionella och kan ses som en sorts cinskan eller >besviirjelse>>, som Fridhem,
Lugnet, Rosenlund, So;lliden. Andra innebiir en mera direkt uppkallelse somAmerika,
Petersburg, Ulriksdal. Om Fridhem se PerVikstrand.20}T s. 150 f.; betrZiffande mdns-

ternamngivning se ocksfl Bd 15 s. XXX f. med litt. Ibland iir det bara efterleden som

iir given efter monster, t.ex. Runebo, Skogshyddan, Alvhem.

I de fall diir det namn som utg6r mcinster for namngivningen har ett personnamn i
frirleden torde mdnsternamngivningen ha kunnat utldsas av att nflgon invflnare burit
det namnet.

Andra uppkallelsenamn har kommit till diirfor att hela eller en del av namnet p6.

nigot siitt passar in pi platsen, se t.ex. Skarpenol, Gottland. I efterhand kan det vara

omrijligt att veta sdkert om en sidan association bidragit till ett enskilt namn, men i
somliga fall lever minnet kvar; se t.ex. Capri.

Personnamn i ortnamnen. Som redan ndmnts innehSller minga namn i materialet ett
personnamn i fdrleden. En stor del av dem stammar siikert fran tider di mflnga bebyg-
gelser kom till p6 kort tid och de olika personnamnen erbjiid den enklaste mdjligheten
att siirskilja de olika platsema.

132 av de iildre (fram t.o.m. mitten av 1600-talet) bebyggelsenamnens forleder iir
det med stor sannolikhet ett personnarnn som ingdr, varav i 1, mcijligen 2 ett kvinno-
namn (bida i Lur). Inga av dem lir av >>kristen typ>>, dvs. bibliska namn, helgonnamn

och liknande. Flera av dem ?ir av gammal nordisk, ditematisk typ, som Halvord,
Reidarr (i Resd), Sigurd (i Siverbo) och Torunn (i Taranderdd). Det iir uppenbart att

rr)d-narrnen kom till under en stark expansionsperiod. Av de 12 siikra ditematiska
personnarrnsfdrlederna finns 9 i rdd-namn;4 iLtx och 5 i Tanum. Aven bland de icke
ditematiska personnamnsfdrlederna overviiger riid-narrnen, om ein i mindre grad
(5 rdd-narnni Lur och 7 i Tanum mot 3 med andra efterleder i Lur och 5 i Tanum).
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Nigra namn kan innehfllla en vardagligare kortform av ett liingre namn. Se resone-
manget om officiell form och vardaglig form i artikeln om Kitterdd (Ltr).

De ftirsta 3 exemplen pi personnamn av >>kristen typ, iir Persgdrden, Nilsgdrden
och Larsgdrden, som alla har sitt fcirsta beliigg i jordeboken 1697 tillsammans med de

andra namnen pi girdar i by (se exkursen om k[llor). Under 1700-talet tillkommer 2
torpnamn: Mdnsedammen och Piirsbo. Alla dessa 5 ligger i Tanums socken. Person-
nafiln av >forkristen typ> fdrekommer i 8 nya bebyggelsenamn under dessa tvi 6r-

hundraden, alla i Tanums socken.

Under 1800- och 1900-talen tillkommer ett stort antal mindre bebyggelser och per-

sonnaflrnen av >kristen typ> intar en storre andel av personnamnsfdrlederna, siirskilt i
Tanum. Ofta anvZinda'dr Karl, Carl (8 namn), Sven (6 namn), Anders, Johannes och
Jon (5 vardela), Lars (4 namn).

Frfln och med 1700-talet dyker de fcirsta sliikt-/soldatnarnnen upp i bebyggelse-
namnsmaterialet fcir att si sm6ningom utg6ra den talrikaste typen av fijrled. Det fijrsta
siikra exemplet ar Westringsborg i husftirhtirsliingden 17 60. I saflrma kiilla (och i mot-
svarande k2illa ftir Lur) finns Lekerrid, Ldverdd ocb Svaleriid. som mtijligen kan hdra
hit, men kanske troligare syftar pfl respektive orrlek, ltivtiikt och fflglar. I manga fall iir
det osiikert vilket som 2ir det primiira, bebyggelsenamnet eller soldatnamnet.

FOr att kunna skilja ut sliikt-/soldatnamn frfln andra fdrledstyper kriivs en mera
ingiende underscikning. I somliga fall finns faktauppgifter i uppteckningarna, och i
andra fall ger uttalet en fingervisning om att det dr ett personnarnn som ingir, se t.ex.
Aple r d d, D ale r d d (under Ganehed) och Vej s e r d d.

Under 1900-talet tillkommer ett antal bebyggelsenarnn som innehiller ett person-

namn i genitlv, utan huvudled, t.ex. Karoluses, Jensens, Kcicke-Mannes, Sandrarnas.
Nflgra andra namn innehflller ett person(bi)namn utan genitivmarkering: Hansrarna,
Frippen, Pdllarna och Skinnarn Jiimftir i Bd 20:1 Asmund s. 54, Sndlen s. 61 samt
Siver s.71.

Sammanstittningsfog. Pers onnamn i ft)rle den. I medeltida namnbeliigg fi nns genitiv-
form av fiirleden bevarad niir fdrleden innehiller ett personnamn eller en djurbeteck-
ning, t.ex. Brams rudi, Reidars Oynne, Ulfua skeidi. Fiirleden stflr oftast i stamform dfl
den innehiller ett appellativ, t.ex. Budale, Saurtungu, Elmikirer. Niir fdrleden inne-
hiller ett adjektiv st6r eventuell bdjningsiindelse kvar, t.ex. LangabQ, Hwitattalle.

Gudmund, Germund och Amund har -ar-genitiv, men bara det fcirstnlimnda har
medeltida ortnamnsbeliigg i Tanums hiirad som visar det. Senare beliigg for de ifrflga-
varande ortnarmen saknar vokal i fogen fram till 1665 respektive 1725 deett-e- in-
fogas. Bdlerdd, som borde ha a(r)-genitsv oavsett om det zir mansnarmet som ing6r
eller inte och saknar medeltida beliigg, har under 1500-talet ingen vokal i fogen, men
har fatt ett -e- 1760.

Detta inskott har inget med det tidigare bortfallna genitivmorfemet att gcira. Aven
personnaflrn som har genitiv-s ffrr ett -e- framfdr rdd. For Lurs del iir detta belagt
ftirsta gingen i 1759 irs husforhtirsliingd: Elofserdd, Gripserdd, Svenserdd och
Tbrmoseriid.
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Under 1700- och 1800-talen har alla mansnamnsfdrleder genitiv-s (med mellan-
vokal framfdr r), utom de som slutar pi vokal: Helge, Folke och sammansiittnings-
formema Hdke-, Mdrte-. Niira hZilften av de >kristna>> personnamnen slutar - till skill-
nad frin de inhemska - p6 -s vilket fflr konsekvenser fijr ortnamnsbildningen. De som
slutar pi -ns (Frans, Hans, Jens, Mdrus) fir p5 ett undantag ndr en uttalsunderllittande
mellanvokal niir de kombineras med en efterled som bcirjar pfl konsonant, och det fir
dven Lars (i2 fall av 4) och Klas.

Rdd-namnen har fcjr tivrigt alltid ett -e- i fogen, Stminstone i skrift, iiven tillsam-
mans med andra f<irleder. Om forleden slutar pi -r, som Petter-, Viister-, Oster-,kan
resultatet t.ex. bli Pettere genom haplologisk fdrkortning, se detta namn (Pexerdd).

Niir ett adjektiv stflr i frirleden st6r det antingen i grundform eller har en bojnings-
form, t.ex. Bredmyr, Ldngkvit, Klarelu)llan, Djupedal. Detta iir ocksfl en faktor som
kan ha bidragit till att genitiv-s har triingts \t av -e- dven nzir ftirleden innehiller ett
person- eller ortnamn.

Bebyggelsenamn sammctnsatta av nd appellativ. Av de ca 380 bebyggelsenamn
frin 1800- och 1900-talen som dr sammansatta av tvi appellativ, har drygt 200 en

fcirled som stflr i stamform. S-genitiv lir relativt ovanligt; drygt 20 bebyggelsenamn
har s i fogen (de n6got f?irre naflrnen med s i f<irledens slut eller efterledens btirjan iir
inte medriiknade). Tillfogad mellanvokal -e- har ca 105 namn av denna typ, varav
drygt en tredjedel i Lur, vilket innebiir att Lurs andel av narnn som har tillfogad mel-
lanvokal dr stcirre iin viintat. Drygt ett dussin fiine har i fcjrleden ett ord som slutar pi
vokal eller i efterleden ett ord som bdrjar pi vokal.

Dialekt. Htir ska nzimnas nigra dialektdrag som framkommer i bebyggelsenamns-
materialet i Tanums hiirad. Framfdr allt hos minga iildre talare dr dessa drag fort-
farande levande i spriket, men bland de yngre har sprflket i htig grad anpassats till
standardspriket.

Niir det giiller substantivbrijningen har norra Bohusliin utom Viitte hiirad i nomina-
tiv singular ett spetsigt -e i bestiimd form av starka feminina appellativ (diir man i
Viitte hiirad har -a), t.ex. Myren m,fire (nigot som vissa upptecknare missar, se exkur-
sen). I bestiimd form av svaga feminina appellativ 2ir slutvokalen -a, t.ex. i Hcillan
hdla.I neutrum sammanfaller bestiimdhetsmorfemet i singular med standardspikets,
t.ex. Fjrillet fldlat.I bestiimd plural nominativ fflr dessa ord -e, t.ex. i husen hrise.

I uttalet bevaras en del typiska drag iiven i manga yngres tal. Enkelt p, t, k har
frirmjukats och dvergitt ttll b, d, g i slutljud och mellan vokaler, som t.ex. i Gropen
grfibe, Bdtekldvan bddakhbaa, Kroken krSgan. Efter bakre vokal har g overgitt till
w och lang vokal har fcirkortats som t.ex. i Hagen hdwan. Efter friimre vokal har g
overgStt till j, som i Stakeviigen stQgaucfuan. Konsonantassimilation dr vanlig, t.ex.
rn > nn i Kvarnbacken kudnbakan, rs > ,s,s i Fossum, nt > tt i Brattds brdlqs. Aven
vokalassimilationer frirekommer, di vissa vokaler p6verkar andra, t.ex. i Sommaren
sdrytom, Gubberdd gilbnrn. S.k. dockt I b ar vanligt i dialekten. Ofta uttalas a som a
dven ndr det zir kort, som i Dammen ddrytan, och som a dven niir det iir lingt, som i
Dalen dq,r\. Standardsprikets llrnga a motsvaras i dialekten av u, som i Bro bn4,
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och gammalt, lingt e kvarstflr i ett fall som Fiikldvan fZ_khgua (iimfiir Wess6n 1968

s. 30 f. $ 8).

Manga ord som i standardsprdket har lang vokal har i dialekten kort och tvdrtom.
Vanliga ord som ingir i bebyggelsenamnsmaterialet dr t.ex. bruk brog, brdte brida,
kvarn kue4, mosse mgra, sand sgtn, strand strg;n.

Kortstavighet - att en betonad stavelse innehiller bide en kort vokal och en kort
konsonant, somi gata gada - finns fortfarande i somliga lildres tal men dr pi viig att
fdrsvinna. Man ser att upptecknare som inte uppmiirksammar detta ofta tvekar om vztr

liingdstrecket ska placeras. Miijligen har ocksi kortstavigheten (niir fiture och fiire i
omgivningen haft denna egenhet i sitt tal) i viss m6n analogt spritts till ord som inte
varit kortstaviga fran btirjan. Diirfdr finns minga exempel pi namn med tvi olika
upptecknade uttal, ett med kort och ett med lang vokal. Se t.ex. Borrekcirr, Kldverdd,
Anrds, Kldvan (t.ex. under Anris Lilla), Bjdrnerdd, Ertserr)d, Ryland, Vtevall. Se

ocksi i namnartikeln Kil (L) om Nils Nil6ns oszikerhet angflende uttalet av bynamnet.
I somliga ord tycks bflde accent och kvantitetvariera. Kanske h?inger detta samman

med att de tidigare kortstaviga orden hade jiimvikt mellan leden. Det iir svirt att veta
hur ett ord bor nedtecknas ndr informanterna i mdnga fall inte tycks hora skillnad mel-
lan t.ex. B6lin och Bolin; Toren och Tordn. Det verkar alltsi inte som om accent och
ljudliingd dr markerade variabler i somliga iildres spr6k, precis som tonande respektive
tonlcist s inte iir det i svenskan (diiremot i engelskan).

En jiimftirelse mellan uppteckningarna av yngre bebyggelsenamn i denna bok, fdr
Lur hela socknen och ftir Tanum motsvarande antal sidor, visar att det i over 30 fall
finns mer iin ett uttal upptecknat ftjr samma namn i Thnum (oftast gravlakut accent
eller lang/kort vokal) nigot som bara undantagsvis fdrekommer i Lur. Detta kan bero
pi flera faktorer. Det kan ibland vara si att de personer som har upptecknat Tanums-
nafilnen varit mera lyhdrda for de problem som just beskrivits och inte velat ge enbart
en uttalsuppgift.tt Det kan ocks6 bero pi att Tanums socken har en stcirre ut- och in-
flyttning och att sprfiket av den anledningen for?indras i hiigre grad. I nigra fall mot-
svaras en tidigare grav accent i en senare uppteckning av en akut.

I Gunnar Drougges exkurs 2-4 (Bd 18 s. 332 ff.) behandlas Bullarenmaterialet med
hiinsyn till betoning i relation till bl.a. ordtyp och ordliingd. En faktor som gdr det
svflrt att jiimfora med Tanumsmaterialet i Bd 19:1 iir att detta bara innehfiIler bebyg-
gelsenamnen medan Drougge undersciker bide bebyggelse- och naturnamn, och de

senare 2ir oerhort mycket talrikare iin de forra.
En genomging av uppteckningsmaterialet fcir yngre bebyggelser i Tanums och Lurs

socknar visar att tendenserna diir i flera fall tiverenssteimmer med tendenserna i Bul-
larenmaterialet. Fdrleder som innehiller enstaviga ord med genitiv-s har normalt akut
accent. I alla andra fall iiverviiger grav accent, sdrskilt i Tanums socken. Osamman-
satta ftirleder med tvi eller fler stavelser har dock i Lur motsatt tendens, dven om
materialet Zir mycket litet:7 med akut accent mot 4 med grav.

1r En noggrannare undersrikning skulle kunna avgcira om detta giiller framfdr allt en av Tanumsuppteck-
narna. De har haft ansvar f<ir olika omriden.
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Niir det giiller ftirleder i Tanums socken som innehiller en sarnmansiittning iir skill-
naden mellan accenttypema mindre iin i icke sammansatta fddeder, vilket beror pfl att
torpnamn med sl2ikt-/soldatnamn av typen Axbergerdd, Rybergstorpet, Svanstrdm-
torpet oftast har akut accent pi ftirsta leden.

I Bullaren finns gott om yngre namn med efterledsbetoning, vilket iir ganska
siillsynt i Tanumsnamnen. Nigra exempel finns dock, t.ex. Hasslehus, Ldngemyr,
Ldngesjd och naturnamnen Ryckinkaserna, Ryckekrokeru som neimns wrder Ryckin
(Backa T).

En speciell accenttyp visar nigra iildre bebyggelsenamn i Lur med flerstavig ftirled,
som har akut betoning pi andra stavelsen: Amunderdd, Elofserdd (troligen analogt
efter de 6vriga), Taranderdd, Tbrmoserr)d. De [ldre uppteckningarna av Elofserdd
visar i stiillet ett sammandraget uttal )la[a,i]afa.I Tanum finns flera gflrd- och bynamn
vilkas uttal dr sammandragna i iinnu hogre grad, t.ex. Ertserdd (,5a, Gurserdd gilpa,
Hdskje hd[e.

Exkurs: Kiillor
Den friimsta medeltida kZillan fiir bohusliinska ortnamn iir biskop Eysteins jordebok,
kallad R@de bog (RB). Anledningen till att si mflnga namn har sitt frirsta bel?igg i RB
iir att miinniskor (siirskilt i digerd6dstider) har skiinkt eller testamenterat gflrdar eller
delar av girdar till kyrkan i Oslo i utbyte mot ftrrboner. Det norska diplomatariet (DN)
ifierger minga givobrev, testamenten och andra typer av dokument diir ortnamn ftjre-
kommer. Det kan handla om grinstvister, kdp, skulder, tjiinstetillsiittningar etc. Det Zir

viktigt att komma ihig att girdar vilkas namn inte finns med i bel[ggen frin medelti-
den inte bara av den anledningen kan antas vara tillkomna senare. Somliga av de namn
som dr belagda under medeltiden kan vara itskilligt iildre, men det giiller iiven en del
av de namn som inte iir belagda frSn denna tid.

Den stora g6va som kung Haakon V:e skiinkte till S:t Mikaels kapell hr l3I7 (DN 3
s. 108) har gett iildsta bel?igg ftir minga g?ndar i Bohusliin. Tyviirr iir det inte alldeles
latt att avgcira vilka gflrdar som avses i de fall det finns flera med likalydande namn
eftersom ordningen inte iir konsekvent. Fcir Tanums del n Kalvi), Lindi), Thnnam,
Torserdd, Odby och troligen Ldngekdrr sdkra, men det iir inte omiijligt att ocksi Sol-
brricke ochTorp htir dit. Se Johnsen 1905 s. 105.

Skrivningama kan variera mycket mellan olika skrivare men ocksi i hur en och
sarnma skrivare skriver fran beltigg till bel5gg. Det finns manga namnformer som
visar att det gamla bdjningssystemet btirjat vackla. T.ex. rflder i RB en viss osdkerhet
om hur mellanvokalen (den ftirsvagade resten av en gammal genitiviindelse -a(r) eller
-a) ska skrivas. Se t.ex. Taranderdd som skrevs >>Foronno rudi, (< Porunnar) l39l;
Ulmekcirr som skrevs >>/Elmokiarre>> (< Elmikimre) L396. Aven vokaler i andra
liigen kan vara foriindrade. Niir Smdris skrivs >Smariso>> och Orrekltipp >>Orrakleppo>

iir det svirfdrklarligt.
Valter Jansson (1951 s. 118) pflpekar att medeltida skrivningar kan vara mindre
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tillfdrlitliga >dfl de ofta pi grund av etymologisering och normalisering iterge nam-
nen pi ett felaktigt eller missvisande sdtb>.

Man f6r ocks6 hfllla i minnet att skrivningarna i RB oftast Zir avskrifter. Biskop
Eystein liit samla in jordebdcker, avskrivna frfln iildre listor men med uppdateringar
och tilliigg, frfln de olika prosterierna (se de fdrsta sidorna i RB:s inledning). Detta
innebiir ocksi att minga av narnnen som f6tt RB-beliiggets 6,rtal som ftirsta bel[gg i
sjiilva verket har funnits i ett iildre original.

I mflnga fatl har man dessa tidiga skrivningar att tacka fdr att en nigorlunda sziker

tolkning iir mtijlig, eftersom namnformerna ofta har genomg6tt ftirenklingar och andra
foriindringar under senare htilften av medeltiden. Se t.ex. Anrds, Gdrden, Resa och
Vtlycke. Det ger en fi.ngervisning om att mflnga namn som inte kommit med i de

iildre kiilloma ocksi kan ha fdriindrats och hunnit bli ogenomskinliga innan vi har
bel[gg pfl dem.

De danska jordebdckerna. Jordebdckerna fran 1500talet iir skrivna pi danska. Be-
l2iggen skiljer sig ofta en hel del bide fran de tidigare kiilloma (oftast norska) och de

senare (fran 1659 svenska), vilket beror bide pfl deras danska konventioner och pi
misstolkningar. Exempel: Kuserdd skrevs >Knudtzr0(i)db 1581 H, 1586 H; Kustorp
skrevs >>Kogxethorp>> 1544, >>Knustorp>> 1573, >Kampstorp> 1581 SP; Reso skrevs
>>Resseng>> 1544, >Riisoenn, Ross@en> (kanske menas >>ROssOen>>) 1573, >R0iss0en>

1581 H.12 Men i ett par fall kan mtijligen jordeboken 1544 visamot en betydelse, som
senare fijrdunklats: >>ffrostethorp>> (Frdstorp), >>Sodethorptt> (Sotetorp).

Ocks6 vad giiller Gramsds awiker de danska jordebockerna: >>grimsaas>> 1573,
>Grimssaais> 1581 H, >>Grims Aas> 1586 (men 1615 Reg. har >>Gramssaass>>).

De svenska jordebdckerna. Namn pi gflrdar i by ftirekommer sdllan i medeltida
kiillor, utom i skrivningar av typen >y ytre Allnaroos>> (se Anrds), >>y @fra Hallena>
(se Hallind), >j Mrdallhugeimi j synzsto stofuonne>>, >j sama Hugaimi j ngrdzsta
stofuonne>> (se Hoghem), som alla iir ltigesbeskrivande fraser snarare zin namn.

Sedan Bohusliin blev svenskt 1658 kan man se att riven skrivningama i jorde-
bcickerna p6verkas av den nya nationstillhtirigheten.r3 Framfor allt visar 1697 fus
jordebok att de nya makthavarna vill bringa ordning i namnfloran si att varje skatte-
slqyldig enhet ska ha ett eget namn. Det iir nu s6 gott som alla namn pi girdar i by av
typen Fossum Norra, Litsleby Uppegdrden, Ryk Ostergdrdenkommer till. Man kan se

att dessa sii.rnamn inte anviindes av folket (och knappast sigs som namn) genom de

varierande skrivningarna genom 6ren; se t.ex. under Ostorp: O. Sodre (l) 1697,O.
Strder 1719, O. Siirr 1811, O. Sor 1825, O. Sodra 1881. Man fogar ocksi siirskiljande
forleder till de bida Torp i Tantm: Fossumtorp och Hdkebytorp, tlll det av de bida
He(d)e som blev Gdnehed (Tanumshede hette Hede in i sen tid) och till det ena Lycke

t2 Ftir frirkortningarna H, SP se Kiill- och litteraturfdrteckningen, Otryckt material.
13 Redan 1659 intriiffar n6gra fdriindringar, t.ex. fir namaen Backa (L; T), Varebacka, Linnebacka sitt
slutljudande -a (i stiillet fijr -e). Lillebybhr Lissleby, L@ckeblir Lycke ochGudmundr@dbli Gierrnundrdd.
(I praktiken flterstiills namnformerna i flera fall till hur det var i RB, men troligen var detta inte av-

siktligt.)
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som blev Bergslycke.ta Jiimfrir ocksi det tidigare Grubberdd som i jordeboken 1697

omtolkats till Gubb erd d.

Det var ocksi i och med 1697 6rs jordebok som man ftirde 6ver femton gflrdar fran
Skee, och Galttl fran Tjiimii, till Lur.

Husfdrhdrsliingdema. Det miirks att husfdrhtirsliingdernas skrivare iir fran bygden;
deras skrivningar ligger nzirmare det lokala uttalet dn t.ex. jordebockemas. I Lur fdre-
kommer t.ex. mellanvokalen i flera av rdd-namrren fcirsta gangen i 1759 frrs hus-
forhorsliingd.

EK(B). Liksom i foregiende delar av OGB, fran 1940-talet och framflt, ?ir det den
geografi och de iigogriinser som redovisas p6 Ekonomiska kartan frfln (ftir hiiradets
del) 1938 (och Ekonomiska kartans beskrivning) som anvdnds som utgflngspunkt ftir
tolkningar och andra kommentarer, niir inget annat framgir. Namn som inte finns re-
presenterade i jord- och fastighetsregister men dziremot pi EK fir EK:s namnform
som uppslagsform.

Uppteckningar. I boqan av 1880-talet intervjuade Nils Nil6n soldatema p6 det
militlira dvningsliigret Backamo; han frigade fr6n vilken g6rd de kom och antecknade
med landsmfrlsalfabetet hur namnet uttalades. Under forsta hiilften av 1900-ta]et
gjordes omfattande uppteckningar pfl plats i de olika socknarna. Uttiver Nil6n se ftir
Thnums hiirads del Blidberg, Carlberg, Janzdn, Lindberg och Rydbo under Otryckt
material i KAlt- och litteraturftirteckningen nedan. (Se strax fiire inledningen kom-
mentarer till landsmilsalfabetet som ju har betydligt fler tecken iin det vanliga alfa-
betet for att kunna siirskilja t.ex. de olika vokalljud som skrivs z eller o i svenska,
accenter m.m.). Ett problem iir att det blir sv6rare att hdra skillnaderna ju finare krite-
rier man anviinder, och olika upptecknare uppfattar eller tolkar ljuden olika. Man ser
t.ex. att ett par av upptecknarna ofta skriver den feminina bestiimdhetsiindelsen -a i
stiillet ftrr -e trots att den iir ett mycket spetsigt e (niistan i).

Man fir komma ihig att de tidiga uppteckningarna ziven av andra skiil inte iir helt
pfllitliga. Niir upptecknaren frflgade efter uttal och skrev ner det med landsmilsalfabe-
tet, kan hon eller han ibland ha fitt be informanten att upprepa det ett par ganger. Di
kan det t.ex. ha hiint att informanten fiirliingde en kort vokal eller iindrade ett sje-.

Man ser ocksfl att nigon gitt in i efterhand och iindrat (ibland kanske upptecknaren
sjiilv, men ibland nigon annan, ofta Lindroth) ftir att vederbcirande uppfattat uppteck-
ningen som felaktig (se Ltifdahl 2004 s.83). En vanlig rlttelse iir att siitta dit ett l?ingd-

streck, men eftersom enstaka iildre iin i dag (under arbetet med denna bok) bevarat
kortstavighet i sitt sprak iir det miijligt att uttalsuppgiften - itminstone i manga fall -
var korrekt f6re 2indringen.

Ett problem som uppteckningarna har gemensamt med t.ex. taxeringsliingder och
husftirhorsliingder iir att det oftast saknas tillriickliga uppgifter om var bebyggelsen
som narnnet syftar pfl iir (eller varit) beliigen.

ta Det andra Lyckehx enligttvA bel2tgg fran 1800-talet kallats Fossumlycke (det griinsar till Fossum).



Lurs socken

Namnet Lur (lwr Nil6n 1880) har inte frfln btirjan betecknat nflgon by eller gird, flt-
minstone inte i historisk tid. Thorsten Andersson (1984 s. 23 f.) konstaterur att Lur
torde vara ett gammalt bygdenamn. Det ingir i namnet Luderlags skeppsreda som
betecknade det omride som sedan blev Tanums hiirad. Se vidare i inledningen.

Medeltida beliigg visar att nflgra bygder i Lur haft siirskilda namn: >j Asgraeu 1 391

RB s. 389, >i Geitabygd>> 1464? DN 2 s. 637, i Valagren> 1396 RB s. 227. Om
dessa se Namn som dr belagda i iildre kiillor men inte kunnat siikert lokaliseras till
Lurs socken. Dessutom har KHL 1912 antecknat Kyrkebygden #irkablwa.

Medeltida belcigg: Luders klrk(ia) 1391 RB s. 387, Lude(r)s kirkia 1391 RB

s. 388, j Luders sokn 1391 RB s. 390, j Ludars sokn 1391 RB s. 397 (2 ggr),

J Luders sokn 1396 RB s.227, j Luders sokn RB s. 386 (senare hand), j
Ludersokn 1400 DN 2 s.429, j Ludrrs sokn 1409 RB s. 394, j Ludherssokn
1414 DN 5 s.352,j Luders sokn, j [...] Luderssoknl43T DN 5 s. 476, j Luders

sokn 1439DN5 s. 494,jLudersokn 1464DN5 s. 615,617,j Ludhersokn 1464

DN5 s. 6L7,1466 (avskrift 1622)Akershusreg. s.39, Lur 1491 (avskritt1622)
Akershusreg. s. 9.

Jordeboksbekigg:LLw Sogen 1544 NRI 5:l s.236, Luur Sogenn 1573,Lhurr
Sogenn 1581, Lwer Sogenn 1586, Luur Sogenn 1615 Reg., Luer s. 1650, Lur
s. 1650, 1881, Liuer Sochnn 1659, Luur s. 1665-1825.
Andrabekigg efter 1540: Luer Sogenn 1581 HGyld, Luur 1591 JN s. 11, Lurs
kirche 1594 JN s.235, Lursogn 1598 JN s.123, Lur sogenn 1601, Luur sogenn

1603 Arbetz penninge, paa Luerds kirckegaard, paaLterdz kircke gaard,paa
Luerdz kirckegaard 1614 OKK s. 178 ff., udj Laerdtz sogen, paa L:uerdtz
kirckegaardt 1614 OKK s. 184, paa Luurs kirckegaardt 1615 OKK s.214, aff
Luerssogn, paa Luurs kircke gaad 1616 OKK s. 221, jLursognn, j Lursogn (3
ggr),paalurs kirckegaafi 1617 OKK s. 324,Llerk. 1645 Krist. bisp. jb s. 39,

Luur sogn 1649 NRR 9 s. 384.

Namnet Lur innehiller fvn. ludr m.'urholkad stock (kista), kvarnbdnk, blflsinstru-
ment' ([mfor LurQya NSL s. 297), vilket stikerligen syftar pi den stora dalging som

kiper i sydviist-nordostlig riktning i hjiirtat av socknen, vid Lurs kyrka. Dess form dr

plrtagligt skilad som vore den en urholkad stockhalva, trots att irhundradens odling
siikert gjort effekten mindre pifallande. JiimfrirAndersson 1984 s. 3; Lindroth 1918

s. 46 f.; Wadstrtim 1983 s. 38 Lur- Holtsmark 1946 s. 49 ff.; Lur BO 1 s. 96; Bd 16

s.2OI;Lurds 5 s. 190;6 s. 184 f.;Lurd SOV 11 s. 103.
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Amdal drudqb, vanligen drydqb Nil6n 1880. 1/4 sk. I sambruk med Ossby 12 enligt
EKB.

Jordebol<sbekigg: Amdal1650, Ahmdal L659, Amdaal 1665, Ambdahl 1685,

Lurs-Amdal Fr.
Andra belcigg efter 1540: Amdal 1759, Ambdahl 1825 hfl.

Forleden kan innehfllla triidbeteckningen alm, antingen direkt eller ingiende i ett
vattendragsnarctn *Alm eller *Alma. Diir viixer fitminstone nu flera almar. Alm var ett
mycket viirdefullt triid i iildre tid, de lciv och skott anviindes som foder till djuren och
dven som nodfdda till folket. Se Hgeg s. 651-658 om dessa och andra anviindningar
av alm. Det vattendrag som rinner norrifrfln genomAmdal och ut i Nedre Bolsjon har
inget namn pi kartorna och inga uppgifter har pitraffats om dess namn. Vid tolk-
ningen av Amdal (Lille, Store) i Nordre Trondhjems amt (NG 15 s.312 f.) slitts som
ftirsta alternativ ett vattendragsnarnn *Alma, utan att detta tolkas. Diir iberopas ocksi
girdnamnet Almdalir, belagt i Landn6mab6k. JOrn Sandnes (1990a s. 162 ff.) fram-
hiller att det bdr vara triidbeteckningen som ingir i de flesta nordiskaAlma. Thorsten
Andersson (1972 s. 42 f.) anser dock att vattendragsnannet Alma i Norden i manga
fall innehiller roten *al- 'ydtxa' och betyder 'den svdllande, civersvdmmande'. Det hdr
aktuella vattendraget l6per genom en tring dal, som vidgar sig mot stranden av Nedre
Bolsjcin, diir vattendraget kan ha svAmmat cjver den lAgliinta marken. Omkring 600 m
ovanfcir vattendragets uflopp finns en ca 350 m lang och som mest ca 150 m bred tjiim
med namnet Stdmmetjiirn, vilket innebiir att vattendraget dtimts upp. Tolkningen med
roten *al- 'vdxa' kan inte uteslutas.

Angiende bortfall av I i Alm- se under Aln ris och Amdal Bd 6:l s. 201.
Jiimfdr likalydande namn i Bd 16 s. 16 med litt.

Amunderiid amrtanra Nil6n 1880, dwwnral(LIL, amfi4dvra AJ. ll4 sk.

Jordeboksbeltigg: Amwdrdd 1650, Amundrtidh 1659, Ammundrodh 1665,
Amunderdd 1725, Ammtnderiid 1777, Lurs-Amundertrd Fr.
Andra beldgg efter 1540: Amunnerod 1759, Ammunnerod 1825 hfl.
Preposition: i. Inbyggare kallas: amttu.dprana AJ.

Ftjrleden innehiller mansnamnet Amund, eller den svaga formen Amundi av silnma
namn. Om Amundr, Amundi (och Qgmundr, Agmundr), se under OmmundrudB@ 4
s. 119; Amund och Amund NPL s. 24,314. Genitiviindelsen -a(r) har fallit fcire de

fdrsta skriftbelSggen, men i 1725 6rs jordebok infors iter en vokal. Amunderdd iBd
18 s. 58 har ett belagg j Amunda rudi fran RB 1391, med genitiviindelsens vokal be-
varad, och nflgra l50O-talsbeliigg utan mellanvokal, men i 6wigt likartad beliiggssam-
ling. Jiimftir ocksh Germunderdd (tidigare Gudmunderdd) i Tanum nedan, som har ett
par beliigg frin omkring er 1400 med -a, fran 1500-talet utan mellanvokal och utciver
ett par 1600-talsbeliigg sedan genomgiende med inskott ay -e-.

Omrdd se inledningen.
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Enligt Gcjsta Framme (1999 s. 302 f.) tycks Amunderod vara iidegird under senare

hiilften av 1600-talet.

Hemmansdelar: Svenskerild sudask?ra (prep. i) AJ. 1124. EK(B). Detta var ett torp,
tidigare kallat Tranemyr (se detta nedan); >>en soldat hette Svensk, (AJ). Om rdd se

inledningen.

Torp o.d.: Krikeriid. 1759 hfl. Liiget okiint. Fdrleden innehiller bohusliinska krik m.
(liven n., f.) 'viigsviing, armveck; vr6, hcirn' och syftar antingen pi nigot sviingt eller
vinklat i naturen, t.ex. ett svZingt markstycke eller en v5g- eller vattendragskrcik,
eller p6 liige i en avkrok. Jiimftjr no. dial. krik m.'krok (t.ex. pi viig eller vattendrag),
btijning, avkrok' NO 6 sp. 1074; krikBd l9:2 s. 158; *Kriken Bd 18 s. 292; Kriken 16

s. 18. Jiimfrjr ocksil Kroken, Sliinge, Snarten, Varvet som alla kan syfta pi nigot bdjt
(det forstniimnda ocksi 'avkrok'), liksom fdrlederna i Varlds och Vrdngsholmen.
Se ocksi Knrim. Om rdd se inledningen. - Mannemyr mdnamir AI. 1831 el. 1832

L nr 84, 1853 nr 1 10, 1856 nr 114,1860 nr 134,137, EK (utan bebyggelse). Troligen
2ir det appellatlet man som ingir i ftjrleden, iiven om mdjligheten att det rdr sig om
mansnamnet Manne inte helt b6r uteslutas. Namn ph Man(ne)- finns i ndstan varje
band av OGB, och antas oftast syfta pi att en man eller flera miin omkommit pfl plat-
sen, begravts diir o.d. Om fdreteelsen att fcjrfattare av OGB ofta upprepat tidigare
tolkningar (p5 ltis grund), se Maria Lofdahls kapitel ModelltolkningiBd l9:2 s.236 ff.
(s. 242 om Man(ne)-, Man(s)-). Efter Lindroths tid har viil detta tillviigagangssiitt i
viss min avtagit. - Mannemyrskogen. 1859 L nr 134,1901 taxl, EKB. I forleden
ingir namnet Mannemyr. - Nytorp. 1901 taxl, EKB. Om Nytorp se inledningen.

- Thanemyr trfinam!1r, (prep. l) AJ. EK. F6rleden innehiller fflgelbeteckningen
trana. (Ordet for tranbiir i boh. iir triinta trdnta, trdnter trdntar Lur 1933.) Namn pi
Trane- finns i OGB i nzistan varje band fr6n 7 och uppit; t.ex. Tranefoten Bd 16 s. 171;

Tranemyr 17 s. 213 . Platsen kallas numer a Svenskertid (AJ) .

Apelsflter dbslsodat Nil6n 1880, dbalsebdaKLIL, dbsls(bdat, dbasddaAJ. 1 sk.

Medeltida bekigg: Apalldrssetr Flateyjarb6k 3 s.46, Apalldrssetr Codex Fri-
sianus s. 427 (bhdadessa 1300-tal),Axellsetter,Axelsether l49l(avslm.ft1622)
Akershusreg. s. 9.

Jordeboksbekigg: y Apellssett 1544 NRI 5:t s. 237, Abbildsetter H, i Abbil-
settir 1581 (dessutom under Tanum, >>Danniell Bildes godtzs>: Abbilsedt F),
Abbildsetter H, Ebbelsetther SP, i Abbilsetther 1586 (dessutom under Thnum,
>Danniell Bildes godtzs>>: Abildsledt F), Abelsetter 1650, Abelsiiter 1665,

Abelsiitter 1685, Appelsitter med Siimberg 1725, Apelsiiter 1777,Fr.
Andra belcigg efter 1540: Abelseter 1601 Arbetz penninge, Apelsiiter 1759,

EK(B) (iigovidd gemensam med odegirden SZimberg).

Preposition: i.

Ftirleden innehiller fvn. apaldr'(vild)iippeltriid'. Skrivningarna i Akershusregistret
torde vara felaktiga.



4

Efterleden innehiller sciter, som varit friremil fcir en stor svensk undersokning av
Folke Hedblom 1945 och en stor norsk av Olav Beito 1949. Sciter kan gfl tillbaka pfl
fvn. setr n. 'sittande, szite, vistelse, vistelseort' ellet sretr n. 'fiibodstiille' (Hedblom
1945 s. 22;Beito 1949 s. 11); SOL anger fdr det ftirstniimnda i artikeln sdter (s.308)
betydelsen 'utmarksdng, skogszing'. Det stora omride med sdter-nafirn som strdcker
sig i cistra Sverige fran Smiland i soder till Angermanland i norr utgir frfrn setr, medan
det viistliga utbredningsomr6det i omrfldena utmed norska gritnsen, frfln viistraViirm-
land upp till Jiimtland, utg6r frin sretr (SOL under sriter s.308). Roger Wadstrdm
(1983 s. 67) framheler i enlighet med detta att sztr-narnn inte fi.nns i Botusliin, och
anser att man hiir btjr riikna med betydelsen 'skogsdng, skogsmark o.d.'. L?impligen
bcir ziven Dalsland och Bohusliin riiknas in i sretr-omridet, trots att ordet sdter inte
liingre lir levande i sprflket sedan sdterbruket upphtirt. Ett av flera skiil iir att det verkar
orimligt att Bohusl2in, som tillhcirt Norge fram till 1658, snarare skulle f6ras samman
med det stora dstliga s etr-omrildet ?in med det viistliga som strricker sig fran Vlirmland
och nomrt pi bida sidor om griinsen.l

Siiter ar i Sverige vanligen femininum, oavsett om det utgfitt fran setr eller sretr,

men har i dalslZindska och bohuslZinska namn behillit den ursprungliga neutrumfor-
men (Lindroth 1945 s. 43 f.), vilket <iverensstdmmer med ftirhillandena i Ostfold i
sydosfra Norge (Hedblom 1945 s.161 f.; Beito 1949 s. l2).2

Hedblom (1945 s. 53) anser att den bestiimda formen i uttalet av Apelsciter liksom
i Hovsciter hdsdda(t), -se.da(t) (Bd 18 s. 84) iir sekundiirt inftird och att den beror pi
attraktion till ordet stite n.

Apelsiiters gamla tomt finns utsatt pi GuK och ligger mellan Torp i inlandet och
Sklillertid och Kil vid kusten, pi stidra kanten av ett for liiget ganska ndra kusten ovan-
ligt stort sammanhiingande, 6de bergsomr6de. Att platsens ursprungliga funktion var
fiiboddrift tycks troligt. (Bide Skiillerods gamla namn Hcird(d) och Kil ar belagda
ftirst i den danska jordeboken 1544.) Under 1500-talet hor Apelsiiter till >Danniell
Bildes godtzs>> och lir alltsi di friilsegods.

Torp o.d.: Bjiirnemyr, L., St. lila, stQra blQnamyr (prep. l) AJ. Troligen innehiller
ftirleden djurbeteckningen bjdrn. - Dalen dqn (prep. ,) AJ. EK. - Kvarnetorpet.
Qwarn Torpet 1803 L nr 43. Namnet innehiller ett redan sammansatt appellativ kvarn-
torp om vilket se SAOB K 3351. - Slabberiid ;ldbra (prep. l) AJ. Ftirleden inneh6l-
ler ftirmodligen slabb m. 'otiick pojke; solig, drumlig karl' eller s/abba f. 'sdlig, drum-
lig kvinna', kanske som binamn (2imftir SlabberddBd l2:l s. 140), alternativt slabb

1 Jiimfdr Hedblom s. 32: >Att den i Sverige omedelbart intill norska griinsen frin norr till stider utbredda
formen safer skulle vara av annat ursprung iir uteslutet, s?irskilt som betydande delar av detta omride tidi-
gare Aven politiskt tillh<trt Norge, och sprflket i dessa trakter fortfarande visar norska drag>; s. 35: >Att
ordet diir det iir genuint, gir tillbaka pi fvn. safr, har ovan visats>.
2 Beito framhiller (s. 16) att en siiter hade en tendens att vlixa och bebyggas med fler och fler hus, vilket
glirna medfOrde att dess namn fick plural form, nigot som gynnade en riverging tiIl femininum (eftersom
femininum singular och neutrum plural har samma form i nominativ och ackusativ), och att fdljdriktigt de
vlstnorska och de sydostnorska dialekterna, som behillit neutrumformen, befinner sig i utkanterna av det
omride diir siiterdriften iir mest livaktig.
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n. 'slask, smuts, scirja'. En annan mdjlighet iir att ftirleden innehflller slabb m. i bety-
delsen 'sIadd, 'anda' (slabben'sista tampen av nigot' DiS s. 78) med syftning pi plat-
sens liige (som dock iir okiint). Jiimftir namn som Botten, Pynten (se registret) och
eventuellt Halen Bricke (T) och Snapen Nord-Svandal (T). Om rdd se inledningen.

- Stamperdd. stdrypra AJ. 1825 hfl. FOr forleden finns flera alternativa tolkningar,
varav ett par har med torvtiikt att gcira. Man komprimerade torven i en stamp stat&p m.
'vadmalsstamp' (Lur 1933), men ordet stampkan ocksi betyda 'oberedd torvmassa'
(Bd 8 s. 130). Jiimfdr stampetorv stdrypat*1u (Lur 1933). Slutligen kan fiirleden i
Stamperddinneh?llastamp starupm. 'tjockkarl'(Lur 1933),'tjock, grovlemmadkarl'
(Bd 8 s. 130), i sfl fall snarast som binamn. Om rdd se inledningen. - Silgen sdqq
(prep. l) AJ. 1825 hfl. Pe phtsen har det funnits en sdg (AJ). - Tfonertid trdnara
(prep. l) AJ..EK. Ftirleden inneh6ller mansnarnnet Tron (< fvn. Pr6ndr) som tidigare
varit vanligt i Bohusliin, se t.ex. Bratto 1993 s. 168 f.; Trondscingen Bd 18 s. 41 f.;
Tronhiillorna 16 s. 185 samt Tronerdd l7 s. 102 (som hiirvarande namn alternativt
kunde vara uppkallelse efter).3 NPL har bara Trond. Se inledningen om rdd och om
sammansdttningsfogen -e-.

Backa bdkaNilln 1880. 1 sk.Var k 1665, 1685.

Medeltida bekigg:j Bakka 1391 RB s. 388 (tvi ggr).
Jordeboksbeldgg: y Backe 1544 NRI 5:l s.237 , y Backe 1573 (3 ggr), i Baicke
1581, i Backe 1586, 1615 Reg., Backe 1650, Backa 1659, Lurs-BackaFr.
Andra belcigg efier 1540: Backe 1601, 1603 Arbetz penninge.

Namnet innehflller en gammal bdjningsform i singular av backe m. Den iildsta k2inda
platsen fdr bebyggelsen lir pfl sluttningen av den bergknalle som ligger vdster om den
tippna ikermarken vdster om Lurs lqyrkby.

Torp o.d.: Backaliden. EK. Forleden innehflller troligen hemmansnamnet och efter-
leden lid f. 'sluttning'. - Backemyr. 1825 hfl, liigenhet 1857 L nr 132,1901 taxl,
EK(B). I forleden ingflr sannolikt hemmansnamnet. - Brfltevall brddaua!, bredaud!
(prep. i) AJ. F6rleden kan inneh6lla verbet brdta'brika lin' (Tanum 1901). Brdte-
finns som frirled i manga sammansdttningar dtir det handlar om linbr6kning och i fallet
brdtegrop brdSagrSb om lintorkning (Tanum 1933). Efter rdtningen som skedde i
vatten eller pfl marken torkades linet t.ex. pi galler tiver en eldgrop fore brikningen
(NE 12 s. 308). Alternativt kan forleden innehilla brdte brida m. i betydelsen 'roj-
ning, svedjelzld'. - Dampen ddrypan AL EK(B). Namnet innehiller boh.,no. damp
darup m.'6nga, hdg luftfuktighet' (Hiby 1897; NO L sp. I271),jiimfiir DampekilB@
1 s. 19, som antas syfta pfl att det ofta bildas vatteninga p6 platsen. Dampen ligger ca

500 m fr6n Lursjdn, strrx ovanfrir den delvis mycket sanka dalgangen nordveist om
sjtin. Jiimfdr det norska namnet Dampa som har anviindts om flack mark som ligger
3 ErikOlofBergfors(1996s.51 ff.)behandlarortnamnpilTron-i6weDalarna,menmarsnamnethardiir
formen Trond, som niir det upptriider i lildre ortnamn eller i patronymer fcirlorar -d. De ortnamn det hand-
lar om iir si gamla att den ftjrvZintade genitiven av mansnamnet dr Trondar.
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si gott som i nivi med vattenlinjen och iir se fuktig att den ger ifran sig mycket vatten-
anga (Hallesby 1945 s. 23). Se ocksi likalydande namn tnder Tbrp nedan. - Kalten-
bacheriid kakhpbhkra (prep. i)AJ. J'amfor Kalkenbackshagenpikartan l842Lnr 103

<iver angrinsande Ossby. I namnet ingir sliiktnamnet Kaltenbacft som i husftjrhtirs-
liingden 1815-18 finns i Backa (pi >NyaTorpeb>, numeraRcivslairtnder Ossby), och

som fortfarande finns i trakten. (Kalkhat i dialekten tunt /.) Formodligen har AJ och

ziven den som stitt ftir kartskrivningen 1842 missuppfattat det ovanliga sliiktnamnet
och tyckt sig h<ira Kalk-. Om rrid se inledningen. - Kaserna kQsrya (prep. i) AI.
Kasena 1825 hfl. Namnet innehflller bestiimd pluralform av leas f. 'rdning, svedjeland,
svedjefall'. - Kloppekflrr. EK. Ftrrleden innehfiller klopp m.'speng (av tvi eller
tre stockar)'. Om kiirr se inledningen. Strax sydost om bebyggelsen finns sank
mark. Troligen har den stig som leder utmed det sanka omridet gitt tiver en eller flera
stockar. - Lunden. EK. - Olseriid dlsra (prep.l) AJ, undantag. 1825 hfl, 1857 L
nr 132 (Backa, Hogen). Fdrleden innehiller mansnamnet Olof. Om rdd se inledning-
en. - Skalehagen skdbahhAan (prep. i) AJ. Firrleden innehiller nordboh. skard skglr
n., som bland annat betyder 'skdrva; skal; skira'. Meddelare uppger 20ll att det hand-

lar om sniickskal. Fvn. skard har dven betydelsen'bergpass'; se vidare Krdgeskal
wder Litsleby (T) nedan. - Stflmskog, se detta under Ossby.

Berg, se nr 3 Ek Odegdrdenwder Eknedan.

Berga bdryaNilln 1880, btbrya AJ. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 ,h.r. t.o.m. t777 .

Jordeboksbekigg: y Berig t544 NRI 5:1 s. 237 , y Berg 1573 (2 ggr), i Berrig
1581, i Bergh 1586, Bergie 1615 Reg., Berie 1650, Biirgie 1665, Berge 1685,

Bergia 1697, Berga 1777, Lurs-Berga Fr.
Andrabekigg efier 1540: Berg 1594JN s. 123, Bergie 1601, berge 1603 Arbetz
penninge, Berge t645 Krist. bisp. jb s. 39, Berga 1759, 1825 hfl, 1901 taxl,
EK(B).
Preposition: i. Inbyggare kallas: bdryan Al.

Namnet innehiller berg m., i dativ singularform berge, vilket framgflr av uttalsformer-
nas accent liksom av alla 1600-talsskrivningar utom den sista, 1697, deett a upptrlider
som slutljudande vokal, vilket sedan giiller alla skriftliga beliigg. Jiimfor Berge Bd
20:1 s. 2 som efter beliiggety Bergi i RB 1391, diir dativformen zir otvetydig, har

skrivformer utan iindelse t.o.m. 1500-talet och sedan -(l)e t.o.m. 1685, -(i)a 1697-
l'777 ,men diir sedan skriftformen Berge ifierkommer. Forbide Berga ochBerge il det
jordeboken 1697 som inftir utljudande -a. Detsamma galler dven Berga i Bd 16 s. 19,

diir uttalet pfl senare tid har anpassats till skriftformen.

Torp o.d.: Berglund. EKB. Namnet kan vara en sammansuittning av berg och lund,
men fdrleden kan ocksi anspela pi hemmansnamnet.
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Bjiirnim blSnnm Nil6n 1880, btdnam KHL. 1 sk. Till kr. 1903. Fore 1697 i Skee
socken.

Medeltida bekigg: i Bierueim (... i Ludher sokn) 1496 or. DN 2 s.727.
Jordeboksbelcigg: y biprnem 1544 NRJ 5:I s.248, Bigrnnenn H, i Biprnneng
1581, Bi6rnner@dt SP, Bi6rnne 1586, Bignnem 1615 Reg., Biornem 1650,
Biornim 1685, Bitirnimb 1725, Bjrirnim Fr.
Andra beldgg efter 1540: Bi6nnen 1601 Arbetz penninge, Bi6nem 1616 OKK
s.221, Bjdrnhem 1759, Bjtirnum 1825 hfl, Bjtirnim 1901 taxl.
Preposition: i.

I forleden ingar, om den iildsta skrivningen iir pilitlig, en btijningsform av bera f.
'bjornhona', i bruten form. Bengt Hesselman (1945 s. 48) framhaler att >brytning kan
verkas av varje klart artikulerat a eller a i iindelsen under brytningstiden>. Brytningen
drabbade endast kort e, och den resulterande diftongen blev vanligen la respektive lg
i viistnordiskamen ie eller ie i dstnordiska, iiven i cistno. Se Harsson 2010 s. 68-71,
diir det finns ett till fte gflrdnamn Bjprnerud, BjQrner@d pi varje sida med minst en
s6dan iildre skrivning. Jiimfdr ocks6 skrivningarna Biergh 1615 och Bierre 1613 av
bynamnet Berg i Tanum nedan, som dock iir frirviintade danska skrivningar och diirftir
inte jiimftirbara med skrivningen Bierueimfor Bjdrnim.

Om den iildsta skrivningen inte iir pelitlig innehfiller frirleden djurbeteckningen
bjdrn m. Om hem se inledningen.

Bjdmim ligger liingst i nordost i Lurs socken, och griinsar, utdver till Bullaren,
endast till Tormosertid, Tarandertid och Elofserdd.

Torp o.d.: Gilleriid. 1825 hfl, 1830 L nr 86. For forleden finns flera tolkningsmtijlig-
heter. Enligt taxeringsliingden 1901 fanns en torpare Conrad Johansson Giller pit
Siverbo och en torpare Hans Henrik Giller p5 Varebacka (som bida ligger ett pa-r

kilometer fran Bjtirnim), vilket giir att alternativet att forleden innehiller ett sliikt-
namn Giller siirskilt brjr beaktas. Adjektivet gill 1fl finns upptecknat i betydelsen
'vacker' (Lw 1939), motsvarande fvn. gildr'som ska betalas, fullgod, god, behaglig',
j?imftir GillerddBd lt s.42. Detta adjektiv anses i ortnamn syfta pi god jakt eller gott
fiske, som t.ex. betriiffande Gillds Bd 11 s. 55. Det finns sex Gilltorp i Bullarens
hdrad, varav fem i viisfra delen av Naverstads socken (som griinsar till Lur och norra
Tanum). Det handlar ffoligen om uppkallelse; en tiinkbar ftirebild ar bynamrct Gill-
torp i Skee Bd 20:1 s.23, dar ftirleden innehiller kvinnonamnet Geirlaug (Bd 18

s. 44). Att man kunnat forknippa forleden Gill- med gill'vacker'har siikert gynnat
spridningen. Andra mtijligheter ar gil n 'bergsklyfta' (no. dial., fvn.), som ftireslis for
Gillan(n)e Bd 17 s. 117, ochgildra f.'fdlla, snara', seGillberg(et)8d,20:2s.207.
Jiimfcir ocksh giller n. 'f6ngstanordning' SAOB G 405 f . Om rdd se inledningen. -Halvardsmossen hdkuasnwsry (prep. r) AJ. EK (utan bebyggelse). F<irleden inneh6l-
ler mansnamnet Halyard, Hallvard,fvn. Hallvardr, se NPL s. 115; Lind 1905-15
sp. 472 ff. J?imftir Halvordsmyren pi angriinsande Tormoserdd. Mosse m. uttalas i
dialekten mlsa. Enligt Maria Lcifdahl (Bd l9:2 s. 122) betecknar mosse i den lokala
dialekten ett omr6de som iir torrare dn en myr. - Hiisthagen. 1825 hfl, backstuga
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1830 L ff 86. - Hiiyeriid h$ara (prep. i) AJ. 1825 hfl. Det verkar inte sannolikt
att forleden innehiller adjektivet ht)g eller appellativet hdg (i dialelten hog),bilda
mycket vanliga i trakten, eftersombidauttalas hawiTantmoch Lur. Aven stavningen

med y motsdger denna tolkning. Pi siidra Galt<i fanns under 1800talet fyra soldater

med namnet Hdij (de tvi tidigaste) , Hdj. Hdjane(myr) i Bd 18 s. 7 antas innehilla >det

numera i m6let utddende verbet hdja'gora hijarbete'>>. Om rt)d se inledningen. -Kommendanterdd kamaddatra (lB komaddatan) AJ. Forleden innehflller kommen-

dant,menanledningen iir okiind, liksom for KommendantebackarnaBd6:l s. 62. Om
rod se inledningen. - Pilerid pilara (prep.l) AJ. Ftirleden kan innehilla triidbeteck-
ntngenpil eller mdjligen ett sliiktnamn Pil. Om riid se inledningen. - Varvet ucEtuat

AJ, undantag. Hvarfvet 1825 hft. Troligast iir att namnet innehflller en motsvarighet
till fvn. hvarf n.'krilkning; h6rn, vinkel', vdl med syftning pi en biick- eller viigkrdk
eller liknande (platsens liige iir inte kiint). Jiimfrjr ftjrleden i Krikerddtnder Amunde-

riid ovan. Eftersom Bjtirnertid ligger l6ngt in i landet kan inte vqrv ue1)'skeppsvarv'
(Tjiimtt 1928) komma ifriga. Jiimfdr Varv SOSk 13 s. 234 f. med litt.; Backevarv

Bd 6:1 s.2; Kroken, t.ex. det under Siverbo nedan; Svdngen Bd 18 s. 113. Fdr vokalis-
men, jiimfdr dragg dreg (Tanum 1935); kvarn kuen (Tanum 1939); snarka sndrka
(Lur 1928).

Borrekiirr bQrsq,r, bdrase,r (>enl. Tanumsbevtiringan>) Nil6n 1880, bip#dr KHL.
1 sk.

Jordeboksbeldgg: y Borekeer 1544 NRI 5:l s.237 , y Borekier 1573, Borreber-
rig H, i Berrekier 1581, i Borrekier 1586, 1615 Reg., Baarekier 1650, Barrekier
1659, Birekier 1665, Bflrreki2ir 1685, Borrekier 1697, Bflrekiiir 1725,Borre-
ktdr 1777, Borrekjerr 1825, Borrekiirr 1881, Fr.
Andrabeldgg efter 1540: B6rrekier 1601, Barekier 1603 Arbetz penninge, Borre-
kier, B0rrekier 1615 OKK s. 213,8@rrel<ter OKK s.214, Borrekjiir 1759htl.
Preposition: i.

Forleden kan innehellafvn. bord n. 'rand, kant; planka; skeppssida' (Fritzner 1 s. 168

f.), hiir syftande pi att bebyggelsen ligger pi en lflg bergsudde som likt ett skepp eller
en brygga skjuter langt ut i odlingsmarken. J'amfdr Bdrby Bd 15 s. 10 f. Uppteckning-
arna av uttalet visar den osiikerhet angflende vokalliingd som dr typisk fdr detta om-
rhde dar kortstavighet fortfarande iir levande i somliga 2ildres tal; se t.ex. Apelsdter
ovan, Siverbo nedan, Bjdrnerdd och Ertserdd Onda T) samt inledningen.

Mojligen kunde ftjrleden innehfllla borg f.'platiformad hojd med brant stupande

sida/sidor; tv?ir hyllformation' (Nyman 2000 s. 229), men bergsformationen tycks fdr
tig fdr att passa betydelsemiissigt.a

a Mansnamnet Bqrre nppfridder i flera yngre bebyggelsenamn i Ostfold (B@ 6 s.81), men fdrekommer
inte i NG i nfigot iildre namn. Av de 15 iildre namn i hela NG som fdrmodas innehiila Borgarr (nio av dem

med frigetecken) iir det inget som saknar genitiv-s i fogen. De flesta iir htigst oslikra, iiven de som Rygh
(1901 s. 47) anser (nigorlunda) siikra. SeBO 7 s. I 17 ff. diir Tom Schmidt konstaterar att flera av dem lika
giirna kan innehtlla borg f. 'beftist plats, hrijd (som tycks liimpad ftir eller pflminner om en bef?istning)' .
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Om l<drr se inledningen.

Hemmansdelar: Botten b61ry (prep. D AJ. 3/8 mA. EK(B). Namnet innehSller (be-
stiimd eller obestiimd form av) botten m. 'inre del av siinka eller vik; lflgt liggande
matk'. En stor del av triidgirden sydviist om boningshuset avsmalnar i en klyfta som
utgcir ena iinden av en ca 750 m 15ng dalgang som l6per mot nordost, men dr avskuren
frin Botten av Bohusbanans banvall. - Liikholmen lsghahman AJ. ll8 mtl. EK(B),
Lokeholmen 1825 hfl. Forleden innehiller ldk, troligen med syftning p5 backliik,
ramslOk e.d. Holm(e) m. kan syfta pi n6gon av de tre smi bergknallar som hdjer sig
over den uppgrundade viken i viister, eller pi den l6ga bergsudde diir bebyggelsen iir
beliigen. Jiimftir i s6 fall Krokholmenunder Tanums prdstgdrd.

Torp o.d.: Hyttebackayna hilabhkana (prept. i) AJ. Fiirleden innehflller v'al hytta f.
'hydda, liten stuga', i Norge ocks6 'torp' (hytte f ., betydelse 6, NO 5 sp. 889). Jiimfrjr
dock ocks6 no. dial. hytt m.'spets, pigg', berghytt m. 'stenspets (som skjuter fram ur
berg)' NSL s.231. Niirmare liigesuppgift saknas. - d1ae;gflrdarne. 1862L nr I47,
1866 L nr 149. Gdsta Framme (1999) har ingen uppgift om n6gon ddegdrd pfl Borre-
kiirr. - Odegflrdssliitten, backstuga. Odegdrdssldtten, trde 1825 hfl.

Bratteborg, se under Hessland.

Ek eS Nil6n 1880, by.

Jordeboksbekigg: (y)Eeg 1573 (2 ggr),1650 (3 skattehemman), i Eigh 1581,
Eidt H, i Eigh 1586, Eegh 1615 Reg., Egh 1659, Eek 1665, Eeck 1685, Ek
1777,Fr.
Andrabeldgg efter 1540: Eeig 1601, Eegh 1603 Arbetzpenninge.
Inbyggare kallas: lgan, lgrana AJ.

I namnet ingir triidbeteckningen ekf ., syftande pi ekbestand eller en ensam ek.

Nr 1 Ek Norra ndh 4S AJ. 1 sk. Aff Nordereg 1573, For Noirder Eig 1581, Aff
Nordereigh 1586, Ek Norrgirden L759,EkNona 1881 jb, Ek Nordgird 1825 hfl, Ek
Norr 1901 taxl, Ek Fr.

Nr 2 Ek Siidra s$r (g AI.3ll3kr. + lOlI3 st. A.r 1SSS skattekdptes 3/13 mtl.Ek Stir-
gflrden I759,Ek Stidra 1881 jb, Ek Sorgflrd 1825 hfl, Ek Stir 1901 taxl, Ek Fr.

Nr 3 Ek Odegflrden el. Berg bery Nil6n 1880. 1/4 sk. Berg/Eks ddegird 1665 jrp,
Berg eller Eks Odegird 1759,Ekodegflrd 1881jb, 1825 hfl, Odegflrden EK (finns
endast 32 och 33, pi bida bebyggelsema stflr namnet Berg; se under Hemmansdelar
nedan), Ek Fr. Om odegirden Berg, se Framme 1999 s. 303.

Hemmansdelar:2Berg. I) 3116 mtl. EK(B). Alldeles intill bebyggelsen finns en ut-
bredd bergsformation med berg i dagen. 2) 1116 mtl. EK(B). Intill en rivergiven be-
byggelse i triidgirden till den nuvarande finns berg i dagen. Det troligaste verkar vara
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att den forst niimnda enheten Berg iir den ursprungliga namnbiiraren och att den andra

avstjndrats frin den. Se ovan under nr 3. - Hiigen . ll2 mfl'. EKB. Bebyggelsen ligger
p6 en hdjd. Enligt uppgift anviinds inte namnet. Se Ekehogen nedan. - Kasen. ll4 mtl.
EKB. Kas f. 'rtijning, svedjeland, svedjefall'. Skrivformen iir den standardsvenska,

eftersom bestiimd form av starka feminina substantiv i dialekten har dndelsen -e.

Torp o.d.: Anderstorp. 1825 hfl, 1833 L nr 73. Mansnamnet Anders zir en svensk

form av det grekiska, bibliska Andreas (Otterbjtirk s. 75). Om torp se inledningen.

- Assklflvan dskhipq AJ. I ftirleden ing6r troligen triidbeteckningen ask; j2imftir

Askekldvorna (Askekloforna 1858) i samma by Bd l9:2 s. 143. Om kldva se inled-
ningen. - BjiirndalenbJdndqru AJ. Torpet ligger i en dal (AJ). Jiimfrir Sddra Bidrn-
dalsbergetBd l9:2 s. 75. - Bjtimemyren blSnamfir AJ. - Botten. 1825 hfl, 1833 L
nr 73. Namnet inneh6ller (bestiimd eller obestiimd form av) bonen m. 'inte del av

siinka eller vik; l6gt liggande mark'. - Dalhagen ddbhbwan AJ. Ligger i en dal pi
Norra Ek (AJ). Det finns en bfltsman Dahl pildenna gflrd enligt 1901 taxl, och ettdera

namnet kan vara givet efter det andra. - Ekehogen. 1825 hfl. Fiirleden kan innehilla
triidbeteckningen ek, eke'ekbestind' eller bynamnet Ek.I det sena.re fallet kunde

namnet avse Hdgen ovan, nu hemmansdel. Omhog se inledningen. - Fesbo(d)fd-sbw

el. Varpeberget ud1pabcbryat AI. Forleden i namnet Fesbo(d) kan innehfllla dialekt-

ordetfes m. 'fis', jiimfdr Fes(e)vik Bd 6:1 s.225 med litt. Anledningen okdnd, men

namnet torde vara nedsiittande. Om bo(A se inledningen. En torpare kallades

f(sbwsniftry (AJ), vilket vlil ska utlflsas Fesbosnicknrn. Namnet Varpeberget innehiller
varp n.'h6g av stenar och kvistar, som pfl platsen ftir ett drflp eller annan brid dtid

uppkastats av ftirbipasserande', se vidare Varpet under Fosszru. - Foss, Lilla el.

>Siidre> sddra AI. Namnet Lilla Foss innehiller antingen dialektordetp,s.t m. 'fors'
eller ett ortnamn Foss, ovisst vilket; Lilla ar troligen givet i motsiittning till nigon
sttine lokalitet, om bebyggelse eller fors eller annat tir ovisst. Meddelare kiinde 2011

till >Stidre> och ans6g att det inneheller vziderstrecksbeteckningen. En av dem var

siiker pi att han htirt uttalet sddrara, alltsi >Stidrerriil>.s En annan mojlighet vore att

namnet ska ufldsas >Soterod> diir forleden innehiller en reducerad form av en vdxtbe-

teckning, t.ex. stensc)ta. Jiimfiir Sdtekullen i Bd 15 s. XXItr; s. 10 med litt., som antas

kunna innehfllla ett * sdta 'stenscita' . I samband med tolkning en av Sdterult(en) Bd I7
s. 203 niimns fler viixtalternativ. Om rdd se inledningen. Det officiella namnet uppges

av AJ vara Lilla Foss, men ytterligare beltigg fcjr detta namn saknas. - Granmyren'
EK(B), 1825, Granmyran 1759 hfl, Granmyre Torp l8l2L nr 178, Granmyrs Torpet,

Granmyr 1833 L nr 73. Se fdlj.- Granmyren, Lilla lila grQnmlrg AJ. 1901 taxl.

Ytligt sett verkar Lilla G. vara givet i relation till ftireg. Granmyren, men eftersom

uttalet och de skriftliga beliiggen alla hiintir fran olika kiillor iir detta osiikert - de bida
narnnen kan beteckna sarnma plats. Vad Lilla i sfl fall syftar pi iir ovisst. - Hamne-

ryd, se Trunkan. - Heane hD-ana AJ. Omhed se inledningen. Ligger p6 en hed (AJ).

s Sridre skulle di viil tolkas 'sydligare', men detta ord motsvaras i dialekten av >>sunnite>> slryara (Lrx
1933), stirnara (Naverstad l90O). Sdderrtttalas i dialekten aldrig med -d-.
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- Intagan iLLtagS el. Smucken smdftry AJ. Intagan EK. (Jiimfiir >>Smukken>> under
Namn som 2ir belagda i iildre kiillor ... efter Tanums socken nedan.) I det fdrstniimnda
namnet ingir intagaintqga f. 'jord som ftjr odling intagits av den gemensamma ut-
marken'. Det andra narnnet kan innehilla smuck smak m. 'smdll, slag; fingertuta' (Lur
1933). Den senare betydelsen dr dven upptagen i DiT (smokk s. 88). For Smucken

Bd, l2:2 s. 364 anges betydelsen 'tuta av tyg, skinn; vri, avlrok; litet rum' (:imfor
ftjrleden i Krikerddtnder Amundertid ovar). Namnet kunde syfta p5 den smala klyfta
som loper mot nordost fran bebyggelsen. - Kobtickdalen kfibadqn AJ. 1825 hfl,
EK(B), Kobiickedalen 1901 taxl. En inte obetydlig biick rinner genom dalen. Jiimftrr
Kobergdalen (Bd l9:2 s. 147) som ocksi ligger pi Ek, skrivet Kuber- 1842, Kuberg-
1848, och som enligt Maria Ltifdahl innehiller bergnamnet Koberg. Det tycks troli-
gast att fijrlederna i Kobrickdalen och Kobergdalen innehiller sarnma namn. Uttals-
uppgiften visar en sammandragen form som kunde giilla vilken som helst av de bida
varianterna, men det iildsta beliiggethar Kobdck-. - Kilstad kastq AJ. Siikerligen
uppkallelse, valefter KdlstadiTantm. 

-Larsehemmanet 
lQSaheryanatAJ. Forleden

innehiller mansnarnnet l-ars. Se inledningen omhemmane och om sammansiittnings-
fogen -e-. - Lingeriid ldgVra AJ. Liige okiint. Fiirleden kan innehilla antingen ett
sliikt- eller binamn ling eller adjektivet ldng. Om rdd se inledningen. - Liivkasen.
Lofkasen, tide 1825 hfl. Ftirleden kan innehSllal6v,med syftning pi lovtiikt eller fro-
dig gronska, eller ett sliiktnamn Ldv.Efterleden innehflller kas f. 'rojning, svedjeland,
svedjefall'. - Mickelh6letmdftlh$bat AJ. Ftirleden innehiller troligen mans(bi)namnet
Mickel, svensk form av Mikael (Otterbjdrk s. 112), jiimfiir t.ex. Mickelskulle och
MickelsmyrBd l2:2 s. 271 resp. 313; Mickelskogen 18 s.96. Hdl indikerar att platsen

ligger 15gt. - Platsen pldsrp AJ. Plats platrs m. finns upptecknat i betydelsen 'back-
stuga med tillhtirande t[ppa' (Svartebory 1927), plag'mindre hemman' (Mo 1918)
(i den lokala dialekten har detta ord normalt 15ng vokal). J'amfor plass n. 'husmans-
plats', dvs. 'torp'NO sp.1277 ochPlatsen 'torp'Bd 15 s. 184. 

-Pyntenp$a.fi"xAI.Pynt m.'spets el. utskjutande del av berg' (Lur 1928). Nils Nil6n (1879 s. 100) anger

iiven betydelsen 'krcin (pi berg och backsluttninga.r)'. En kvinna pi platsen kallades
Pyntan piats (AI), troligen sekundiirt till ortnamnet. - Runsarekasen rdgsarakese
AJ. Fdrleden innehiller runsa rbgsa f. 'gungfly' (Tanum 1933), eller -are-komposi-

tion med verbet rdgsa'ganga' (Naverstad 1900) som grundord; se Alfvegren 1958

s. 152 f. Det fanns gungfly pfl platsen (AJ); jiimfdr Runsekullen Bd 15 s. 28 f. Se

ocksh Runsarehr)llan Bd 17 s. 199, dLr det fanns en sten som gungade ndr man klev pi
den. Efterleden innehiller kas f.'rdjning, svedjeland, svedjefall'. Mtijligen kan -are-
hiir bero p5 inverkan fr?n Riittare- och Skrriddaretorpet nedan. - Riittarerdd rdtrra
AJ. >>En riittare, dvs. fjZirdingsman bodde hAD (AJ). I manga band av OGB flnns namn
pi Rrixar(e)-, och >>rdttare, dvs. fjiirdingsman> dr den vanliga forklaringen (se t.ex.
Riittar(e)backen Bd 20:2 s. 52; Rdttaretorpet l7 s. 68 f.; Rdttaregropen 6:2 s. 309).
Om rdd se inledningen. - Riittaretorpet. Riittare Torpet, Riittaretorpet 1852 L
nr 113. Jdmfor frireg. som mtijligen avser sarnma plats. Om torp se inledningen.

- Skriiddaretorpet. Slaiiddare Torpet 1833 L nr 73. Om torp se inledningen. -
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Smucken, se Intagan. - Stiimmane stdryana AJ. Namnet innehSller bestiimd plural-
form av stdm m.'fdrd?imning'. - Stiitehemmanet st)daheunnat AJ. Ftirleden inne-

hflller troligen personbeteckningen (Lyrk)stdt. Om hemmarze se inledningen. -
>>Siidre>>, seFass, Lilla.-Torpet t61pat.Omtorp seinledningen. 

-Thunkan 
trdgkfu

el. Hamneryd AJ. Tronka 1848 L m 197, Trunka 1849 L m l97 . Namnet Trunkan
innehiller bestiimd form av no. dial. tronka f. 'trfrngt stdlle, pass'. Jiimfiir Trunkan
Bd 16 s.20;20,,2 s. 5; *Trdnkan el. *Trcinkan l2:l s. 331; Tronka NG 6 s. l4l, 174.
Hamneryd forefaller vara ett uppkallelsenamn. Om den bohuslZinska formen riid se

inledningen. Enligt uppteckningen iir bida narnnen >>officiello>, men fcir Hamneryd
har jag inte funnit n6gra andra beliigg. Bebyggelsen 169 tr6ngt mellan berg. - lyfta.
1759 hfl. Jiimftir dgonamnet Tyfiehogen tilfiahbwan i samma by, Bd l9:2 s. 112, som
kan vara sammanh6rande. Om tyft se girdnamnet ryft G).- Varpeberget, se

Fesbo(d).

Elofsriid )laSa,vanligenilapa Nil6n 1880, ilarpal{Iil-, dlapa,ilapa,yngre el6fsra AJ.
ll2 sk. Var kr. t.o.m. 1725.Forc 1697 i Skee socken.

Jordeboksbeldgg: (warbergh6) Aff Eluidtzr@dt 1586 H, Eeluffsrod 1650, Eluss-
rtidh 1659, Elufzrodh 1665, Ellufzrddh 1685, Elofzrtidh 1696, Elussrdd 1697,
Elofsrtid 1725, Fr, Elofserdd 1825.

Andra beldgg efter 1540: Elliffsrud 1594 JN s. 123, elluffsrot, Ellitzrat 1601,
ElluffrOd 1603 Arbetz penninge, Elofsrdd, Elefsere 1759, Elofserdd 1825 hfl,
Elofsrod 1901 taxl.
Inbyggare kallas: blapan AJ.

Ftjrleden innehiller mansnamnet Eiliv,fvn. Eiltfr, om vilket se NPL s. 69. Om rdd se

inledningen. Se ocksi naturnamnsbeliiggen Ellers daln, Ellerse flaten l8l5 L nr 59,
Ellerseflaten, IllerseJlaten 1867 L nr 151 iBd,l9:2 s.144,168, dtu namnet Elofsrdd
ingir som fdrled.

Uttalet har numera anpassats till skriftformen (se dock vidare nedan), men tidigare
var en sammandragen form med uddljudande i vanlig. Om ljudutvecklingen skriver
Assar Janz6n (1933 s. 82) att betoningen i mansnamnet Eiltfr troligen legat pi andra
stavelsen och att dess I >(16ngt eller fdrkortat) viil itminstone medverkat till palatali-
seringen av den uddljudande vokalismen>. Se dven diir niimnd litt. AJ har 1928 teck-
nat upp tre olika uttal, tvi som liknar dem som redovisats av tidigare upptecknare, och
dessutom el6fsra som han uppger iir yngre och som ser ut att vara skriftspriksanpas-
sat, men som har en accent som sna.rast iir ilderdomlig; se inledningen. Den kan dock
vara infdrd i analogi med namnen pi angriinsande Tarandertjd och till detta griinsande
Tormosercid, se dessa namn nedan.

Under 1500-talet var Elofsrod tidegird och brukades under Varebacka (Framme

1999 s. 301).

6 Av ordningen i de olika jordebcickerna framgir att det ska vara Varebacka.
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Hemmansdelar: Blhckemyr bbdframfir AJ. lll2 mtl. EK(B), Blockemyr 1825 hfl.
Fcirledeninnehillerdialektordetbldckabbdkaf. '(stort) blad'(Tanum 1898; Lur 1938;
anviinds fortfarande 20IL);'helbrliddat blad, vitkilsblad' (DiS s. 14). Myren iir utdi-
kad och n6gra stora blad fanns inte pi platsen 2005. JAmfdr Blockebacken el. Blacke-
backen Bd 15 s. 231 med litt.

Torp o.d.: Dikesmon digasmbn AJ. Lage okiint. Om mon se inledningen. - Elofse-
rtiddalen. Elefsere dalen 1759 hfl. Jiimfijr >>Ellers daln>> pir angrrinsande Bjtimim Bd
l9:2 s. 144. Ftirleden innehdller hemmansnamnet. - Kvarnbacken kudabhfrry AI.
EK(B), qvarnbacken 1852L nr 107. Kvarnen var riven 1928. - Sflgberget sdwbdylat
AJ. D:ir fanns en sflg (AJ). - Vasstappane udgthpana AJ. En meddelare uppger 2011
att >>vatten rinner ut frin en sjo> pi platsen. Jiimfdr Tappen el. Vasstapparemon iBd
20:2 s.91: >>det tappar och rdnner (rinner) nerfcir diir, ss. man tagit v en (vass)tapp
(vattentapp, tunntapp)>. Pluralformen syftar troligen pi tv6 eller flera bebyggelser
eller iigor.

Galtii gdlto Nil6n 1880, filto, gdltg TB, by. Fdre 1697 i Tjiirnt socken, men i de
danska jordebdckerna saknas Tiirnt och Galtd stfrr under Skee.

Medeltida beliigg: ( nprdre gardenom) j Gah4y 1414 DN 5 s.352, i Galt4n
1503 DN 10 s. 235.
Jordeboksbekigg: y Galtpend, aff galtgen 1544 NRI 5:1 s. s. 249 resp.256,
Galttgenn SP, i Galttge 1581, paa galt6e 1586, Galttpenn 1615 Reg., Galttie
1650, Galtttid, Galtdti 1659, Galltdhn 1685, Galtd 1697, Jr, Fr, Galtden 1725,
Ga1ton 1825, 1881.

Andra bekigg efter 1540: galtgen 1601, galtge L6O3 Arbetz penninge.

Ftjrleden innehiller troligen mans(bi)namnet Galte, fvn. Galti, som genom RB
(s. 385 ff.) finns belagt pi tre olika personer i Tanum 1391, 1397. Se Galti hos Lind
1905-15 sp.294 ff.; Galteby NG 1 s. 23; GaltebuB@ 4 s. 164. Namnet p6 den andra
av de tv6 stora oarna i Lurs socken, granndn Reso, inneh6ller med siikerhet ett mans-
narnn; cinamnet skrevs 1437 (j) Reidars @ynne (se nedan under Resd). Alternativt
kunde forleden i Galtii innehilla galt m.'hansvin'. On iir troligen fcir stor ftir att det
skulle vara frflga om ett jiimforelsenamn, som i de mflnga Galten (t.ex. Bd 18 s. 199)
eller Galteryggen (t.ex.l2:l s.l2),men namnet kunde syfta pfl vildsvin.

Nr 1 Nord-Galtd ndhgalte TB. ll4 sk. 1650-1697 ll2 priistebol fcjr Skee (!) socken.
j ngrdre gardenom j Galt@y 1414 DN 5 s. 352, For Noirder Galttde 1581, Aff Norder-
galttfle 1586, G. Noor 1697, G. Norr 1725, G. Norra 1881jb, G. Norrgirden 1759,
Galtrin Nordgl 1825 hfl, Nord-Galtd EK(B), Galtti Fr. Enligt uppteckningen 1938
kallas den stidra girden pil Nord-Galtd nQhgaltg, medan den norra kallas Angen.

Nr 2 Siir-Galtd sqrgalts TB el. Frammey'drua CP..1 sk. 1650-1697 iTjilmd socken.
G. Soder 1725, G. Sor 1777, G. Stidra 1881 jb, G. Stirgflrden 1759, Galtcjn Sdrgfird
1825 hfl, Stider-Galtd EK(B), Galtti Fr. Det iir den stcirsta gfirden pi Stir-Galtti som
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kallas Scir-Galtd (TB). Enligt meddelare 2002 kallas Sdr-Galttt Framme. Detta namn
innehiller adverbetframme, som i olika delar av Sverige (bl.a. Viistsverige) liksom i
Norge 6ven kan brukas i betydelsen 'mot centrum; i centrum; i eller vid den centrala
bebyggelsen', och Framme kan anvandas som namn eller namnliknande beteckning
pi den centrala girden pi ett hemman. Jiimfdr fram i NnO s. 192 f .; Framgdrden
Bd 15 s. 157) Framme 20:2 s.83, 84; se ocks6 Ryman 2004 s. ll2.
Hemmansdelar: Asparna &spana TB. 611576 mtl. EK(B). Ett stort aspbestind f,nns
niira bebyggelsen. - Liane liana TB. 611576 mtl. EK(B). Om pluralformen liar se

Janz€n 1936 s. 244 f. Ligger i en sluttning. - Angen dgg TB. 7164 mtl. EK(B).
Norra girden pi Nord-Galtii.

Torp o.d.: Bfltsmanstorpet b6;manstbypat TB. Bitsmans Torpet 1825 hfl. - Dim-
melndimaln TB. Namnet skulle kunna innehilla det norska (substantiverade) adjekti-
vet dimmyld, >om Ager, som kun bestaar af Myrjord eller sort Mulil> (Aasen s. 107),
mtijligen som ellips av ett*Dimmylddkern. Enligt meddelare dArifran 2002 har stiillet
sfldan jordmin. Jiimf<ir Dimlingbacken under Overby nedan och Dimmeln m.fl.
Bd l9:2 s. 166 f. - Gran grqn TB. Enligt uppgift fran meddelare 2002 innehiller
naffmet sliiktnamnet Gran.ltaxeingsliingden 1901 finns en Johannes Andersson Gran
pi Stir Galttt. Det zir tiinkbart att ursprunget var ett ortnamn med syftning pi en stor
gran och att personnamnet iir sekundift till detta. - Klasetorpet kldsatbrpat TB.
Namnet betecknar ett f.d. torp under Kroken (se fitlj.); en Klas hade tidigare bott pfl
platsen (TB). Se inledningen omtorp och om sammansiittningsfogen -e-. - Kroken
krrtgan (gflrd) TB. EK(B). Krok m. kan anviindas om en plats som ligger i en avkrok
eller diir t.ex. vdgen eller ett vattendrag gor en kraftig krok. Den gamla viigen gjorde
en stor krok kring bebyggelsen. - Kiirrby. Kjiirby 1825 hfl. Se folj. - Kiirrby-
torpet Siybytarpat TB. Ftirleden inneh6ller namnet Kiirrby, vars fdrled i sin tur tro-
ligen innehflller kiirr (om vilket se inledningen), eller, som det upptecknade uttalet av
Kcirrbytorper och husftirhdrsliingdens skrivning Kjdrby fdr Krirrby antyder, no. dial.
kj4rr f ., m. med sarnma betydelse.T Ett alternativ iir att vokalen a piverkats av efterle-
dens o-haltiga ljud genom regressiv vokalassimilation (vilket dock inte giiller skriv-
ningen Kjdrby frir frireg. namn). Omrfldet iir sankt enligt meddelares uppgifter 2002.
Se ftiregiende, som troligen avser samma plats, och Krirrbyudden Bd I9:2 s. 43. -Lid h (gird) TB. EK(B). Namnet innehiller lid f. 'sfuttning', fdranlett av lAgel

- PannanpdnaTB. Hiir fanns enligt uppteckningen fiirr trankokeri och salteri; nam-
net innehflller alltsh panna f. (t.ex. for trankokning). Namnet Pannan iBd,2O:2 s. 164
ska dliremot syfta pi nflgra berguddars pannliknande form. - Riirvik rQruigTB.Lig-
ger pi EK 1979 innanfor viken Valvik (= Vallvik pfl EK 1938). Ftirleden innehiller
appellativet rdr 'vass' . Pe EK finns vass markerad i viken. - Ibrrebo tirabo TB.
Ftirleden kan innehilla dialektens torre tdya n. 'torrtall' enligt meddelares uppgift,
eller mojligen adjektivet torr. Om bo se inledningen. Bebyggelsen ligger vid en tall-

7 Detta motsAgs av upptecknarens anteckning i sin kladd 1938 att det iildre uttalet var p4r-, vilket dock
kan tolkas som att han i hastigheten ftjrviixlade uttalen, men rAttade till felet vid renskrivningen. I DAGs
finns ingen uppteckning med o-haltigt uttal av kiirr.
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berrrxen grusis. - Angudden dgbQry TB. Engudden 1825 hfl. Fdrleden innehfrIler
namnet pi hemmansdelen Angen. Pe EK 1979 belaget (utan bebyggelse) pi udden
sydost omAngen.

Gissleriid 7)s/ara Nil6n 1880, fislara, fip[ara AI. I sk.

Jordeboksbelcigg: y Gyslergd 1544 NRI 5:1 s. 238, y gisler6dt 1573 (3 ggr),

Glisserodt K, i Gisleroidt 1581, i gislerodt 1586, Gislerdd 1650, Gislertidh
1659, Gisslerddh 1665, Lurs-Gisslerdd Fr.
Andra bekig g efter 1 540: gissler0t 1 601, gisslerg,ed 1603 Arbetz penninge.
Inbyggare kallas: liglarana AJ.

Fcjrleden inriehiller genitiv Gisla av mansnamnet Glsle (NPL s. 96 f.), fvn. Gisli. Om
rdd se inledningen. Se likalydande girdnamn samt hemmansdelsnamnet Kniim Giss-
legdrden, bida i Tanums socken nedan.

Torp o.d.: Bjiirnehagen. 1825 hfl. Fdrleden innehdller djurbeteckningen bji)rn eller
mansnamnet Bjt)rn. Ar namnet Bjc)rnehagen gammalt kan vokalen e iterspegla
genitiviindelsen -qr, och iir det yngre kan mansnamnet iind6 inte uteslutas. Se inled-
ningen om sammansiittningsfogen -e-. J2imftir f61j. - Bjiirnemyr b1$namfir el.
Bjtirn(e)myrshagen el. Hagarna hdwana AJ. Bjtimemyrs Hagen (vid griinsen
Gripsertid-Gisslerrid) 1800 L nr 36, Bjrirnmyrshagen 1901 taxl, EK(B). Se foreg.
Bjdrnmyrshagen ar officiell form ftir B7'o rnemyr och avser sarnma plats som Hagarna
(AI). Bjdrnmyrshagen stflr utsatt pfl kartorna i sydtistra hdrnet av Gisslercid och det
finns ett Hagarna pfl Svensercid pi andra sidan om grdnsen. Mojligen har namnet
Hagarna tidigare avsett ett stcirre omride p5 bida sidor om griinsen. - Dalen eI.

Viijseriid udlsara AJ. Dalen 1825 hfl, 1901 taxl, Dalen, kallas Viijserod EKB, Viijse-
rtid EK. Dalen iir det Zildre nannet och uppges som officiell form i uppteckningen.
Namnet Vrijserdd sdgs av meddelare 2003 vara givet pi senare hiilften av 1800-ta1et, i
samband med att en person som kallades Vdjsergubben udlsargilQan flyttade till plat-
sen frin en annan bebyggelse Vcijserdd, troligen Vejserdd pi Scigflrd (T), se detta. -Hagarna, se Bjtirnemyr. - Nordby nQbby AJ, nrthby CR. Avsaknaden av iildre be-
liigg gor det mindre troligt att detta Zir ett gammalt by-namn, som exempelvis Soby

nedan. Jiimfor dock likalydande namn under Namn som dr belagda i iildre kiillor men
inte kunnat slikert lokaliseras till Lurs socken. - Rubben, backstuga. 1825 hfl. Nam-
net innehfrller sv. dial. rubb m. som enligt SAOB R27I5 betyder 'vissnad grdsstubb,

ojiimn mark'. Jiimftir Rubben t.ex. i Bd 18 s. 299, diir namnet siitts i samband med
smflIiindska rubb'den vissnade griisstubb som frfln foreg. flrs slitter kvarst6r i griis-

marken', no. dial. rubben'oj[mn', och i Bd 20:2 s.44'ojamn mark (med stenar, stub-
bar e.d.)', samt Rubbeberg l9:2 s. 100 med litt. Likalydande namn tnder Kndm (T)
nedan. - Viijsertid, se Dalen.
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Grandalen, tidigare Gjiidal el. Grodal. Skatteddegfird.

Jordeboksbeltigg: aff giodal (2 ggr), Aff giprell 1573, Giadell 1581 H, Aff
Gi6ddill 1581, Affgipdell 1586, giedell 1586 H, Gitidal 1650, Giodahl 1659,

Grodal lTT6,Grandalen 1825, Fr.

Trots de awikande beliiggen i 1500+alsjordebcickerna torde de avse sarnma bebyg-
gelse som de senare beliiggen, eftersom de stfrr placerade omedelbart efter Ossby
(odegfrrden brukades alltsi under Ossby). I nflgra fall iir det sv6rt att dra griinsen mel-
lan lederna, men troligen innehiller ftlrleden i de iildre beliiggen Gig-, nlryon ging
GiOd-, som kan innehilla dialektordet gd, fvn. gj6dr m.'fiskgjuse' (se t.ex. Gjpsund
NG 13 s.202; Gdnris SOV 8 s. 6). Om man utgir frin att platsen har legat pi nu-
varande Hfllt (se l?ingre fram i artikeln) si ligger minga sjdar inom en halvmils radie.
Fiskgjusen kan jaga flera kilometer fr6n boplatsen (http://sv.wikipedia.org/wiki/Fisk-
gjuse).8

Mdjligen innehSller de tidiga beliiggen i stZillet kvinnonamnet Gyda, se Gjgby
NG 1 s. 117; Schmidt 2000 s. 507.

Under 1500-talet visar dven efterleden olika skrivningar (med samma reservation
vad gliller grzinsen mellan lederna som betriiffande forleden): -dal, -rell, -dell, -dill.De
sistniimnda varianterna skulle kunna tyda pfl ddld t. (eller mtijligen fvn. deild f.'del,
andel'), men eftersom de tvfl ftirsta beliiggen har -dalliksom alla fran 1600-talet och
framit, bdr detta altemativ viiga tyngst. Pi 1800-talet har namnet omtolkats till
Grandalen.

Lokaliseringen av ddegirden iir inte helt sikerstzilld, vilket gor det omojligt att
vtilja mellan de olika tolkningarna.

Gosta Framme (1999 s. 300) skriver angiende >>GrcidaL>e att >[ti]degirdens lttge i
Ossby inte torde ha varit kant 1665> och inte heller niimns senare, men han har inte
med den senare varianten Grandalen och har tydligen ftirbisett namnbytet. Pe Helt
finns ett Grandalen som skulle kunna vara en rest av odegfirden, ochAJ har antecknat
att ett bitsmanstorp (Grammerr)d) pi HSlt tidigare kallats Odegdrden. Hilt och Ossby
skiljs 6t enbart av den cide, ca en kilometer smala, nordliga delen av Gisslerdd.

Granneriid grdpara Nil6n 1880, grd4vra AJ.ll4 sk.

Jordeb oksb ekig g: Granderil 1659, Granderifl 1 665, Grand erod, 17 45, Granne-
rod 1777,Fr.
Andra bekigg efier 1540: Grannercid l7 59 hfl.
Inbyggare kallas: grd4arana.

Fiirleden innehiller sannolikt fvn. grandi m., no. dial. grande 'sand- eller grusbank i
eller vid vatten; griisbacke (siirskilt vid vatten)' (NO 4 sp. 656). Bida betydelserna

8 Av miljdskiil har fdrekomsten av fiskgjuse minskat mycket i l2inet, men fiskgiusen >syns fortfarande
flska i nigra sj<iar och vid kusten men blir allt ovanligare som hacldigel>> (Nafur i O-liin s. 94).
e De flesta av jordebdckerna 1650 och framet har Grii- i den avskrift som finns i DAGs. Stickkontroller
har visat att det (i de undersrikta fallen) iir fel fdr Giii-.
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stdmmer med platsen. Granner6d ligger i den frodigt grdsbevuxna sluttningen ned mot
den i som rinner rakt soderut frin sydspetsen av Nedre Bolsjdn, och jordm6nen iir
sandig. Ftjrleden i >Grannercid> Bd 20:1 s. 5 och i Granneby 6:1 s. 5 antas innehela
antingen granne m. eller mansnamnet Granni.

I skrivningarna t.o.m. 1740, Granderd o.d., innehflller efterleden troligen (v)rd f .,

som i ortnamn syftar pfl att platsen antingen utgor en vrfl i terrlingen, t.ex. omgiven av
berg, eller att den har ett avsides lZige (Rygh 1898 under rd s.69; ro NO 9 sp.420 f.).
Sakligt stdmmer det sistniimnda bra med liiget, eftersom Grannercid skjuter ut i Naver-
stads socken, Bullarens hdrad, och har avseviirt liingre gritns mot denna rin mot gran-

narna i den egna socknen. Detta innebiir att alternativet rd f .'grdnsmdrke' ocksi vore
tiinkbart.

Appellativet (v)rri uttalas i dialekten rQt, men kan i namnet Granderd tidigt ha
associerats med ri pi grund av l[get. (Aven i Ostfold uttal as det re, se t.ex. B@ 5 s. 373
(under krok);8 s.278;6 s. 218. Om bortfallet av v i (v)ro i Ostfold och de tvi nordli-
gaste hiiradena i Bohusliin se ocksfl Hoff 1946 s.244.)

Det nutida uttalet av girdens namn baserar sig pi namnformen Grannerr)d, med
omtolkad efterled och assimilerad ftirled (nd > nn), som fcirekommer fdrsta gangen

1745 och sedan zir allenar6dande.

Torp o.d.: Hagen. 1825 hfl, 1848 L nr 89.

Gripseriid griifsara Nil6n 1880, grifsaraKllL, grdfsvra AI.Il4 sk.

Jordeboksbeltigg: Gribsrdd 1650, Gribsrddh 1659, Gribzrodh 1665, Gripsercid
1777, Fr, Gripsrod 1725.

Andra beldgg erter 1540: Gripserdd 1759, Gribsertid 1825 hfl.
Inbyggare kallas: grbfry, grbfsg, grbfsana AJ.

Fcirleden innehfiIler troligen det viil belagda mansnamnet Grip (DGP 1 sp. 398 f.) eller
fvn. Greipr,no. Greip (NPL s. 101; Rygh 1901 s. 92 f.). Skrivningarna medb i stiillet
fdrp torde bero pi hyperkorrektion: b framfor s blir tonlost, och skrivaren skrev diirftir
ljudfdljdenps som bs. Overgingen franps till/s ?ir viilkiind redan fr6n fornviistnordisk
tid, se Seip 1931 s. 68; Hoff 1946 s.204. J'anfor pt > ft i t.ex. det viirmliindska verb-
temat kdpe, k1ffte, kdffi (VO s. 152). Om rod se inledningen. For uttalet jiimfor Rygh
1901 s. 92 f ., ddr mflnga av de upptagna narnnen nu skrivs Grefs-, och minga uttalas
grrbfs- eller grdfs-; ftir de tv6 som finns i Ostfold skriver han uppslagsformen Gr"ft-
r@dmentillligger att de vanligen skrivs Gribsrfid.

Torp o.d.: Gatemyrane gddamlrana AJ. Forleden innehiller gata f. som i iildre mil
oftast betytt '(inhiignad) utfartsviig eller ftivdg', se Bd 15 s. 371.

Grodal, se Grandalen.
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Gubbertid gisnru Nil6n 1 880, gi[ara I(LIL, gti[ vra AJ. 1/4 sk.

Jordeboksbelcigg: Grubberrid 1650, Grubberodh 1659, Grubbertidh 1685, Gub-
berodh 1697, Gubberod 17 25, Fr.
Andrabeldgg ejler 1540: Gubbertjd, Gubbere 1759hfl.

Som de iildre beliiggen visar var girdens namn fran btirjan Grubberdd. Forleden i
detta namn inneh6ller sannolikt no. grubbe f. 'grop' (NO 4 sp. 859 f.; hos Aasen s. 247
grubba);jiimfiir grfibban'dalszinkorna' (VO s. 95). Bebyggelsen ligger vid kanten av

den odlade marken som frin alla hill sjunker ner mot sin mittre, liigsta del. Se bild 1.

I likalydande namn Bd 18 s. 78 ftjrmodas ingi no. dral. grubbe 'person med grova och
firade anletsdrag' (under grubb m. Torp s. 184 f.), >>antagl. anvzint som ciknamn>>.

Grubbe finns ocksi i ortsdialekten i betydelsen 'person med fult utseende' (DiT s. 33).
Jiimfdr mans(bi)namnet fvn. Grubbi hos Lind 1920-21 sp.l2l; NK 7 s. 200; Insley
1994 s.149 f. Omformningen trll Gubberdd kan bero pi dissimilation gentemot slut-
ledens r, och kan ocksi ha underliittats av dialektordets nigot negativa H*9, liksom
av fcirekomsten av ett Gubberdd i Sorbygden (Bd 17 s. 115). Det kan ocksfl ses som
en svensk omtolkning eftersom det iir jordeboken 1697 som har det ftirsta beliigget
med Gubbe-. Om rdd se inledningen. Det av Nil6n angivna uttalet visar progressiv
vokalassimilation frfln den fcirsta till den andra och vidare till den sista stavelsen. Jiim-
f6r uttalet hdpslon av hyveln pi Kiiringtin (Janzdn 1933 s. 11).

Torp o.d.: Nytorp n$turp Al. OmNyto4p se inledningen.

Gusgfrrd gi;kerNllln 1880, gil;gar, gi;kar I(LIL, gri;g{r, gti;k* AJ . tl2 sk. Var fr.
till 1685, kr. till1725.

Jordeboksbekiss: (i Gugskier 1581, i Gugesedt 1586, bida under >>Suenndske

godtzs>>,) Gusgrd 1650, Gussgardh 1659, Gudzgflrdh 1665, Gusgflrdh 1685,

Gussgfrrd 1697, Gusgird 1777,Fr.
Andra beldgg efter 1540: gouskor 1601, 1603 Arbetz penninge, Guskor 1615

OKK s. 213, >Gogsgaard>> 1624 NRR 5 s. 413 (hith6rande?), Goskdr 1744

Concept-Carta, Gussgild 1759, Gusgflrd 1825 hfl, 1901 taxl, EK(B).

Fdrledens innehill iir ovisst pi grund av motstridiga skriftliga beliigg. De bida 1500-
talsbeliiggen och beliigget frin NRR 1624 (om dessa tre avvikande skrivningar hdr
hiQ iir svflrtolkade. Det verkar miirKigt att tre olika skrivningar skulle vara felaktiga
pfl samma siitt niir det giiller ftirleden (efterledema zir som synes helt olika), men de

liimnas hiir 6t sidan. Forleden i de trvriga bel5ggen skulle kunna innehilla no. dial.
gustf.'yindpust, luftstrcim' (Aasen s.252). Gusgird ligger i en lang smal dalgSng som
gir i stort sett obruten och niistan i rat Hnje frin Tannamskilen i sydviist och igenom
och fiirbi Gusgirds iigor. Diir torde vinden kunna stryka fram ganska ohindrad, vilket
ocks6 indikeras av att triidkronorna tydligt biijt sig mot nordost. Se bild 2. En annan

mtijlighet Zir (frirutsatt att efterleden biirjar pi s-) no. dia7. guva f. 'Anga, imma' (Aasen

s.253), i vilket fall ljudutvecklingen i namnet skulle vara parallell med den i Dusgdrd,



t9

ursprungligen Duveskdr Bd 15 s. 122. Troligen har marken varit sank; delar av den

nyss niimnda dalgangen mot sydviist bestflr av myrmark och den odlade marken vid
girden iir utdikad, vilket antyds av biickens rttta linje.

Ftirleden skulle alternativt kunna innehilla ett mansnamn,t.ex. Gautr, se Gusseriid

Bd 11 s. 44;10 Gustorp 9 s. 56. Boh. gasse gigam. 'ejderhane', som fcirutsatts for en

del kustniira nafiln, t.ex. GusskdranBd 6:2 s.432 f., iir inte aktuellt hiir.

Aven ftir efterleden finns motstridiga varianter. Uttalet, liksom skrivningen frfln
1615, tyder p5 att den innehflIler skdr,for vilketAasen har tre appellativ i formen skor
f., bl.a. i betydelserna 'avsats i en bergssida, en liten sliit yta under en brant klippa; en

langstriickt sdnka, ungefiir som en biickfflra; ett (ensamt) trappsteg, som det vid sidan

av en sdng' (s. 682). Girdsplanen pi entr6sidan av huset iir griiskliidd och inte si stor.

Den avgrdnsas pi vardera sidan av en 169 bergskam som mycket viil kan liknas vid ett

trappsteg; alternativt kunde grlisplanen mellan dem kunna ses som en ritnna. Den cistra

iir nigot htigre iin den vdstra och syns p6 GuK. Jiimftir Hjriltsgdrd ldlskar, med iildre
skrivningar nf,stan genomgiende pi -skor, -skdr,Bd 20:1 s. 31 f.

Den tvi 2ildsta skrivningarna - om de iir hithtirande - tycks tyda pfl en efterled mot-
svarande no. dial. skjer n., som bl.a. betyder 'berg i dagen (i iing eller 6ker)' (Aasen

s. 675), respektive siiter. For ett exempel p6 viixling mellan skcir och skdr, se >>Gul-

leskiir>> el. >>Guldskdn Bd 15 s.126.

Torp o.d.: Hfikemyr hQgam!1r AJ.1901 taxl. Fcirleden innehflller mansnamnet Hdkan
i dialektal sammansdttningsform, jiimftir Hdkemyr(en) Bd 17 s.209; Hdkegdrden 18

s. 113. - Klfrvan. Klifva 1825 hfl. Omkldva se inledningen. Beliigget ska siikerligen
flterge det dialektala uttalet av bestiimd form, ktdua. - Kiirrelid ;dli N . 1825 hfl.
Om lairr se inledningen. Efterleden innehiller lid f. 'shtttrttng'. Jlimfdr Krirrlid(en)
Bd 20:2 s. 68, diir dock r kan spiras i /, dvs. det supradentala ljudet som i sorla. -
Skogen skSqanAJ. EK.

Hessland hSslaa Nil6n 1880, hdslhal{[n-, hdslanAJ. 1 sk. Fore 1697 i Skee socken.

Medeltida beldgg: J Haidislondom vestra 1391 RB s. 391.

Jordeboksb eliig g: y Heesland, Item aff Hedland 1544 NRI 5 : 1 s. 249 resp. 256,
Hesterodt H, Heslanndt SP, Hesleroidt 1581, heslanndt 1586, 1615 Reg., Heis-
land 1650, Heislandh 1659, Hessland 1685, Fr, Hesland 1725-1881.
Andra beldgg efter 1540: Hedesland 1594 JN s. 238, Hersland 1595 NKJ 2
s. 219, hesslant 1 601, Hesslannd 1 603 Arbetz penninge, Hiissland 17 59 hfl .

Frirleden innehflller sannolikt mansnarnnet fvn. Hedinn, som fdreslfls av Inge Sar-
heim (2001 s. 412).I artikeln Hedinn hos Lind (1905-15 sp. 499 ff.) finns en he1 del
skrivningar med -ei- och -rei- fran omkring 1400 och framit, och l?ingst ner bland
ortnamnen med detta namn i f6rleden finns >Haidislond i Skee, Boh.>> som antas vara

forsvunnet (men fordes som nzimnt over till Lu 1697). Di alla beliigg visar genitiv-s

kan appellativet hed, fvn. heid, som dr femininum, inte komma i friga. Ett alternativ

10 Skrevs j Gautz riodre 1 388 (RB s. 348), Gudtzriidt 157 3, Gus s eriied 1650.
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vore att fdrleden innehdlle ett nu ftjrsvunnet ortnamn Hede.N4ot detta talar att av sju
(iildre) Hede o.d. i Tanums och Skee socknar (Hessland htirde till Skee ftire 1697),
ligger de ndrmaste ph7-8 kilometers avstfrnd fr6n Hessland (det finns inget i Lurs
socken). Om land se inledningen.

Hemmansdelar:Bilcken.29lI28 mtl. EK(B). - Gatan. 6711008 mtl. EK(B). Namnet
innehflller gata f ., som i iildre mil oftast betytt '(inhiignad) utfartsviig eller fdvzig', se

Bd 15 s. 371. - Hansrarna hdnsarana (gdrddel) AJ, som uppger att en zigare hette
Hqnsson. Troligast dr att en Hans forst bott diir och att hans sciner (eller barn) eller
hela familjen kallats Hansrarna. Det inskjutna r gor att namnet ser ut att innehilla
dubbel plural, dvs. Hansar-arna. En[gt en otryckt uppsats av Percy Jansson 1951
(i DAGs) iir detta ett vanligt sAtt att bilda personbeteckningar, itminstone i undersijk-
ningsomridet som var Lyse socken, Soteneis hiirad. Utover exempel pi inv6narbeteck-
ningar som Hannevikrarna hd4aujgrana (Hannevik) och Hograrna hdqrana (Hogen),
finns diir ocksi personbeteckningar som utgflr frin personnarnn: Svensepojkarna ar
scinerna Svensson, Snrillepojkarna de manliga medlemmama av sldkten Sniill. Om
dven kvinnor inriiknas blir det Svensrarna sudarsrana respektive Snrillrarna sndlrana.
Jiimfor ocksh Dansar(e)na ddns(a)rana Bd 20: 1 s. 59 i angriinsande Skee socken (till
vilket Hessland hort).1l - Runningen rdruegan AJ. 1911008 mtl. EK(B). Namnet
innehiller running, rdnning m., fvn. rudningr'rcijning, nyodling'. Se t.ex. Mdllsji)
Running el. RunningenBd l2:l s. 46 med litt.; Rt)nningen (Runningen) Bd 15 s. 92
med litt. Liigenhet i skogen (AJ). Namnet dr utsatt pfl EK 1979,:utan bebyggelse.

Torp o.d.: Bratteberg, Bratteborg, skatteodegflrd. Var kronoodegird t.o.m. 1777;
sedermera skattlagd under Hessland. Fdre 1697 i Skee socken. Aff Brattebergh 1586
H, Brateburg 1650, Bratteburg 1659, Bratteborgh 1685, Bratteborg 1697, Fr, Brotte-
bergs Odegird, Odegirden Bratteborg 1832 L nr 76. Ftirleden innehfrller dialektens
assimilerade form bratt av adjektivet brant. Efterleden inneh6ller borg, troligen i be-
tydelsen 'flat hojd med brant framsida'. Gtjsta Framme (1999 s. 317 och 1985 s. 180)
visar odegirdens liige nedanfor den branta bergviiggen nordvdst om Hesslands by vid
grdnsen mot Holma. Ett par av beliiggen (diiribland det dldsta, i den danska listan 1586
H) awiker genom att ha efterleden -berg. - Hagelid, Stora stQra hdwah AJ. Namnet
innehiller ett nu okiint *Hagelid, diir efterleden innehiller lid f. 'sltttntng'. Stora
Hagelid iir kanske givet i fiirhillande till ett *(Lilla) Hagelid, som inte tycks finnas
belagt. - Kloppeklixan kWpakbbua AJ. Ftjrleden innehiller klopp kbap m. 'spflng
(av tvi eller tre stockar)'. Om kldva se inledningen. En klopp finns p6 platsen (AJ).

- Klflppen. 1759 hfl. Namnet innehiller sannolikt kldpp, fvn. kleppr m. 'klump',
som dven anviinds for att beteckna bergsformationer, se KlcippekullenBd 17 s. 179;
Kltipparna 18 s. 54; kldpp SAOB K 1504. - Langkvit ldekuit AI. Efterleden innehfll-
ler nordboh. kvi n.'inhagnad del av flker, beteshage niira girden o.d.', jiimfcir fvn. kvi

11 Jiimfdr dven Halverkldvan el. -kldvorna Bd 18 s. 139 (i angriinsande Naverstads socken), diir fijrleden
imehiller en fcirkortad form av ett binamn Halver efter den ene av tvi brrider som tillsammans kallades
Halvrama. Anledningen till binamnen var enligt uppgift att de >erbjddo stiljarna att halvera om skillnaden
mellan det beg?irda och det bjudna priseb.
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f. 'kreatursffllla', sv., no. dial. kvi(a) f.'kreatursfilla, inhiignat 6kerstycke', se vidare
Janzdn 1936 s. 26 t. - Monane mdnana AJ. Namnet innehiller bestiimd pluralform
av milets mon f . 'mo' , om vilket se inledningen. - Monebackane mdnabhkana AJ .

>Nu flate; men frirr bebott; en gubbe diir hette Mon>> (AJ). Om personnamnet dr

det primiira inneh6ller fdrleden detta, i annat fall se fdreg. - Nipehagen. 1825 hfl.
Fdrleden innehiller troligen nipa niba f. 'spets pfl ett berg' (Hjiirtum 1925), no. dial.
nipaf. (Torp s. 458),nipm.,nipe f. (NO 8sp.426),fvn. gnipa (Fritzner 1 s.617), alla
med betydelsen 'brant fjiilltopp, bergsspets med brant stupande (tiverhiingande) sida'.
(Liiget iir ok?int.) Jiimftir xNipen Bd 9 s. I70; Niben 20: 1 s. 62 f .; Nibehagen s. 63.

- Nypongfrrd, nrtbagqh AJ. Ftirleden innehiller sannolikt nlba f.'nypon', jiimfor
nlbatha m. 'tornrosbuske' (Lur 1933). Gd.rd mtijligen i den iildre betydelsen 'giirds-
g6rd' (iimftir delegdrd dd-lagbb'giirdsgird i en r6ging'Lur 1933). Namnet skulle i si
fall betyda 'nyponhzick'. - Riiriingen rfirdgg AJ. Ftirleden innehfrller ror f. 'vass'

eller rdr n. 'grdnsmdrke'. Hessland griinsar mot Skee socken (och fore 1697 mot
Tanums socken). - Smedhilet smEhbbat AJ. Ftjrleden innehiller yrkesbeteckningen

smed (smedja uttalas i dialekten sm\aTantm 1898). Troligen syftar efterleden pfl 15gt

liige eller nigon hfrlighet i terriingen. - Solhem. EKB. Se inledningen om mdnster-
namngivning. - Stora Hagelid, se Hagelid, Stora. - Siirriidlandet? sdplboat AL
Forleden dr oviss, siirskilt som l[get inte iir kiint. En mtijlighet iir att namnet inneh6ller
ett nu f<irsvunnet naffm * Sdrrdd'den s6dra rtijningen' . J[mfcir eventuellt So( de)rkindet
Bd 20:1 s. 196. Hessland greinsar till, och hdrde tidigare till, Skee socken, ddr
So(de)rliindet lir beliiget, men tyviirr finns diir ingen ligesuppgift. Jiimfor dven Sur-
rebackarna slubhkana (enligt upptecknaren drar a Ft o)Bd 20:1 s. 34 som diskuteras
nedan i samband med Ldngsdr under Lursdng.

Hjiilmiingen yilmagan Nil6n 1880, 1tilmdga AJ . Il2 sk. Var kr. till 1725.

Medeltida beltigg: Hielmrng 1416 (avskrift 1446) DN 5 s. 364.
Jordeboksbelcigg: Hielm Engen 1660, Hiellm Eng 1685, HielmEngen 1697,

Hiellmengen l7 25, Hielmangen l7 7 7, Hjelmlingen 1 825, Hjiilmiingen Fr.
Andra bekigg efier 1540: Helmynghen 1542 NRI 4 s. 568, Hielmeng 1603

Arbetz penninge, Hjelmiingen 1 759.

Ftjrleden torde innehilla hjrilm m. i betydelsen 'skyddstak fdr fdrvaring av hd eller
halm', se HjrilmsdngenBd 1.5 s.324; Hjrilmarna 18 s. 111 med litt.; Hedblom 1945

s. 220. Se :iven (med andra tolkningar) Hjtilmeberget el. -kullen Bd 15 s. 257 och
Hjiilmeflaten, Hjiilmevallen Bd 16 s. 209. Det iildsta uttalsbel[gget speglar bestiimd
dativ singularform -enginne. Eftersom formen -iingen sammanfaller med standard-
sprfrkets bestiimda form har uttalet senare fett dialektens iindelse -e fijr bestiimd form.
Jiimftir Heden (T) nedan; Hedcingen Bd 20:1 s.27 f.;Janz1n 1933 s. 68.

Hemmansdelar: Backarna bdkana CR. 1/16 mtl. EK(B). - Dammen ddry.an CR.
1116 mtl. EK(B). - Kasen kdse CFt.1/16 mtl. EK(B). Namnet innehiller kas f.'roj-
ning, svedjeland, svedjefall'.
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Torp o.d.: Nytorpsklflvan. EKB, Nytorpsklofvan 1901 taxl. Om Nytorp respektive
kldva se inledningen. Hjiilmiingens vastra del skjuter in som en kil i Tanums socken,

och utmed grdnsen mot Srigird, iinda ut i spetsen pfl kilen, ligger en liten dalgang som
utgcir den l6ngsmala iigofiguren Nytorpsklivan. Ett torp med namnet Nytorp ligger
strax utanfijr spetsen, pfl Kn2im. - Orremyr iyamlyr AJ. 1901 taxl, EK(B). Ingen
bebyggelse pfl EK. Fijrleden innehiller antingen figelbeteckningen orre m. eller orr
9r'a1' (se inledningen). Platsen iir sank.

Hogar hdtpar >I Tanum sdger man hiwar>> Nil6n 1880, h)ukarKHL, h)qar AL ll2
sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697, fr. t.o.m. 1685, W. t.o.m. 1725.

Jordeboksbelcigg: Hoffuer 1650, Hofwer 1659, Hofuer
1697, Hougar 1725, Hogar 177'7, Lurs-Hogar Fr.
Andra belcigg efter 1540: Houger 1594 JN s .238, Hogar
4 s. 558.

Inbyggare kallas: h)qaqAJ.

Namnet innehiller pluralform av dialektens hog, hiir i betydelsen 'gravhdg'. Se vidare
inledningen. Axel Emanuel Holmberg (2 s. 84) beskriver fomlZimningarna vid Hogar
pi foljande siitt: >P5 Hogars iigor gir byviigen igenom en rubbad domkrets af 9 klump-
formiga stenar och 12 stegs tvzirmitt, vid hvilken synas lemningar efter flera fcirstorda
hdgar. Vid sjelfva girden ligga 4 hogar, dfven ledes rubbade.> Enligt Holmberg
(2 s. 83) var socknens >lastageplats> vid llogar. Hogar ligger vid en nu uppgrundad
vik och har inte liingre n6gon kuststriicka (utom liings Hogariilven).

Enligt uppgift hos Carl A. Tiselius (1926 s.48) var Hogar i 1661 6rs jordebok >an-

tecknat som Gerloff Nettelhorsts arvingars frdlse>.

Torp o.d.: *Hassetorp(et). Hassetorpsflaten, Hasse Torps Flaten 1840 L rtr 77.Inga
andra bel5gg pi detta torpnamn tycks finnas lin dessa zigonamn diir det ingir i ftir-
leden. I torpnamnets ftirled ingir mans(bi)namnet Hasse. Om torp se inledningen.

- Hasslemyr hdglamitr el. Nytorp AJ. >Officiell form>> iir enligt upptecknaren llass-
lemyr el. Nytorp; ingen hassel fanns di (1928). Om Nytorp se inledningen.

Hogen h6wan Nil6n 1880, hauaanl{Iil,, h54an AJ. De flesta 6r antecknat som >>prdst-

bol> o.d.12 1 kr. Var sk. 1650, 1659,1777,1825,W. 1725.

Medeltida beliigg: j Haugenom (i Valagren) 1391 RB s.227, j Haugenom
(ngrdra) RB s.388, Haugen[n] 1466 (avskrift1622) Akershusreg. s. 39.

Jordeboksbekigg: y Hoffue 1544 NRJ 5:l s.237, y hoffiren, y hoffirenn, y
hogenn 1573,i Houffenn F (under >>Anne Danniells godtzs>>), i Houffuen 1581,

i houffuenn F (under >>Anne Danniells godtzs>>), houffenn H, i houffuenne
1586, Hoffuen 1650, Hofuen 1659, Hoffwen 1685, Hofwem 1697, Hofwen
1725,Hogen1777,Fr.

12 1881 antecknat >Prest-enkesiite i Tanums pastorab.

1665, Hofwar 1685,

1759 hfl, Hoga HGSL
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Andra bekigg efter 1540: hougen 1601, Hougenn 1603 Arbetz penninge,
Hougen 1617 OKK s.324, Hogen 1759 hfl.

Omhog se inledningen. Hiir torde namnet syfta pi den 16ga, utbredda, huvudsakligen
kala bergknalle som ligger strax viister om bebyggelsen.

Tbrp o.d.: Backemyr bdftamyr (g6rddel) AJ. Hdr numera till Backa, vars namn tro-
ligen ingfrr i forleden. - Hagelid hdwah CR. EK, Hogelid 1901 taxl (enligt medde-
lare 2003 siikert felskrivning eller fell2isning). Efterleden i namnet Hagelid innehlller
lidf.'slfitning'. - Hamnemyr hdrynamyr AJ. EK. Ftirleden innehflller boh. hamnf.
'utmarksbete'. - Hedarna. EK. Omhed se inledningen. - Monen mdng AJ,back-
stuga. Moen 1825 hfl. Om mon se inledningen. - Raggemyr rdgamlr AJ. Niir det
galler Raggemyrarna, Raggemyr(en) (Bd 18 s. 253) antas fijrleden bero pi att vege-
tationen p6 platsen liknats vid getragg; Raggen'djdvulen' sAtts som frirsta tolknings-
alternativ for Raggemy4en) i Bd 15 s. 128. - Stockholmen stdkhbkman AJ. Stock-
holmen 1759 hf1,, Stockholm, pi samfiilld utmark till 6ssby, [Backa], Hogen 1806 L
nr 69, Stockholm 1825 hfl. Fdrleden innehfiIler troligen stockm. och syftar pi en eller
ett par stockar som lig som spflng ijver en biick. Efterleden innehiller holm(e) m. och
torde h2ir ha den i norra Bohusliin vanliga betydelsen 'udde som bildas av en sling-
rande bdck'. Senare har namnet ftjrlorat sin bestiimda form i anslutning till huwdsta-
dens namn. Jiimfor (Holmarna el.) Stockholm(en) Bd 15 s. 108 f.; Stockholm 18

s. 137;138. - Stfilhandsket stdbhhaskalAJ. Namnet kan vara en ellips av ett*Stdl-
handsketorper, som kan innehfllla ett sllikt- eller binamn Stdlhandsk(e). Jiimfor de tvfl
beflilen dver bfltsmiinnen i Bohuslitn >>Commendeuren Herr Johan Wolmar Stil-
handsk> och >Ammiralitets- Capitainen Herr Lago St6lhansk> O0man 1746 s. 13.

- Viirfls udrbs AL Ftirleden innehflller troligen viir 'vdder' , med syftning pi hiigt
och utsatt liige. AJ uppger att namnet avser sarnma bebyggelse som Hagelid ovan,
n6got som fomekas av en meddelare2005, som sdger attViirSs lflg hogt, niira griinsen
mellan Hogen och Kittercid. Enligt AJ torde Viirds vara uppkallat efter en person med
(bi)namnet *Vciren'baggen'. Jiimfdr Viirds Bd 4 s. 15; Vcireberget, Vrirekullen 18

s. 238 med litt. samt Vdrebergen l2:l s.283.

Hoveriid hduara Nil6n 1880, hrDural(lIL. ll2 sk. Var kr. tlll 1777.Forc 1697 i Skee

socken.

Jordebol<sbeldgg: i houffuerpdt 1586 K, Hoffuercied 1650, Hofueriidh 1659,

Hflfweriidh 1665, Hifwenid 1685, Hofwer<idh 1697, Hofverdd1777, Hoverod Fr.
Andra belcigg efier 1540: hoffuer6t 1601 Arbetz penninge, Hoffuerti 1645

Krist. bisp. jb s. 39, Hofwerdd 1759hf7.

Forleden innehiller troligen det hov- som ingir i upphov, en avljudsbildning till verbet
hciva, preteifiim hov, i betydelsen 'hdjd', jiimftir Hova SOL s. 132; SOSk 11 s. 94;
Hovsciter Bd 18 s. 84. Gdrden ligger hogt, med ett ganska htigt och brant berg sdder
om huset och med l6nga sluttninga.r mot nordost. Se bild 3. Jiimftir likalydande namn
wder Ldngektirr (T). Omrdd se inledningen.
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lJ.fri/itheh Nit6n 1880, hxltKLIL. tt4 sk.

Jordeboksbeliigg:Holte 1650, Holte 1660, Hilldt 1685, Holt 1697,IlF.Jt 1725,

Lurs-Hilt Fr.
Inbyggare kallas: hultana (plural) AJ.

Namnet inneh6ller holt m. eller n., i de ftirsta beliiggen i dativ singularform. Aasen

anger betydelsen av det maskulina ordet vara 'h6g, backe, stenig och ojiimn fiirhdj-
ning' och av neutrumordet 'skogsstycke, lund' (s.297 f.). Enligt Axel Paulsson (1920

s. 74) finns samma betydelser riven i Bullaremfllet, men det framgir inte otvetydigt om
detar holt m. eller holtn. som avses.13 NO tar upp tre appellativ holtvarav tvi iir rele-
vanta hiir: 1 m. 'triidlds, stenig och ojiimn hojd; backe; liten isrygg', 3 n. '(liten) skog,

skogsstycke, lund' (sp. 573).I Sverige har den sistniimnda betydelsen dominerat, men

i etskilliga dialekter flnns spir av htijdbetydelsen, frdmst i vdstra och norra Sverige (se

Hugo Karlssons grundliga genomgAng 1999 s. 114). I materialet av hult-namn iBo-
husliin finns det fyra som har formen Hdltane o.d. vilket iir nominativ plural av det
masktlina holt.la

H6lt-g6rdarna (12 och 13 pi vardera 1/8 mantal) ligger ovanfcir en lang sluttning,
och det syns troligt att den iir anledningen till namnet. JZimfdr Hdlt (T) nedan, hult
Bd 20:1 s.217; Hdltane 20:2 s.30. De hohlhult rngir i namn i sydligare delar av land-

skapet, tolkas det i OGB som 'liten skog, skogsdunge', se t.ex. Hult Bd 3 s. ll:' hult
I7 s.263; Strid 1999 s. 70 f. Se dven HultBd 15 s.24; Falck-Kjiillquist 1984 s. 98.

Torp o.d.: Grammeriid grdrypra el. Odegflrden dgbr,, bitsmanstorp, tidigare tidegird
AJ. Pa angr:insande Siverbo fanns en bitsman Gram pil 1700-talet. Jiimftir Gramme-

kas under Siverbo nedan. Om rdd se inledningen. - Grandalen. EKB (14, inrymt
i 13) (Grandalen [6verstruket] 1825 hfl). Detta avser mdjligen (en del av) Grandalen
under eget uppslag. - Lekertid ligara (gltrddel) AJ. 1840 L nr 102. Ftirleden syftar
pi orrlek (AJ). Jiimfttr Lekerdd Bd 20:1 s. 12 (en bitsman Lek). - Odegflrden, se

Grammeriid.

Hflrtid, se Slaillertid.

Hiistum tubstnmNil6n 1880, by.

Medeltida belcigg:j ollam Hesteimuru 1391 RB s. 388.
Jordeboksbekigg: y Hestym 1544 NRI 5:l s.237, i Hestum 1581, i hestum

13 Utder Hultel i Bd 18 s. 37 stflr det dock att hult (holt) n. i milet betyder ungefiir 'giirna, men ej alltid,
h6gt (pfl en kulle eller 6s osv.) liggande dunge, itminstone helst av barrffAd'.
la I hela Bohusllin finns 29 enledade Hdlt(-ane) o.d., relativt utspridda men med tyngdpunkten i norra
halvan: 18 av dem finns frin och med Lane hiirad och nomrt. 5 socknar i den norra delen och I i den

scidra delen av Bohusliin har vardera 2 bebyggelser med enledat Hdlt. De sarnmansatta holt-rarrrnen ar
huvudsakligen koncentrerade till ett fital hiirader, flest i VAtte hiirad med 14 namn (varav 8 ftirsvunna),
Bullarens htuad 12 (varav 6 fcirswnna), Lane hiirad 13, samt Siivedals hiirad (vZistgiitadelen av Gdteborgs

och Bohus liin) 13 namn. I Valbo hiirad finns som jiimfdrelse 10 namn (l eller 2 vardera i 7 av de 9 sock-
nama).
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1586, Hestin 1615 Reg., Hestum, Hestom 1650, Hiistom 1659, Hestum 1659,
Hiistum 1685, Fr.
Andra bekigg efier 1540: hestum 1601, Hestum 1603 Arbetz penninge, Hesum (!)
1581 HGyld., Hestinn (!), Hestumb 1613 RU, Hestim 1645 Krist. bisp. jb. s. 40.
Inbyggare kallas: hdgtnmana (plural).

Fijrleden innehiller hcist m. Efterleden innehiller hem omvilket se inledningen. I RB
stfrr namnet i dativ plural vilket troligen syftar pi flera enheter. Bestod itminstone fr6n
1544 av tv6 g6rdar, som 1659 var ett skatte- och ett kronogods.

Nr 1 Hiistum Lilla lila hcbstmm N. Il2 sk. Tidigare 1 mtI. H. Lilla 1725 jb, Hiisthem
Lillagl., L. Hiistem 1759, Hiisthem Lillegl 1825 hfl, Hiistum Lilla 1901 taxl, Hiistum
Fr.

Nr 2 Hiistum Stora stdra hdsturn AJ. 1 sk. Storegirden 1697 ,H. Sta, Stora Hlistum
1725,H. Storu1777 jb, Hdsthem Storgl., Stora Hiistum 1759hf7, Hiistum Fr.

Hemmansdelar: Gdrdet yihat AJ. ll4 mtl. EK(B). - Hiigen hSwan AJ. 1/6 mtl.
EK(B). Om hog se inledningen. Girden ligger pi en hcijd. - Kolegravbackane
k|hagrqubhkana el.Lunnebacken ltaabhftry (uppges vara det officiella namnet) AJ.
Lunnebacken EK. Trots uttalet, som dr standardspreksanpassat (kolfitalas i dialekten
kulr, kgh), inneh6ller fdrleden i Kolegravbackane dialektens kolegrav f. 'grop att
briinna trdkol i', som anfcirs for KolegravsbackarnaBd2O:2 s. 213 och Kolegravsber-
get l9:2 s. 90 f. Meddelare kiinde 2011 inte till ordetkolegray, men darcmotkolegrop.
Fdrleden i Lunnebacken kan innehilla nigot av dialektorden lunne lina m.'skogs-
dunge, lund', lunne lina m. 'lcinn' eller lunna lhaia f. 'hcig med timmer som marr
ktirt fram til bAttre v[g' (alla upptecknade i Lur 1933). Liiget vid ett par skogsviigar
talar frjr den sist angivna betydelsen. - Myrane mlrana AJ. Namnet innehiller be-
stiimd pluralform av myr f. och betecknar tre enheter enligt uppgift fran meddelare
2002.

Torp o.d.: Backane bdkana CR el. Tjtirndalsbackarna. TJiirndalsbackama EK. Ftir-
leden i TjtirndalsbackarnainnehFiler namnet pi odegirden Tjiirndalen nedan. Backa-
ne dr det narnn som anviinds idag. - Kasen kfisgAJ. Namnet innehiller bestiimd
form av kas f.'rojning, svedjeland, svedjefall'. - Kroken. EK. Krokm. kan anviindas
om en plats som ligger i en avkrok eller diir t.ex. viigen eller ett vattendrag gdr en
kraftig krok. Tvi vattendrag rinner samman invid bebyggelsen, och deras raka linjer
avsldjar att de utsatts fiir utdikning, vilket innebiir att eventuella tidigare kriikar har
riitats ut. Pe EK ser inte heller viigen ut att motivera namnet men ocksi den kan ha
iindrats sedan namnets tillkomst. Namnet ska troligen inte tydas som 'avkrok', trots
liget i viistligaste hcirnet av Hdstum, eftersom frkermark och bebyggelse fortsatte pi
andra sidan grilnsen, genom Hogen och upp till Sk6gedalen. Pfl EK 1978 finns inte
liingre nigon bebyggelse p6 platsen. - Liden. EKB Lur s. 34. Namnet innehSller
(standardspr6klig) bestiimd form av lid h f. 'sluttning'. 

- Skottene skdtrana CR. 1901
taxl, EK(B). Troligen innehiller namnet bestiimd pluralform av *skott(a) f. 'svans,
svansliknande markstycke', se Skdttene Bd 15 s. 98, 17 s. 93 med litt. Det sarnman-
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hiinger viil med dgonamnet Skottarna pi samma hemman Bd l9:2 s. 192, och Zir kan-

ske pflverkat av (ettdera av) de nlimnda Skdttene. Bebyggelsen ligger p5 en >>svans>>

som sticker ut i ikermarken. - Taggemyr tdgamilr AI, td.gamyr CR. Fcirleden inne-
hiller troligen tagg(e) m. 'tagg, pigg, tand', med syftning phtaggig vegetation, dgans

form eller nigon spetsig formation i terriingen. En annan mdjlighet ar att tagg syftar
pi ringa storlek, jZimfiir med Erik Brevners utredning (1942 s. I7l t.) om Listigen
(tigg, tagg); se ocksi Thggen (Hellquist 1903-06 1 s. 611). Namnet har slikert forst
betecknat myren TaggemyrBdl9:2 s. 136. - Tjiirndalen gAndqru (torp i en sank da1)

AJ. Kronoddegird. EK(B), Jr, Fr, Kerndal 1645 Krist. bisp. jb. s. 38, TiiirndahlL 1697,

Tierndahlen lTl5,Tjerndalen 1825 jb, (troligen bfltsmanstorp) 1856 L m 127, Kj'arl-
dalen t759 hfl. Pe EK 1938 ?ir TJlirndalen fortfarande en egen liten enhet, inspriingd i
Hdstum, men pi EK 1978 lir den borta. Den lig strax norr om vigen som gflr genom

Hiistum mot Varebacka, nedanfrir bebyggelsen Tjiirndalsbackarna som fortfarande
finns kvar. Stider om fiiirndalen, pi andra sidan vdgen, finns sanka omrflden. Diir kan

ha funnits en tjdrn tidigare. Framme (1999 s. 299 t.) ndmner Tiiirndalen som brukats

under Hdstum. Jiimfor likalydande namn i Skee socken (Bd 20:1 s. 91). - Ti[rndals-
backarna, se Backarna. - Thanmyrbackane trdnmurbhkana AJ. Fdrleden innehflI-
ler viil ett i tivrigt obelagt myrnarnn *Tranmyr(en),1s vars ftjrled i sin tur sannolikt
innehiller fSgelbeteckningen trana.

Kil p1l, p/ Ni16n, by.

Jordeboksbeltigg: y Kyll 1544 NRJ 5:1 s. 236, y kile 1573, Killde H, i Kille
1581, i Kilde 1586, Kiill 1615 Reg., Kiil 1650, Kijhll 1659, Kijl 1665, Kihl
1725, Kil Fr.
Andra bekigg efter 1540: Kijll 1594 JN s. 238, Kiell 1595 NKJ 2 s. 198, Kiell
1601, Kille 1603 Arbetz penninge, Kiill 1613 RU, Kiill 1614 OKK s. 177 f., Kil
1759 hfl.

Namnet Kll innehiller kilm., men vad detta ord syftar pi iir osiikert. I norra Bohusliin
kan pl, Stlm.betydaantingen 'kil'eller 'havsvik' (t.ex. Tanum 1933). Den stora, upp-

grundade vik som girdarna ligger vid gdr inte skiil ftir namnet di den innanftir en

smalare iippning har niirmast cirkelrund form. Men kilkan ofta syfta pi en ligas form,
och kunde hiir syfta pi den p6 EK ca 300 m smala iigokorridoren ut mot havet. Mellan
EK 1938 och 1979 har Kil tillfdrts mark fran Borrekiirr vilket niistan fdrdubblat kor-
ridorens bredd. Av Lurs byar och gflrdar var det fore 1697 utciver Kil bara Borrekiirr
norr dzirom och Hogar soder dlirom som nidde ut till havet. Nils Nil6n uttrycker i sina

uppteckningar tvekan om huruvida uttalet ska skrivas Nl, Nl eller pl, nigot som visar
den oseikerhet angflende vokalliingd som iir typisk fdr detta omride, se inledningen
under Dialekt.

Redan 1544tvitgflrdar.

1s Ett antal Tranemyr finns upptecknade frin Tanums socken men inget frin Lur. (Hiistum griinsar inte till
Tanum.) Tran(e)myr foreko:mmer ocksfl i flera andra band av OGB, t.ex. 20:1 s.171, 12:l s. 315.
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Nr 1 Kil Norra ruih *il AJ. ll2 sk. Tidigare 1 mtl. K. Nordre 1697,K. Non 1777, K.
Norra 1881jb, Kihl Norg. 1901 taxl, Kil Fr.

Nr 2 Kil Siidra sdr Sil AI.1 sk. K. Strdergdrden 1697,K. Stirgird 1725,K. Sorgirden
1881 jb, Kil Siidra Jr, Kihl 6fra Sor, Kihl Nederg. 1825 hfl, Kil Fr.

Torp o. d.: Bjiirnmyr blSnmyr AJ. Troligen innehiller forleden djurbeteckningen
bji)rnm., dven om mtijligheten att det dr ett mansnamn inte kan uteslutas, trots avsak-
nad av genitivmarkering. Jiimftir t.ex. Bernthagen tnder Krossekiirr (T), Simontorp
ander Oppen (T).- Kasen. 1825 hfl. Namnet innehiller kas f. 'rdjning, svedjeland,
svedjefall'. - Kilhagen Silhawan. Forleden innehiller troligen bynamnet, men det
kan i stiillet innehilla bitsmansnamnet Kihl (1800-tal) eller Kyhl (1700-tal), sekun-
dArt dll bynamnet. - Anghagen. Enghagen 1825 hfl. (Husftirhdrsliingden upptar tvi
Enghagen, ett under Sodra och ett under Norra Kil.)

Kitteriid glara el. Storiidegirden stQrfigfiiq Nil6n 1880 (det.senare enligt upp-
teckningen vanligare), SilraKLIL, Silara CR, SlSra vanligen kallat Odegfrrrlden Qgqr\
AJ. ll4 sk. Var W. 1725-1825.

Jordeboksbeliigg: Kitterde 1650, Kietterrie 1659, Kitterddh 1660, Kitter6d
1 725, Lurs-Kittertid Fr.
Andra beliigg ejter 1540: Kitterdd 1759 hfl.

Fdrleden i Kitterdd i Skee socken inneh6ller enligtAssar Janzdn (som skriver narnnet
Kidderdd) troligen en kortform Kate av Ketill (1933 s. 54 f.);jiimftir forndanska Keti
(DGP 1 sp. 739). Alternativt kan frjrleden innehfllla dialektordet kitta Sala'katta'
(Lur 1928), ;etra (Skee l92l). Kanske kunde Kete iblatd innebiira en retsam anspel-
ning pi detta ord. Nil6ns uttalsuppgift for Kitterdd tyder pi att det nu allenarfldande
i-ljudet i sen tid bef?ists av skriften. Ett ytterligare alternativ iir att ftirleden innehdller
kcitte m. antingen med syftning pi en eller flera kiittar for djur eller i j?imftirande be-
tydelse. Ingenting i terriingen ger idag nigra sidana associationer.

Kitterdd i Skee socken (Bd 20:1 s.49) uppvisar liknande beliigg, men diir finns
iiven ett beliigg j Kretilrudhi (RB, senare hand). Gunnar Drougge hiinvisar vid tolk-
ningen av likalydande namn i Mo socken (Bd 18, s. 22, som skrevs nflgra 5r tidigare
anBd20:l), till Janz6ns behandling av Skeenamnet (1933 s. 54 f.), diir denne awisar
tolkningen av ett mansnarnt Ketill i RB-bel[gget pi grund av avsaknaden av genitiv-
markering, iiven om han medger att det finns exempel pfl bortfall av s frarrfor rdd.
Han kan tiinka sig att narnnet innehiller >>ett naturbetecknande ketill>>, men tycker det
iir sannolikare med fsv. mansnamnet Krete (*Keti) eller en feminin motsvarighet
xKeta. Aven ftir t.ex. Kritterud SOA 19 s. 150 (K(i)exerud 1546,1619) siitrs i fdrsta
hand mansnamnet Kiite, >knappast av fsv. kcitta'katta' , anvtint som tillnamn>.

Vid behandlingen av Kitter^di Enningdalen (B@ 8 s. 202f.) mena.r Margit Harsson
att man for detta nalnn, liksom ftir de tre Kitterdd i norra Bohusldn, kan rlikna med
mansnamnet Ketill, vars genitiviindelse -s tidigt fallit mellan tv6 konsonanter, och att
aven J si sminingom fallit.
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I sjiilva verket torde det inte finnas nflgon motslittning mellan den fullstiindigare
formen Ketill,lampad frir skriftliga dokument som runstenar och jordebdcker, och en

vardagligare form Kete, Keti som anvdndes i dagligt tal. Aldre ortnarnn har siikert
vanligen viixt fram naturligt genom behovet av en effektiv och triiffande beskrivning
av en viss plats, och niir fler btirjar anviinda samma beskrivning, si har det blivit ett
namn. Om en sidan beslcrivning innehrjll namnet pi en person som bodde pi den
flsyftade platsen, anvdndes siikerligen den form (ofta en kortform) av personnamnet
som brukades till vardags, eller ocksi ett binamn (se Smandberg 1994 s. 142 f ., 145).

Jiimftir t.ex. Kettilsbyn SOV 4 s. 20, som skrevs Kietilsbyn 1554, Kettebyn 1564,
Kiittebyn 1569, Kiettelsbyn 1572.

Karl Hilmer Lindberg (1906 s. 157) anser att foriindringen av e nll i i Skeenamnet
bergr p6 stiillningen efter palatalen k och framftir ett i i foljande stavelse, medan
Janzdn anser att namnformen Ketill- i RB tu felaktig och att palataliseringen >intrffiat
pi grund av det fiiregiende palatala kJjudet ensamt>> (1933 s. 54 f.). Denna utveck-
ling, skriver han, fdrekommer inte i appellativ, och han drar slutsatsen att rcid-namnen
kunnat ha betoningen pi efterleden, nigot som verkar tveksamt eftersom efterleden
-rdd idag alltid ar mycket svagt betonad och ofta hopdragen med ftirleden, se t.ex.
Elofsrt)dilaSa oyan och Tbrseriid tdpa (T) nedan. Om rtid se inledningen.

Namnen Odegdrden och Storddegdrdenhanger sarnman med att Kittertid har haft
odegirdsstatus, troligen brukat under Hdstum. Hiistum torde ha brukat tre angrzins-
ande cidegflrdar: Gubberdd, Kitterdd och Skriiddartorpet (Framme 1999 s. 300).
Stor- syftar troligen pi att Kittertid iir den storsta av de tre.

Kliiveriid ktrluara Nil6n 1880, khura,y. kblura AI. tl2 sk.Var 1 mtl till 1697, fr. till
t665,1.r. till1725.

Jordeboksbeldgg: i Klpuffuenn 1581 F, i klguffuenn 1586 F (bida dessa under
>>Ho[mme Godtzs>>), Klofuerded 1650, Klofwerodh 1659, Klifwerodh 1685,

Klofvertid l7 7 7, I{lofwertid 1 825, Kltiveriid Fr.
Andrabekigg efter 1540: Kloffuer6t 1601, Kloffirer6ed 1603 Arbetzpenninge,
Kleverpd 1624 NRR 5 s. 413 (siigs ligga i Tanum),16 Klofwerod 1759, Kltifve-
rod 1825 hfl.

Det av Nil6n uppgivna uttalet kbQuara,liksom kbdura som angivits som yngre av AJ,
tyder pi en forled kldv-. Ocksi de tvi iildsta (enledade) skrivningarn ahar d. Ett belZigg

i Klaufuenne i RB behandlas i NG 1 (s. 73, under Forsvundne navne) och anses inne-
hbJlaklauf f. 'kl6v p5 djurs fdtter'; >findes oftere brugt som Stedsnavn, vel i Betyd-
ning: Kl6fb;iB@ 4 (s. 201) tillfogas vid behandlingen av samrna RB-belaggattklauf
iir bildat till verbet kljfifa'klyva'. Jeimftjr ocksi klrov f. 'klev, klyfta' (Ovre Fryks-
dalen) i VO s. 136, samt Klt)vedal Bd 7 s. 6. I hjiirtat av girdens mark finns en miiktig
klyfta som i viss min fyllts igen av vzigen till den mindre bebyggelsen Kiirra. Det
miste vara denna klyfta som zir namngivningsgrunden.

16 Kldvertjd griinsar till St gird (T).
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Assar Janz6n har a11ts6 i sin uppteckning uppgett attfitaletkbbpra ar aldre. Troligen
har han i sin bedomning av uttalens ilder viigletts av sina kunskaper om bohuslZinskan

och om den aktuella terrdngen: pi platsen finns vad han uppfattar som en kldva kWua
(se inledningen om detta ord och om rdd) och han tolkar dfl uttalet kbdura som pi-
verkat av stavningen Kldveriid.

Torp o.d.: Askemyr dskamir AJ. Fiirleden innehflller tridbeteckningen ask. - Dam-
men ddryan AJ, ddrytan CR. - Koldalen kdlrdqn AJ . Firrleden innehSller toligen kol,
ftots att detta i dialekten normalt uttalas kWh (kdl uttalas kq.h).- Klirret Sclrat AI.
1830 L nr 190, EK. Om ktirr se inledningen. - Oleklivbacken Qhakhaubdftr.t el. Ole-
klflvstiidet dl,akbaustbt AJ. Nu okiint. Namnen bor vara bildade till ett *Olekldvan,

vars forled innehiller ett mansnamn, Ole eller Olof. Om kldva se inledningen. Efter-
leden -stddet innehiller bestiimd form av stiide std t. 'stdlle, plats' (Lur 1928, Tanum
1924) (ofta tolkat som 'plats fdr nflgot', se t.ex. Stddberget Bd l9:2 s. 108),17 trots att
detta normalt har tvfistavighetsaccent, stda eller st6, men som efterled i en samman-
siittning med en sarnmansatt ftirled kan det ha dragits ihop till s/ur. Eftersom Janz6n
skriver >>dbakhaustbt el. -bdfug>> lir det ovisst om han avser efterledsbetoning eller om
han faktist menar att bida leden har grav accent. - Tjiirnsmyr Scinsmyr AI. Fdrleden
innehiller sannolikt tjrirn Se4 n. (Naverstad, Ndsinge, bida 1900).

Lursiing(en) lfipagan (vanligen Ute i iingen Q& d.ga) Nil6n 1880, lfirsdganl(LlL,
lLilSeg(s) AJ, by.

Medeltida beliigg:j Ludars angh 1391 RB s. 388.
Jordeboksbekigg: y Lwzeng 1544 NRI 5:t s.237, y lurseng (2 ggr),lursenng

' 1573, Liursenng H, i Lurssenng 1581, 1615 Reg., y lursenngh 1586, Lursseng
1650, Liurssengh 1659, Luursengh 1660, Luurs Engh 1665, Lursiing 1777,Fr.
Andra belagg efier 1540: Lursenng 1542 NRI 4 s. 581, [Enng 1595 se under
Namn som dr belagda i iildre kiillor men vars syftning inte kunnat faststiillas
(L),1 Lursseng l60l,luursseng 1603 Arbetz penninge, Luursseng 1616 OKK s.

2Zl,Lvsiang 1759 hfl.
Inbyggare kallas: l[tSdgan.

Ftir frirleden hiinvisas till behandlingen av sockennamnet ovan, och till inledningen.
Lursiing iir det enda iildre bebyggelsenamn, utom sockennamnet och det iildsta kiinda
namnet pi skeppsredan fdr Lur och Tanum, som innehiller Lur. De tvi iildre uppteck-
nade uttalen miste spegla en gammal bestiimd dativform, medan det yngsta (alterna-

tivt) visar bestiimd form nominativ dge. Jiimftir Hjiilmdngen ovan. Det alternativa
namnet Ute i Angen som Nils Nil6n ger tycks inte liingre vara anvdnt.

Lursiing Egger ca 2 kilometer nordvdst om Lurs kyrka. Enligt belligget fran RB
l39l agde Lurs kyrka jord i Lursiing.

Redan 1544 fie gflrdar.

17 Ibland med till2igget 'd2ir nigot flnns att ffl i stdrre miingd' (t.ex. Nil6n 1879 s. 130), och som exempel
namts biirestti bdrastb, vllket dock ffoligen Zir att specificera betydelsen av det enskilda ordet ftir mycket.
Pfl ett b?irstiille f,nns biir i stdrre miingd, utan att detta ingir i betydelsen hos ordet s/4.
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Nr 1 Lursiing Nedre eller Neare Lursiing nZ_ara lfipag AJ. 1 sk. L. Neder 1697,L.
Nedre 1881 jb, Lursiing Fr. I DAGs finns adverbet neare nQara (Lur L928), nedre
nQgra (Lw 1933) 'nedre'. Se kommentaren sist under nr 2.

Nr 2 Lursiing Ovre eller Avare Lursiing duara hlfeg AJ. 1 sk. L. Ofwer l6g7,L.
6fre 1725, L. Ofver 1777 jb, Lursiing Ofre 1901 taxl, Lursdng Fr. I DAGs finns ad-

verbet dyare du_ara (Lur 1928), dvdre dubra (Lur 1933) '6vre'. Mrijligen ska vokalen
a i uppteckningenav Neare respektive Avare (Lursdng) avse samma ljud som vokalen
a i uppteckningen av adverben 1933.

Tbrp o.d.: Askemyr dskamyr CR. 1901 taxl, EK, utan bebyggelse pi EK 1979. For-
leden innehflller triidbeteckningen ask. - Dammen ddruan AJ. 1825 hfl, 1843 L
nr 97, EK. Ligger vid sankmark (AJ). - Holmmyr h4kmir AJ. Pe phtsen finns en

holme, en >uppskjutande del civer marken" (AJ). - Hummerknatten hdryarknh1ry

AJ. Fdrleden innehiller hummer, mtijligen som jiimforelse (Lursiing ligger i inlandet).
Uppteckningen visar det danska uttalet, som enligt Assar Janz6n anviinds i nordboh.
vid sidan av det inhemska hdrugr (1936 s. 57). Anledningen skulle kunna vara att
undvika sammanblandning med det i dialekten likalydande hdwEr'hammare'. Efter-
leden innehiller knatt m. 'bergknalle'. - Hiisthagen. 1825 hfl, EK(B). - Lingmyr
ldgmyr CR. - Lingsiir ldgsbr (IB ldgsqrana) AJ. Langesorr 1820 L nr 61 (dal),
Langsor 1843 L nr 97, 1849 rr 94.I uppteckningen (1935) for Surrebackarna mder
Holma, Skee socken, stir: >>En fi.skare som bodde diir kallades sfi4.Han var frin Bul-
laren men hade bott pil'ldgsar' som sd.ges vara en klflva i dst-viistlig riktning, med
flera torp i Lur omfattande delar av V6Ile, S6by, Annertid och Lursiingen.> Stiby skju-
ter ner i en smal udde mot sydost mellan Annerod och V6lle, fram till grdnsen mot
Lursitng, och det zir denna udde som utgtir Langscir. I griinsen mot Ville rinner en
bdck, och marken i stcirre delen av den smala dalgingen dr sank, vilket talar for att
efterleden innehflller en motsvarighet till fvn. saurr m. 'dy, gyttja' . Namnet Iingsdr
kunde ocks6 vara givet ur Stibyperspektiv och innehfllla vdderstrecksbeteckningen
st)(de)r, med syftning pi det geografiska liiget. Bida betydelserna kan ha varit aktu-
ella vid namnets tillkomst. - Lfrngsiirtorpet, Nya. 1849 L nr 94. Namnet iir givet i
frjrhflllande till frireg. Omtorp se inledningen. - Myrane mlrana AJ. Se likalydande
namn under Hdstum. - Pflskeriid. 1843 L nr 97. Ftirleden innehiller troligen mans-
namnet Pdske, se Bd 12:2 s. XXXII och Pdskevik s.224. Olof Brattd (1993 s. 152 tr.)
forklarar Pdske som utgiende fritn Pascalis (bildat tsll pasca'pisk'), som bl.a. varit
namn pi tvi p6var. Om rdd se inledningen. - Skiljemyren. EK(B). Fdrleden kan
innehilla skilje n. 'grdns' med syftning pi att platsen ligger vid gr[nsen mot Annerod,
som tidigare htirde till Skee socken. En annan mtijlighet iir att fdrleden innehiller
verbet skilja och syftar pi att man skilt boskap eller hiistar hiir. Jiimftir Skilj(ar)eberget
Bd 15 s. 247; SkiljetjrirnetsOLlg s.299. - Skuggen skfiLgryAJ. 1843 Lrtr97,BK.
Namnet innehfrller dialektordet skugge m. 'skugga' , vilket enligt meddelare stiimt med
fdrhillandena pi platsen (man talade om Hedda i solen sdbe och Hilmar i Skuggen).

Skuggen ligger i en sydviistsluttning, precis i skogsbrynet, men om inte bebyggelsen
har flyttats kan den ha skuggats av stora ffiid som nu dr borttagna. - Sltittbacka
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fldlbhka AJ. EK. Ftirleden innehflller det dialektala adjektivet slcin Slel'sldt'. Den
lilla odlingslotten sluttar svagt och gtrr skiil ftir epitetet sliit, och frin den stiger liings
v?istra lingsidan en nigot brantare, sl[t backe (diir den lilla triidgirden utgor sydligaste

delen), och ovanftjr denna stiger ytterligare en lite brantare, sliit, viilvd berghlill.

Liinntflg, se under Resa.

Medkoppen, skattetjdegird. Fdre 1697 i Skee.

Medeltidabekigg:j Midkoppenum, j Midkop 1391RB s.388.
Jordeboksbelcigg: For Medtkoppenn 1581 H, Aff Medkoppenn H 1586, Med-
koppen 1659, Fr, Miidkoppen 1665, Midkoppen 1685, Medskoppen 1825.

Ftirleden innehfiIler troligen en motsvarighet till fvn. midr, fsv. midher'som ligger i
mitten, mellan-'. Efterleden innehiller troligen kopp m., som utciver den idag vanliga
betydelsen 'dryckeskiirl av porslin e.d., oftast med tira' enligt NO sp. 918 f. ocksi
betyder 'potta; hflla i jorden; huvud; hattkulle; rund topp pfl en hiig (ofta i ortnamn)'.
Jiimfdr likalydande namn Bd l2:l s. ll2 (aven Odegdrden), som antas inneh6lla
*kopp el. *koppe 'rund kulle'. Under KopperddBd.I2:l s. 101 anftirs >'ftirdjupning i
terrzingen, rund kulle e.d.', till den frin no. och sv. kiinda stammen kopp'nigotvdlvt,
trint el. klumpigt'>. Gtjsta Framme (1985 s. 181) har en detaljskiss av kartan 1853 L
nr 91 som visar att det som di var kvar av 6deg6rden var beliiget p6 ikermarken i
nordvdstra hornet av Sriby. Pi denna plats finns idag inte nigon hojd (eller siinka).

{tern som den iir en del av iir alldeles platt, men den ursprungliga gflrden Medkoppen
har omfattat inte bara det omride som dr markerat pi den niimnda kartan utan ett

stcirre, mojligen hela den nona Sdbygirden. I sfl fall skulle efterleden kunna syfta pi
den bergknalle som ligger strax oster om Sobys akermark, mellan de tv6 stcirre bergs-
omriden som ligger pi omse sidor om grzinsen mellan Stiby och Lilla Holma.

Myren, avsdndring pi viistra Resci. EK(B), Fr.

Nygflrd n$gah Nil6n 1880, niS&hKLlL, rufigqh AJ,ll2 sk. Var 1 mtl till 1697, kr. till
1825.

Jordeboksbeldgg:Nygaard 1650, Nygirdh 1659, Nygardh 1685, Nygird 1725,

Lurs-Nygird Fr.
Andra bekigg efier 1540: Nijgard 1603 Arbetz penninge, Nygaard 1645 Krist.
bisp. jb. s. 39.

Inbyggare kallas: n! gqbana.

Nygdrd ligger strax tister om Viistertid och vid behandlingen av detta namn nedan

framkastas tanken att Nygflrd skulle kunna vara en ny bebyggelse pi vad som i senare

delen av 1500-talet skrevs (y) @ster ROd. Se vidare under Vristerdd. I befintliga delar
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av OGB finns 10 bebyggelser Nygdrd (varav tvi har bestiimd form i skrift, dock inte i
uttal),18 som dr hemman eller hemmansdelar, och lika minga som dr mindre bebyg-
gelser, i ett fall numera iker. Det kan mojligen vara s6 attnygdrdhar varit en lexikali-
serad sammansdttning, som i vissa fall kommit att stelna som narnn. Jiimfrir med
Nytorp som kommenteras i inledningen.

Torp o.d.: Kvarnskogen kudnskbwan AI. - Riirmyren rgrmfirg AJ. EK. Fdrleden
innehflller ror f. 'vass'. Pe EK 1938 flnns bebyggelse och odlingslott nigra hundra
meter scider om den myr som biir namnet Rdrmyren, men pi EK 1978 iir bidadera
forsvunna, trots att namnet stflr kvar.

Ranebo rQnabu Nit6n 1880, rdnabri AJ, rdnabb CR. 1/4 sk. Var kr. 1697-1825.

Jordeboksbeliigg: Ragneboe 1650, Ragneboo 1659, Ragnebo 1697, Ranebo
1825, Fr.
Andrabeliigg efter 1540: Ranebo 1759hfl.

Ftirleden kan innehilla kvinnonamnet Ragna eller mansnamnet Ragne. Enligt Lind
(1905-15 sp. 837 f.) iir kvinnonamnet viisentligt battre belagt. Detta intryck ger ocksi
NK 7 (se innehillsftirteckningen). Rygh 1901 har bara kvinnonamnet och DGP har
ingetdera. I Sverige dr mansnamnet under medeltiden ca dubbelt si viil belagt som
kvinnonamnet, men b6da sparsamt i vlistra Sverige (e-brev frf,n NAU 20ll0l2l).

Jiimfdr Ranebo Bd 6:1 s. 56 f. med litt., diir det anses att hZirvarande namn liksom
detdiirbehandladeinneh6llermansnamnetRane,>menkanmojligen ss. f. l. hamansn.
Ragne>>. Om bo se inledningen.

Pi andra sidan Nedre Bolsjdn, pfl mark som hor till Siverbo men tidigare htirde till
Ranebo, flnns en fomborg som kallas Raneslott >>som beriittas hafva varit bostad frir
en forntida smikonung med namnet Rane>> (Holmberg 2 s. 84); Johannes Oaman
(s. 288) ndmner >>Ranebo, ther en af the smi Niise-Kongar har hafft sitt Slott ock Sdte,
beliigit mitt i biista Skogs-Bygden>>. Hur denna sdgen ftirhiller sig till namnetRanebo
dr ovisst, men den kan ha bidragit till ftiriindringen i skrift frhn Ragne- ttll Rane- pir
1700-talet.

I dagens uttal har dialektuttalet av efterleden vikit ftir standardspr6ket.

Tbrp o.d.: Bredmyr br(myr (B brd_mAd AJ. EK(B), Bremyr 1901 taxl. Fcirleden
innehdller adjektivet bred, med syftdng pi myrens form. - Klflvan kHua (IB khipan,
kbduana) AJ. Om kldva se inledningen. - Riismyr rdsm!1r (lB rdgm!4, rdgmyrana)
AJ. 1901 taxl, EK(B) (ordregistrethar Rossmyr). EK har ingen bebyggelse. Frirleden
innehiller troligen genitiv av ett gammalt ortnamn Rdd, om vilket se under angriins-
ande Nygdrd och utfrirligare under Vdsterdd. En liten rest av ikermarken iir inritad pi
EK 1938 ca 150 m fran grdnsen mot Nygird. Jiimftir Rdstjdrn pi grZinsen mellan
Ranebo och Nygird, knappt en halv kilometer sydviist om Rdsmyr. Alternativt kan
namnet innehilla ros f. 'uppstaplat rcise'. Om rdd se inledningen. - Sigfridstingen

18 En nu f<irsvunnen iir inte medriiknad.
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$plegan(prep.pd)AJ. SigfridsiinglS25 hfl, Sigfridsiingen 1850Lm126,1901taxl,
EK(B). Uttalsformen och skriftformerna stdmmer inte civerens. Uttalet tyder snarast

pi att det dr ett annat mansnarnn, Sigurd, Sigvard eller Sigvald som ingfir i namnet. Se

vidare under Siverbo nedan, med not. - Tflngen tdgan (lB tdgan) AJ. 1825 hfl. Liige
okiint. Trots uppteckningens akuta accent iir det troligast att namnet inneheller dialekt-
ordettdnge m. 'udde (tiven sidana som bildas av slingrande vattendrag)' om vilket se

Bd l9:2 s.32. Tdnge iir mycket vanligt i bohusliinska ortnarnn. Enligt Hellqvist finns
ordet ocksfl i stark form, tdng, med samma betydelse (s. 1261). Ranebo har en lflng
strand mot Nedre Bolsjdn med m6nga smi uddar som skulle kunna motivera namnet.

- Uddarna ddana. Liige oklint. Som nyss nzimndes finns minga smi uddar ut i Nedre
Bolsjtin som kunde vara anledningen till namnet.

Resii r4se Nil6n 1880, r(sg, r(so TB, by.

Medeltida beldgg: j Reidars @ynnr,j Reidarsoy, j Reidars @ynne 1437 DN 5

s. 476, j Redhars @ynne, i Redhors 4nne 1439 DN 5 s. 494, j Redhispynne, j
Redes6ynne 1464 DN 5 s. 615,617.
Jordeboksbekigg: y Resseng 1544 NRI 5:l s. 236, paa Ross@en? 1573, i
RiisOenn, i Roissoenn 1581 H, i Risoenn 1586 H, Reersslenn 1615 Reg., Re-
isrien 1650, Reis(s)dhn 1659, Reis(s)66 1665, Re(i)srihn, Ressdci 1685, Resd

1725,Fr, Restin 1825.

Andrabekigg efier 1540: Reigz6en 1595 NKJ 2 s. 198,1e Ress@en 1601, RessOe

1603 Arbetz penninge, Ressb@en 1613 RU, Ressci, Resti 1759 hfl.

Forleden innehiller mansnamnet Reidar, fvn. Hreidarr, ett nordiskt namn som var
allmiint i Norge pfl medeltiden, med tydlig tyngdpunkt pi @stlandet, i Sverige med
klart viistlig utbredning (NPL s. 239). Assar Janzdn rdknar in Hreidarrbland de namn
som ingir i stadir-namn och dven flterfinns i senare kiillor (i NK 7 s. 25; om Rether,
Reyeri Danmark ochRedhar i Sverige, se NK:s register).

Efterleden innehflller i de flesta av de tidiga beliiggen bestiimd dativ singularform
av fvn. ey, sv. d f.

Resd bestod rcdan 1544 av 5 girdar; 1650 2 krono- och 3 skattehemman.

Nr 1 Resii Mellangfrrdenr(sg mdlamgal,TB. 1/2 sk. Tidigare 1 mtl. R. Mellang6rden
1697 jb, Reso Fr.

Nr 2 Resii NedergfiLrden r(sg nd-dargab TB. tlz sk. Tidigare 1 mtl. R. Neder girden
1697 jb, Reso Fr.

Nr 3 Resii Norgflrden rd_sg ndbgqbTB.ll2 sk. Tidigare 1 mtl. R. Norgirden 1697, R.

Norrgflrd 1725, Norgird 1777 jb, Reso Norg6rden EKB, Resti Fr.

Nr 4 Resii Uppegflrden rdse &pagahTB. 1/2 sk. Tidigare 1 mtl. R. Oppegflrden 1697,

R. Uppeg. 1725 jb, Resci Fr.

le I denna kiilla redovisas orter i Lur under Tanums socken.
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Nr 5 Resii ostergirden r(sg ilstargqh rB. ll2 sk. Tidigare 1 mtl. R. ostergflrden
1697, Ostergfua, n25jb, ResO Ostergflrden EKB, Reso Fr.

Hemmansdelar: Backekallan bdftaseblaTB. 51128 mtl. EK(B). pi platsen fanns en
brunnvidenbacke. SeTjtirnetundertorpnedan.-BflteklivanbddaktrbuaTB.ll4O
mtl. EK(B). Fcirleden innehiller bdt m. Kldva f.'klyfta, liten dalging mellan berg',
syftar hiir pfl en liten dalgang, ca 20 m lflng, avsmalnande, med 3-4 m htiga viiggar.
Enligt uppteckningen 1938 byggdes bitar diir, men sena.re meddelare uppger att man
dragit upp b6tar i k16van. - Gropen grdbgTB. lll92 mtt. EK(B). Ligger i en sdnka
omgtirdad av bergknallar. - Gflrvik g_srujg TB. ll32 ma. EK(B). I forleden ing6r
troligen bohusliinska gdr (gorr) g-xr n. 'indlvor i fisk eller insekter' (Tanum lg33),
'gyttja, smuts' (Bd 18 s.245),jiimfiir no. gor n. med liknande betydelser (NO 4 s.p.
617 t.). - Hogen hdwanTB. 1196. EK 1978. Om hog se inledningen. En lig berg-
knalle finns vid bebyggelsen. - Myren myrg (accent saknas) TB. 325t6720 mtl.
1901 taxl, EK(B). - osteriid dstaraTB. 1116 mtl. EK(B). om rdd se inledningen.

Torp o. d. : Backktillhagen. EKB. Fcirleden innehiller hemmansdelsnaffmet B ackekcil-
lan, ddr mellanvokalen liksom sista vokalen synkoperats i sammansd.ttningen med
-hagen. - Banken bdgkan TB. Namnet innehiller bankm., troligen med syftning p6
en skalbank (hiijdstrackning bestiende av sndckskal). - Gfirvik siruis TB (flera
liigenheter). EKB. Se under hemmansdelar. - Holmsbacken h$rysbakanTB,3 av-
sondringar. Holmbacken 1901 taxl, Holmsbacken EK(B). Holmsbacken ligger vid en
bukt som pfl EK 1938 skrivs Hornsbackbukten, men pi EK 1978 Holmsbackbukten.
Strax scider om Holmsbacken ligger den stora udde som utgcir Rescis sydspets och som
p5 bida kartorna heter Hornsudden Alla dessa namn miste ha n6got samband, och de
har ett samstiimmigtuttal h6rys-. Varken horn eller holme passar emellertid med utta-
let. Horn uttalas i norra Bohusliin hu4 enligt uppteckning i ranurn 1897,iLw 1928,20
och lm i holme torde inte kunna uttalas ru, dven om konsonantgruppen /zs 2ir besviirlig
att tttala. M franfor s kan gi over till n men efter dockt / tycks m vura liittare att ut-
tala'mn; j'amfor Holms rds h6hms n4g Bd 6:2 s.354, Hjtilms fldg ldhms ftdta 9 s. 105,
Hjtilmstad ybbmsta 20:l s.30, Holmsberget h6hms- 20:2 s. 189. Hornsudden ar stor
och bred och sluttar ganska jiimnt fr6n vattennivan vid uddens spets till ca 25 meters
hojd ungefiir 380 m norr deirom, och nigot som skulle ge anledning till Horn- finns
inte. Troligen ar Holmsbacken detprimiira namnet, och mtijligen iir det den storsta av
Lonntigsholmarna eller mojligen Geteskiir, som pfl EK iir kdngflutet men p6 GuK
blivit en udde, som flsyftas med ftirleden. - Klflvan. EKB. om kldva se inledningen.

- Kiilnan SinaTB. Namnet innehflller kdlna, f .'torkhus f6r lin eller srid,; p6 platsen
fanns en gammal stuga diir man torkade lin (TB). - Libacken. EK(B). Ftirleden
innehdller lidf.'slattning'. -LidliTB, f.d. torp. Sefdreg. 

-Liinntflg ldrythwTB,
2 avscindringar. I sambruk med Reso figurnummer 18; i fastighetsregistret under Resci
nr 42.Ltntag 1901 taxl, Ldntflg Jr, Ldnntig EK(B), Resci Fr. Forleden skulle kunna
innehilla lunn m.'stock e.d. som underlag frir att underllitta uppdragning av btfiaf

20 Om rn > z i nordbohusliinska se lanz€n 1936 s. 176.
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(Aasen s. 462; se ocksfl NO 7 sp.732). Enligt meddelares uppgifter drogs bitar upp pi
platsen. Att i efterleden se tdg taq n.'rep' (Naverstad 1900) vore innehillsligt accep-

tabelt, men det Zir sv6rt att ftirsti sammanszittningen som namnbildning. En tilltalande

mtijlighet vore att efterleden kunde innehfiIla no. dial. tdg n. 'smalt inhiignat jord-

stycke for kreatur, kreatursffllla, hage; inhiignad teg i iing' (grundmanuskriptet till
NO); taag (Aasen s. 802). Detta ord skulle dfl kunna syfta pi det l6ga parti mark som

fr6n stranden (diir man drog upp bitarna) leder in bakom en bergknalle till vad som nu

?ir en triidgird med en 169 bergviigg pi vardera sidan. Association med det nyss

niimnda tdg'rept'kan ha bidragit till namnbildningen. M<ijligen kan fcirleden alterna-

tivt syfta pi ftirekomst av ldnn lna (bx 1933). - Runebo. 1901 taxl. Fdrleden inne-

hflller mansnamnet Rune. Namnbildningen kan vara inspirerad av hemmansnarnnet

Ranebo, se .detta. - Skaraborg. EKB. Uppkallelsenamn. - Snarten. 1901 taxl.

Namnet innehiller snqrt m.'pisksniirt; stjZirt (pi fllar och ormar)' (Nil6n 1879 s. 120),

troligen med syftning t.ex. pfl nigot i terrangen eller pi tomtens form. Jtimfor Tvl-

sniirten el. Sncirten Bd 8 s. 35. Meddelarna antog att det var 6n Store-Snart som htjr
till Linddn (T) som avsigs, vilket dock verkar tveksamt med tanke pi en uppgift i
taxeringslZingden att Snarten skulle hdra till Reso Ostergflrd. - Solbacken. EKB. Om

monsternamngivning se inledningen. - Solliden. EKB. Om mcinsternamngivning

se inledningen. - 2 Tjflrnet. l. #iaat TB (som anser att detta iir salnma lokal som

Backeldllaru varom se hemmansdelsnamnet ovan). 2. Sdpat (3 gflrdar) T8.222 hetet

Tjiirnet enligt GuK. De olika uttalen beror pi att det fcirsta namnet iir iildre och upp-

visar ett iildre uttal (se Kdndalez Bd 8 s. 71 med litt.; Tidrnet l9:2 s. 198 f.). -
YattenholmenudtrryfuehmanTB.Wattenholmen, 1901 taxl, Vattenholmen EK(B). Fttr-

leden innehflIler vatteru, froligen med syftning pi att det fanns fiirskvatten pi holmen.

Se Bd 19:2 s. 54, och jiimfor Vannholmen (Vatten-) Bd 8 s. 180 med litt. - Viilling-
torpet. Wiillingtorpet 1840 L nr 152. Niir kustn?ira namn har en ftjrled inneh6llande

vtilling har detta brukat tolkas som verbalsubstantiv till verbet vtilla'koka', syftande

pfl trankokning o.d., se t.ex. Vtillingevik Bd 8 s. 150 med litt. och Vcillingkullen l2:2
s. XXXII; 307 f. Htu iir fdrledens betydelse okiind.

Ryrs Odegi,r:d. dgqr\ AJ el. Torp nyp AJ,KHL. 1/4 sk.

Jordeboksbeldgg:1degirden Ryer 1650, Odegflrden Ryr 1659, Ryrs Odegirdh
1697, Lurs-Torp Fr.

Namnet Ryr innehiller troligen fvn. rj6dr n.'rbjning, gldnta'. Om detta se inledningen

tnder rrid. Pa EK 1978 har Ryrs Odegird g6tt upp i Torp. AJ uppger att Ryrs Odegflrd

ftirr har hetatTorps ddegdrd, medan KHL skriver >>turp = Ryrs tidegflril>. Om tidegir-
den Ryr se Framme 1999 s. 303. Den har troligen tidigare brukats under Torbal.

Tbrp o.d.: Backen bdkan CR, backstuga i Lugnet. 1825 hfl. - Koldalen kdbdan

CR, 2 avsondringar. EKB. Forleden innehiller kol; j'amfor Kolegravbackane tnder
Hcistum ovan. - Lugnet lcigat CF.. EK. Om mcinsternamngivning se inledningen.

Anteckningen i husftirhdrsliingden under Backen strtx ovan, att backstugan 169 i
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Lugnet, tyder pi att detta namn redan pil 1820-talet betecknade ett omride med
flera enheter. - Liivfls lduqs AJ. Lofis 1825 hfl. Ftirledenldvkan syfta pi ltiv-
tiikr.

Siverbo l&bbu Nil6n 1880, fiihb& I{LIL, ltilbta; nilgra ganger [,rtlbw >>dvs. med
europ. z> AJ. 1 sk.

Medeltida bekigg:j Sigardabuduru i austasta stofuonne 1391 RB s. 388, j Sig-
hurdabudhuz (senare hand) RB s. 386.
Jordeboksbekigg: y Syuorbo 1544 NRI 5:1 s. 238, y Siffuelbo 1573, Siffuelboe
H, i Siuelboe 1581, i Siffuelboe 1586, Siffuordboe 1615 Reg., Siffuerboe 1650,
Siffirerboo 1659, Sifuerboo 1665, Sifwerboo 1685, Sifwerbo 1725, Sifverbo
1777, Siverbo Fr.
Andra beldgg efier 1540: Siuerdsbo, Siuerdsbu 1594 JN s. 124, Siffuerboe
1601, Siuelbou 1603 Arbetz penninge, Siffrrerbo 1645 Krist. bisp. jb. s. 38,
Skjulebo 1759, Sifverbo 1825 hfl.
Inbyggare kallas: [uilbwana AJ.

RB-beliiggen visar en ftirled med mansnamnet Sigurdmed-ar-genitsv (med bortfallet
-r). Senare skrivningar uppvisar ftirenklingar av uttalet, som ocksi civerensstzimmer
med den utveckling namnet Sigurd genomgitt i bohusliinska liksom andra dialekter.
Olof Bratto har i artikeln om Sigurd - Sizl ganska mflnga beliigg pfl skrivformer som
liknar de eftermedeltida skriftformerna av hiir behandlade narffi, t.ex. Sivul, Sifwull
och Sifwell (1993 s. 159 ff.).21 Ombo se inledningen.

Uttrycket >>j austasta stofuonne>> i RB anger att det redan dfl fanns minst tvi bruk-
ningsenheter i Siverbo. Ordet >>stova>>, dvs. stuga, kunde di betyda 'hemman i by'
(Framme 1985 s. 296).Benamningstypen lever kvar som hemmansdelsnamn o.d., se

Neristugan under Torim nedan.

Torp o.d.: Bjiirkemyr bliykamfir (IB bldykamyrana) AJ. EK(B). - Blixeriid bbiksara
AJ. I Bd 6:1 (s. 82) redovisas ett likalydande namn innehillande ett medeltida mans-
namn Blfgr, vilket dock knappast kan ingi i ett namn pi en ftirhillandevis ung bebyg-
gelse. Mdjligen inneh6ller fiirleden ett sliiktnamn Blix(t). Jiimfiir Bd 15 s. 149 f.; l2:2
s. 131. AJ niimner en gumma Blexan bhbksq. Om rdd se inledningen. - Brfltarna
brddana (lB bri@arana) AJ, (f.d.) bitsmanstorp. Britame, Brotarne 1829 L m 199,
EK(B). Ordet brdte britda m. betyder i bohusliinska ortnamn vanligen 'rojning, sved-
jeland', se t.ex. Brdten Bd 18 s. 59 med litt. - Briickan brdkg (lB brdfrarana) AJ el.
Briicketorpet. Briicketorpet, torpet Briickan 1870 L nr 155. Namnen innehiller
briicka f. 'bred, langsluttande backe'. Om torp se inledningen. - Grammekas
grdryakgs AJ. Har bodde bitsmlinnen Gram och Grahm under 1700-talet. Jiimfdr

21 Jiimf<ir dock iiven Sigfridscingen tnder Ranebo ovan, diir uttalet s)plr- gir tillbaka pi Sigfrid om 1800-
talsskrivningarna iir pAlifliga. Aven under Sighwald i DGP 1 sp. 1228 f. finns namnformer som Siwal,
Sywel, Suwel m.fl. liknande, parallella till eller stammande fran medellflgtyska Suvel (iiven Lind 1905-
1915 sp. 900 har liknande beliigg under Sigvaldr).
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Grammerdd pfl angriinsande HfrIt. Efterleden innehflller kas f. 'rojrung, svedjeland,

svedjefall'. Troligen finns det ett samband mellan Grammerdd pi Hfllt och hiirvarande

namn. - Hii stemyr hd gtam! r AJ . I manga band av OGB fi nns minst e tt H iist emy r(en).

Mycket siillan finns ens nigon fcjrmodad anledning angiven men i Bd 18 s. 111 antas

att sidana namn syftar pi att hiistar betat vid kanten av myren eller gitt ner sig diir, och

iBd l2:l s. 309 att hiistar efter slakt kan ha griivts ner i myren. - Karlsmyr kfilsmyr
AJ. Ftirleden innehiller troligen mansnamnet Karl. - Kasen kdsg AI . 1829 L m 199,

1870 L nr 155. Namnet innehiller kas f. 'rcijning, svedjeland, svedjefall'. AJ niimner
en gumma som kallades Kasan kd.se, sdkert sekundiirt till ortnamnet. - Knatten
krud1r"t Al. Namnet innehflller knatt m. 'bergknalle' som dock borde ha akut accent i
bestiimd form. Det finns ett likalydande namn pi Varebacka. - Kroken. EK. Krokm.
kan anviindas om en plats som ligger i en avkrok eller diir t.ex. vdgen eller ett vatten-

drag gor en kraftig krdk. Bida dessa betydelser synes kunna passa hiir; platsen ligger
ensligt, och pfl EK framgflr att skogsviigen som ledde dit frfln den nitumaste bebyg-

gelsen Knatten gjorde en slirskilt skarp krdk invid Kroken. P6 EK 1978'il namnet

utsatt utan vare sig bebyggelse eller skogsviig. - Lekerii d,. l8Z9 L m l99 . Fcirleden

innehflller lek m, kanske med syftning pfl orrlek. Lek le-g kan dven betyda 'dansgille'
(Nil6n 1879 s. 77). Om rdd se inledningen. - Myrane mfirana AJ. - Ralrytt rdhil
AJ. Rahyttan 1759 hfl, Rahytt(an) 1829 L nr 199. Likalydande namn finns i Bd 18

s.45 (Rahytt 1752); 15 s. l2l (Rahynan c.1715, Rahytt 1756-1841 hfl) samt under

Hede och Utby (T) nedan. Tolkningen m6ste seigas vara oviss. I Bd 18 respektive 15

tolkas sammansdttningen som syftande pi >nflgon egenhet i byggnadssdtteb , med rad

i nusvensk betydelse i f6rleden och i efterleden en synkoperad form av hyttaf.'litet
oansenligt hus; hydda; koja' (no. hytte ar mycket vanligt i betydelsen 'litet hus; torp'
B@ 1 s. 183). Ett par av skrivfornerna har osynkoperathytta. Andra namtpiRa(d)- i
OGB tolkas normalt som innehillande rad f., fvn. rgd 'lingstrackt grusbank, jord-

rygg, iindmordn', se t.ex. Raberg(et)Bd 8 s.235; 10 s. 105; 11 s. 96; l2:l s.277,lik-
som de enledade Raden Bd 6:1 s.243;9 s. 107. Detta rad, rgd arkant frfln Norge, se

Rygh 1898 s.73, Raet Akselberg 2003 s. 19. Eftersom Staffan Nystr6m (2010 s. 107

ff.) i sin artikel om Skaboraden och andra rad-narnn inte ndmner betydelsen 'grus-

ellerjordbank'torde denna vara vistnordisk. I Bd 10 s. 28 avses hus som ligger i rad.

Bengt Hesselman (1948 s. 152) ndmner Rahytt i ett avsnitt om >apokope efter norsk
typ> i ortnamn och menar att det rdr sig om apokope av -u i *-hyttu. Aven Valter
Jansson (1951 s. 276) nwrner Rahytt (det som ligger i Mo socken, Bd 18 s. 45) som

exempel pfl apokope lryxa> hytt, men de dvriga uppriiknade nalnnen dr alla, med ett

undantag (Kungkiill Bd 20:1 s. 82) mycket iildre. Eventuellt kunde efterleden (trots

skrivningarna) innehilla hytt m.2. 'spids, pig, top' (Torp s. 23q. De skulle Rahytt
kunna vara 'spetsen eller toppen av grusfisen' e.d. AJ uppger att det lir ett bitsmans-
torp; en bitsman ffos ha hetatRahyn rfih!1(troligen sekundiirt till torpnamnet); senare

har innehavaren kallats Rahytten rd.hi!ry. - Ris(e)myr risamyr AJ. Rismyr 1901 taxl,
EKB. Forleden innehflller troligen rls 'buskvegetation'. - Svinesten suinasteru AJ.

Vad som foranlett namnet iir okiint. - Tirbiick tirbtbk (B tirbekana) AJ. Tihrebiick
1857 L nr 130. Fcirleden kan innehilla en motsvarighet till nyno. verbet tira'inna
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med tunn strile' (Torp s. 787 f.), som ocksi fdredras av Maria Ldfdahl (Bdl9:2 s.26)
vid tolkningen av ett nann Tirbdck(efi ph en biick pi Gisslerod och Hfllt i Lur. Aven
Assar Janz6n (1935 s. 30 f.) vill ge friretrZide it denna betydelse n?ir det giiller det hiir
behandlade namnet, men ndmner ocks6 betydelsen 'tindra, lysa, strila'. Denna sist-
ndmnda betydelse framhflller Kousgflrd S6rensen (1958 s. 122 t.) i behandlingen av

Tirsted.

Skrlddaretorpet el. Vesslegirden uZ;lagEr,", uds[agsru AJ el. Vessletidegir-
den DslfugbLq Nil6n 1880, ubslasgdlrru I(Iil- el. (siillan) Odegirden Qgfin2z Nil6n
1880. 1/8 sk.

Jordeboksbelagg: Skiiddartorpet 1665 jrp, Skriiddaretorpet169T, Fr, Skriid-
dareTorpet 1777 .

Preposition: pd.

Pi Nil6ns tid var det vanliga namnet p6 Skriiddaretorpet Vessleddegdrden 'lilla ode-
g6rden' , vars fdrled innehflller en bdjningsform av adjektivet fvn. yesall 'hten', ett ord
som i dialekterna i senare tid endast tycks fdrekomma i svag form. 1928, dfl Assar
Janzdn upptecknade de frirst ndmnda uttalen ovan, har namnet reducerats till Vessle-

gdrden. Han uppger det nuvarande namnet Skriiddaretorpet vara av sent datum och
aldrig anviindas av folket. Bide den yrkesbetecknande ftirleden och den bestiimda
formen talar frir att namnet tir en ftirhillanderris sen bildning. Om torp se inledningen.

Enligt G6sta Framme (1999 s. 300) torde Hiistum under senare delen av 1600-talet
ha brukat tre angransande tidegdrdar, Gubbercjd, Kitterod och Skriiddartorpet. Som
fastslagits rnder Kitterdd ovan va.r det den strirsta av dem, och den kallades Stordde-
gdrden. Skr?iddartorpet var minst och kallades Vessleddegdrden.

Skigedalen sk@gad|r,+ Nil6n 1880, skdgadqlnKYIL, sk@gadht-e, AJ. U4 sk.

Jordebolcsbelagg: SkigedahP 1697, Skigedahl 1771, Sklryedal 1,825, Skflge-
dalen Fr.
Andra bekigg efier 1540: Stikedalen 1759, Skigedalen 1825 hfl, Skiigedal
HGSL 4 s. 588, Skogedalen 1901 taxl.

Fdrleden innehiller troligen skdkf .'skakel' (skrig Nil6n 1879 s. 1 15). (Ett ursprungligt
-g- skulle i dialekten ha uttalats zr.) Girden ligger ganska hdgt, intill en hdjdstriickning
som mellan tvi smala dalgangff skjuter ner mot sydviist. De tvi dalgflngarna skulle
kunna ses som skaklar. Viigen gdr upp till girden liings en smal Aker i den ena, ganska
korta >skakeln>>, den andra, ocksi med en smal flker, fortsitter forbi gflrden och av-
slutas efter ett bredare akerparti med en liknande >>skakeb> mot nordost. Jiimftir
Skdk(e)myren Bd 20:2 s. 241 med litt; Skfrkehqrgel Rostvik 1967 s. 30; SOV 9 s. 47 ;

ll s. 129. Gosta Framme ndmner cidegflrden Skdgedal (1999 s.299).

22 Nil6n markerar osiikerhet om akut eller grav accent.
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Torp o.d.: Spindelbacken sp{aalbhkry AJ. Enligt uppgift av meddelare fran Lursiing
2003Liry Spindelbacken vid griinsen till Lursiing, och en person p6 platsen bar sliikt-
namnet Spindel, som fdrekommer pfl flera platser i norra Bohusldn, dven i Lur. Pfl
1800-talet var det b6tsmansnamn i Annerrids rote. Jlimfdr naturnamnen Spinnerefir)l-
let, Spinneremyren som finns antecknade pfl kartan 1843 L nr 97 over angrdnsande

Lursiing och torde ha nigot samband med hiir behandlade namn, men detta samband

iir inte kiint. Eventuellt kunde naturnamnen ha en forled xSpinnerdd, fcirenklad eller
forvanskad form av *Spindelrdd, som m6jligen skulle kunna vara ett alternativt namn
p5 h?irvarande plats eller fiiljande. Djuret spindel heter i dialekten spinnar(e)kiiring f.

- Spindelmyren. 1901 taxl, EKB. Se fdreg.

Skiilleriidlzlar, sdllan (iTantm) lilara Nil6n 1880, ftilar N, tidigare Hiiriid. 1 sk.

Jordeboksbeldgg: y Hene 1544 NRJ 5:1 s. 236, y herre 1573, Herrde H, i
Hennoe 1581, i heroenn 1586, Heria 1650, Herie 1659, Hiirie l665,Hare1697,
Harre 1777, Hiirdd 1825, Sk2illerdd Jr, Fr.
Andra behgg ejler 1540: Herrebro 1594 JN s. 238, herpe 1601 Arbetz penninge,

Siiillered lT44Concept-Carta,til Skiiller l746Kalms.71, Skjiillerdd, Stjiillerod
1759, Skiillerdd 1825 hfl, Hiirdd; brukas under Stjiillerdd 1759 hfl, Skiillertid
el. Hiirod EK(B).

Forleden i Skrillert)d innehdller boh. skciller n. 'skalsand, skallera', se Skcillersberget
Bd l2:2 s. 276. En meddelare bekrffiar att s6dan skalsand har funnits pi platsen.

Jiimftir t.ex. Skrillerds Bd 12:1 s.299 och Skiillebackarna 20:l s. 163. For Skiillerdd i
Foss (Bd 15 s. 53) finns ett RB-beliigg >j Skeliariodre>> som tyder pfl att forleden inne-
hiller genitiv plural-formen skelja av fvn. skel f. 'musselskal, snd.ckskal'. (Birgit Falck
Kjiillquist har tillfogat att siviil somliga skrivformer som uttal tyder p5 ovan nrimnda
skriller.) Om rdd se inledningen. Forleden i narrnet Hr)ri)d innehiiller troligen ett gam-

malt vattendragsnamn *HEra, avseende det som ntheter Hogarsrilven, med betydel-
ssn 'den gr6a' (se Bd l9:2 s. 28 med litt.). Ftir andra tolkningar av Htir-, Herr- o.d. se

Bd 18 s. 205 f.;20:1 s. 153 f. Efterleden innehfiller ursprungligen a f., troligen med
syftning p6 den hiijd som ligger strax utanfor buktningen av dlven, nordvf,st om be-
byggelsen, och som sannolikt under medeltiden var ndstan kringfluten av vattendra-
get. Fdrst i husforhrirsl2ingden 1759 skrivs narnnet Hiirdd; i jordebockema frirst 1825
(niir namnet Sktillerddredan liinge varit i bruk).

Tbrp o.d.: Barnemyr b@namyr AJ el. Ostra Bfltemyren. (AJ uppger Bdtemyr som
officiellt namn.) Barne myren 1810 L nr 52 (giiller myren), Bamemyr EK(B), Ostre
Bfltemyren 1867 L nr 150 (giiller myren), Jr, Osma Bitmyr 1901 taxl. Forleden i
Barnemryr innehefler den dialektala, assimilerade formen av barn bqn (om uttalet se

Assar Janz€n 1936 s. 116), men anledningen iir dunkel. Barn(e)- fcirekommer ofta i
ortnamn och fcirklaras p5 olika siitt, f6r det mesta utan beliigg. David Palm (1934
s. 101 tr ) ger mflnga exempel pi sidana forklaringar, som har med olika direkt eller
indirekt barnanknutna olyckor eller besvii{elser att gtira. Gosta Franzdn (1988 s. 87 f.)
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framhiller att det i manga fall troligaste dr att man gjort sig av med oiikta barn pfl
platsen. Beliiggen med namnet Ostra Bdtemyren'dr senare. Kanske blev tttalet Bdne-
obegripligt for somliga som di tolkade det som Bdte-, mrijligen i anslutning till nigot
i terriingen som kunde liknas vid en bit; jiimftir di Bdteberget Bd l9:2 s. 78 (pi
Kusercid i Tanum). Eftersom det inte fi.nns nigon vattensamling i niirheten kan det
knappast vara frigan om bAtplatser e.d. - Holmen. 1901 taxl. Se fdlj. - Hiirhol-
men, Hdriidholmen hdrahbkmanAJ el. Hiiriidsholmen. Hiirr Holmen l8l2Lnr 56,
H?irholmen EK, Hiirtidsholmen EK 1978. Ftirleden innehiller sannolikt det iildre hem-
mansnarnnet Hcirr)d, som fdrst sent fick denna form. Holmen ligger mellan Borrekiirr
och Galt6, ca en och en halv kilometer fran Hiirtid (nt Skrillerdd). En annan mdjlighet
vore att forleden innehflller djurbeteckningen hare, fvn. heri. For andra altemativ se

litteraturhiinvisningarna under hemmansnamnet ovan.23 Om holm(e) se inledningen.

- Kroken krSgan CR el. Kullen. Kroken 1901 taxl. Krok m. kan anviindas om en

plats som ligger i en avkrok eller diir t.ex. vrigen eller ett vattendrag gtir en kraftig
krdk. Namnet syftar hiir pi att viigen tidigare gjorde en kraftig krtik fdrbi bebyggelsen.
Namnet Kullen syftar pfl den htijd pi vars sluttning bebyggelsen ligger, och som dr
bel2igen vdster om 86, sydligast i Skiillertjd. - Lugnet l6gnat AJ. 1825 hfl, 1867 L
nr 150. Intill Lugnet pi angriinsande Ryrs 6degird, numera Torp. - Sigen, back-
stuga. 1825 hfl, 1867 L nr 150. - Odegflrden, backstuga. 1825 hfl.

Smiris smdrts Nil6n 1880, smdrisl<Lil,.ll2 sk. Ftjre 1697 i Skee socken.

Medeltidabeliigg:j Smariso 1391 RB s. 388.
Jordeboksbelcigg: i Smaa Ryss 1581, i Smaaryes 1586, Smaaris 1586 H, 1615

Reg., 1650, Smiris 1659, Fr, Smirijs 1696, Smiriss 1697.
Andrabelcigg efter 1540: Smaanis 1601, Smarys 1603Arbetzpenninge, Smaa-

rijs, Smaarijss 1616 OKK s. 268, Smiris 1759.

Frjrleden innehiller smd som i standardsvenska ftjretriidesvis zir plural av liten, men
det finns fortfarande rester av singularformen smd (szar Sdderwall 2:1 s. 439),fram-
ftir allt i neutrumformen smdtt och som ftjrled i sammansdttningar, t.ex. smdskog,

smdbil. Se SAOB S 7673 ff. Efterleden innehflller troligen nyno. rls n. 'fcirhdjning'
(Aasen s. 604, Ross s. 605). Detta ska dock ha kort, >tippeb i (vilket nigra av beliig-
gen har), men i kan ha ftirliingts i sammansiittningen i en striivan efter jiimvikt (iimfor
Bd 18 s. 332tr. dven om det dZir handlar om antal stavelser och inte om vokalliingd).
I omridet finns en stor variation niir det giiller vokalllngden, se inledningen om dia-
lekten. Dessutom kan namnet ha omtolkats i anslutning till ris i standardsvensk bety-
delse. Om RB-be1?igget se exkursen.

Bebyggelsen ligger pfl en liten htijd.

23 Frir >>Hiirsholmeo> i Bd 2O:2 s. 152 uppges att holmen tros ha narnn efter en figel >Hiirsebocken>,
uppenbarligen enkelbeckasinen, som ocksi kallas horsgbk, p6 norska horsebukk. Fiir ljudutvecklingen
fran o till a hiinvisas nl QO:2) s. 18 (under *Bjdrtingen). Men eftersom karformen 1812, EK 1938 och
uttalet saknar -s- b6r den tolkningen hiir awisas.
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Jiimfdr i SOV 8 s. 46 likalydande narnn, som forutsiitts innehflIla rls n. 'snflr, kvis-
tar, smiskog'. Risum i V6Ier socken, B@ 3 s.83 f., innehflller ris n. 'forhrijning' och
inte rts n. 'krattskog' som dr Ryghs tolkning av detta namn i NG 1 s. 365 (i Rettelser
og Tillag s. 399 dock'Hgide').

Smiris lades under senmedeltiden 6de och brukades under Annerdd (Framme 1999
s. 317).

Hemmansdelar:Dammen ddrpan AJ. Platsen ligger vid sankmark (AJ).

Tbrp o.d.: Smirisplatsen smdrtsplhsp AJ. Smirihsplatsen 1825 hfl. Efterleden inne-
hlller plats m. 'torp'. - Smflristorpet. Smflris Torpet 1759 hfl. Om torp se inled-
ningen. Jiimfor fiireg.

Storiidegirden, se Kitterdd.

Svenseriid suc1u;sara Nil6n 1880, sodnsara \(Lil,, surEnsqra, nhgon ging sudasVra
AJ. 1/4 sk.

Jordeboksbelagg: Swendsrtid 1650, Suendzrtidh 1659, Swensrtidh 1665, Swen-
serod1777, Svensertjd 1825, Fr.
Andra belcigg efter 1540: Swenserod 1759hfl.

Fdrleden innehiller genitivform av mansnarnnet Syen. Om rdd se inledningen.

H emmans delar: Hagarna. 5 I 144 mtl. EK(B).

Torp o.d.: Gatemyrklflvan gQdamyrkWug AJ. Fdrleden innehflller ettmymarnn Gate-
myren, om vilket se Bd 19:2 s. 126. Om kldva se inledningen. - Klfivan. EK(B),
Klofvan 1901 taxl.

Siimberg el. (enligt jrp 1665) Oberg. Agovidd gemensam med Apelsdter. Skatte-
tidegird.

Jordebol<sbelagg: Semberg(h) 1650, Siim- 1685, Fr.

I fdrleden ing6r ett numera f<irsvunnet *Siim, om vilket se likalydande namn pfl en by
i Tanum (nedan). Gosta Framme (1999 s. 299) skriver >Odegirden Stimberg eller
Oberg brukas titl iing under Apelsciter Qrp 1665) t.. .l Samma jb t16591 skriver Apel-
sziter som 1 skattehemman; Nils i Siim har bygseln till7 tunnor.> Siim i Tanums socken
ligger, som det verkar, viil langt bort fiir att det skulle vara troligt att det iir detta som
isyftas med (Nils 1) Srim, s6 det kan mtijligen vara s6 att detta iir ett beltigg phdet Siim
som ligger till grund ftir frirleden i Scimberg. Se iiven Hjalmar Lindroth 1945 s.22 och
7l (det senare stiillet med en diskussion angiende 6ldem p6 de fem Saz som finns i
Bohusliin); se ocksi not 3 s. 22, ddr Lindroth uppger att Siimberg liry nara Lursjdn -
tyviirr framgfrr inte kiillan for denna uppgift. Ingen ytterligare uppgift iir funnen om
namnet dberg som ndmns i jordregisterprotokollet 1665 (kanske iir det en redukt av
Odegdrden Srimberg?).
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Siiby srby Nil6n 1880, silQy el. sdf;y ? Y:Lil-, sjf;t AJ, sjSy Janzdn 1933 s. 78. 1 sk.

Fore 1697 i Skee socken.

Medeltida bekigg: a Suderb6 1391 RB s. 388 (2 ggr).

Jordeboksbeliigg: i Si6dbye 1581, i Spdbye 1586, 1615 Reg., Sidbtin 1650,

Sidbdhn 1659, Sittbodn1665, Sobye 1685, Sriby 1696, Fr.
Andrabelcigg efier 1540: Sgdbye 1601, Soedbye 1603 Arbetz penninge, Sdby

1759 hfl.
Preposition: (I.[N) ,/p,, CR. Inbyggare kallas: slbmna AI.

I fdrleden ingflr viiderstrecksbeteckningen sdder. Soby ligger strax scider om Holma i
angrdnsande Skee socken (och hdrde, som ndmnt, tidigare dit) och kan vara narnn-

givet i relation till detta. Jiimfor Lindroth 1945 s. 93. Se dock vidare tnder Overby

nedan. Omby se inledningen; om ljudutvecklingen Janz6n 1933 s. 78.

Torp o.d.: Lingsiir ldgsqr (lB ldgsqrana) AJ. Namnet avser en trakt med flera bebyg-

gelser. Se utredningen av narnnet lingsdr under Lurscing. - Solliden. EK(B). Om
mtjnstemamnbildning se inledningen.

Taranderii d tard.ndara Nil6n 1 880, tardaidra KLIL, tardordra AI. 3 I 4 sk. Var 1 mtl till
1697,W. nfl 1777 .Fore 1697 i Skee socken.

Medeltida bekigg:j Foronno rudi 1391 RB s. 388.

Jordeboksbekigg: y'fharander4d, Jtem aff Tharanderud 1544 NRI 5:1 s. 248

resp.256, Thornner6dt 1581, 1586, Tarnerod 1650, Taranrdd 1665, Tarranrdd

1777,Tamndrdd 1825, Taranderdd Jr, Fr.
Andrabekigg efter 1540:Taruldr4 1594 JN s.123, Tarannercid 1759hf7, Taran-

dertid 1901taxl.

RB-beliigget utesluter inte att fiirleden innehiller kvinnonamnet .P 6runnr, fsv. Thorun,

genitiv -ar. OmRB:s fltergivning av vokaler se exkursen. Den andra vokalen iThorun
har ftirmodligen i svagton ersatts av ett stabilare a for att undgi bortfall, liksom nlir det

galler und bl.a. i exemplet *Fjiillundsnzs > Fjrillandsnris (Nyman 2000 s. 278 t.).
Assar Janz6n (1933 s. 73) niimner Taranderdd som exempel pi utvecklingen u > a i
svagton. Nlir sedan andra stavelsen tagit over tonvikten, som i m6nga andra bohusliin-
ska riid-nann med >>tung>> andra stavelse, har den ftirsta vokalen dndrats frhn o > a
genom ftirkortning och assimilation. Se ocksilTorunn NPL s. 288 f. dtu flera varianter
med -o-a- och -a-a- ndmns. Om riid se inledningen.

Torp o.d.: Kukashiiet kfikashbbat, AL Ftirleden innehiller ett * Kokas(en), seBd I9:2
s. 178. Hdl n. syftar viil pi Iflgt liige i terriingen eller pi ett markant h6l p5 platsen.

Liige okiint. - Krflkerinnanekr@gari2iana el. Krflkkas kr@gkfis, bfldaAJ. Efterleden
i namnet Krdkerinnane kan innehilla rinde m. 'skogspark' (Lur 1901), 'skogsdunge'
(Mo 1932), eller rinde m. 'bergrygg, jordrygg; siirskilt en sidan som bildats mellan
tvfl biickar p6 en bergsluttning' (Aasen s. 603). Jiimftir rinde Bd l9:'2 s. 214. Efter
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leden kunde alternativt innehilla singularform av boh. rinnande m. 'liten bdck', se Bd
l9:2 s. 24. Efterleden i Krdkkas inneh6ller kas f. 'rojrung, svedjeland, svedjefall'.
Liige okiint. - Riirmyrane r$rmyrana AJ. Ftirleden innehiller ror f. 'vass' eller moj-
ligen rdr n. 'grdnsmdrke'. Aven hiir iir liiget oklint. - Skogmyrane sk)wmfirana A!.

Tiggarhiillan figarhdla, nu ibland figerhiillan TB.

Beliigg: Tiggarhiillan EK(B), Tigerh?illan Jr, Fr.

Efterleden innehiller hrilla f.'berghdll'. Meddelare pi Reso, diir Tiggarhiillan iir be-
liigen, uppger attfatttgamrinniskor frfln Havstenssund hade tillstand att vistas pfl plat-
sen och gi runt och tigga. Det var tiggare frin Lindo som sattes iland hiir (TB). FOr
Tiggarhdlan Bd 8 s. 300 frirmodas att tiggare brukat vila sig i h6lan, och fdr Tiggar-
beten 6:2 s.474 att fattigt folk tiggt om virke diir. Namnet Tigerhrillan iir troligen en
omtolkning som bottnar i att tiggare som fcjreteelse sigs som stdtande.

Tiggarhiillan ligger vid den vlistligaste udden av Res6.

TJlirndalen, se under Hcistum.

Torbal brbqbNil6n 1880, tdrbdhKIII-,tiybab,tdkbahAI.l sk.Var?t.t.o.m.1725.

Medeltidabelcigg:j Fyrbarde 1391 RB s. 388.
lordeboksbekigg: y Thorball 1544 NRJ 5:1 s. 238, y torballe (2 ggr), y thor-
balle 1573, Thuballe K, i Torballe 1581, Thordall H, i Thorballe 1586, Torbald
1615 Reg., Torball 1650, Torbal 1659, Fr, Torbahl 1665, Torbaldh1697.
Andra belcigg efter 1540: thorbaard 1601, Thorbald 1603 Arbetz penninge,
Thorballdt 1615 OKK s.214, Torballd 1616 OKK s.221, Torbale 1645 Krist.
bisp. jb s. 39, 40, Torbal 1759 hfl.
Preposition: i, pd.Inbyggare kallas: tirbdbana AJ.

Ftirleden innehiller sannolikt en bildning till ett hojdbetecknande *por-, somlennart
Moberg diskuterar i sin artikel om namnet.Lringtora (1951 s. 22 tr.). Den iildsta skriv-
rttngen j Fyrbarde tycks tyda pi en -ia- eller -io--avledning av xpor-, med samma eller
likande betydelse som grundordet, se Emil Olson 1916 s. I79,184 f. Jiimftir beliiggen
p6 angriinsande Torimj Thyreimom,Thyrreima 1400 DN 2 s.429. Se ocksfl Karlsson
2004 s.196.

Pi GuK finns Torbals gamla tomt utsatt, i sydviistra hornet av ett berg, som till
stdrre delen har en jiimnt rundad kullform. Det iir ftoligen detta berg som flsyftas med
ftirleden.

Efterleden innehiller fvn. bard n. 'kant, rand, brrim, backkant' (NorrOnO s. 61);
'kant, rand; bord pi en bit, det tomma utrymmet dverst i ett kar' (Aasen s. 41), med
syftning pi (siirskilt den norra kanten av) den 20-130 m lflnga, liga och breda utlopare
fr6n berget, p6 vilken enligt GuK den gamla tomten legat. Jiimfdr Bdlerdd i Tanum.
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Hemmansdelar:Hdsthagen. lll2 mtt. EK(B). - Kunghiig. 116 mtl EK(B). Anled-
ningen till namnet okiind. - Siir-Torbal.l/12 mtl. EK(B).

Torp o.d.; Apleriid dblara AJ. EK(B). Pi 1700talet bodde en bitsmanApe/ pi platsen

och friljdes av en rad bitsmiin med namnet Appel. Uttalet tyder pfl att det iir b6tsmans-
namnet som ingir i torpnamnet, eftersom apel i dialekten uttalas Qbab (Tantm 1897;
Lur l94l), dbeh (Tantm 1934). Se ocksi Janz6n 1933 s. 30. Om rrid se inledningen.

- Bruket. 1825 hfl. Namnet syftar siikert p6 ett tegelbruk. Det har funnits minst ett
par sidana pi Torbal. - Dammemyr ddrpam!1rAJ. - Folketorpet. folketorpet 1842

L nr 80. Fcjrleden innehiller sannolikt mansnamnet Folke.I'amfor (p6 samma hem-
man) Folkeflaten, FolketorpsflatenBd l9:2 s. 169 och Folkelids skog s.216. Om torp
se inledningen. - Hillern hila4 AJ . Liige okiint. Namnet innehSller dralektordet hiller
hilar m.'grotta i berg' (Lur 1933); 'fram- och overskjutande klippa samt utrymmet
under denna; stor berghila' (Bd l9:2 s.307). - IJdlle hdla CR. Helle 1858 L m 123,
HZille EK(B). Uttalet med grav accent visar att namnet innehiller ett tvistavigt ord,
vilket borde vanfu)lla, men svaga femininer i obestiimd form uttalas med slutljudande
-a ihela Bohusliin utom i Viitte hiirad; se likalydande nalnn i Bd 20:1 s. 38 samt 20:2
s. XV[. (Avstandet till Viitte hiirad iir dock inte sS langt.) En mycket vidstriickt berg-
hiill utgcir gflrdsplan och ocksfl grund fdr hus och ladugird. - Hiingedyet hdgadyat
CR el. Hiingedytorpet. HiingedyetEK, Hiing(e)dytorpet l842Lnr 80. Namnen inne-
hiller dialektordet htingedy 'g:urgfly'. Utanfor triidgflrden iir marken fortfarande
mycket sank. - Liivkas ldukos AJ. Efterleden inneh6ller kas f. 'rojning, svedjeland,
svedjefall'. Forleden liivkan syfta pi ltivtiikt. - Orremyrstorpet. Orremyrs torpet
l842Lnr 80. Ftirleden innehiller myrnarnnet Orremyr. - Orreskogendyaskbqan AJ.
EK. Forleden innehfiller troligen figelbeteckningen orre, alternativt dialektens orr Er
'a1' (se inledningen). Jiimftir angrdnsande Orreskog (T). - Skogen skSwan CR. GuK.

- Sniigfrrd snbgqb AJ, sndgqlr CR. 1825 hfl, EKB Lur s. 34, EK. I fdrleden ing6r
mirjligen mfllets adjektiv snd(d) i betydelsen 'liten' (Lur 2011; j2imfrir snaq'sndv' Lrr
1928). Det mesta som sdgs om ett likalydande namn i Kville (Bd 16 s.77 t.) fdrutsiit-
ter att namnet diir har en flIder som man inte kan fdrutsiitta for Sniigdrd i Torbal, men
detta kunde vara uppkallat efter Kvillenamnet. - Sniigirds torp. L842L nr 80, Sno-
girds torp (2 ggr) 1858 L m 123. Ndr namnet skrivs med o i stiillet fdr o pi kartan
1858, kan det - f<irutsatt att tolkningen av Sndgdrd ovan iir rdtt - vara analogt med hog
haw, skog skaw; se wder hog i inledningen. Om torp se inledningen. Jlimfdr ftireg.

- Tjtirnstorp? TJensttorp 1825 hfl, Kiirnstorps aker 1842 L nr 80. Troligen iir skriv-
ningen i husftirhrjrsl2ingden en feltolkning, kanske pfl grund av att skrivaren inte be-
hiirskade dialekten som assimilerar forbindelsen rn trll n (se Janzdn 1936 s. 116). For
skrivningen med Kjiimfor liknande skrivningar av Tjtirndalen under Hcistum ovan.

Torgelsholmen furashblrman, tdry ashbhman TB, tirl ashbbman, tdpblrman CP..

Jordeboksbeliig g: Torgelsholmen EK(B), Fr, Torkelsholmen Jr.

Fdrleden innehflller troligen mansnamnet Tdrres som dr en norsk form av Torgils en-
ligt NPL s. 285; se ocks6 Brattij 1993 s. 170. Torgelsholmen ligger p5 den 6stra av de
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tvfl nordligaste uddama pi Resti. Udden har siikert varit en liten o i historisk tid; linjen
ftir femmetersnivfln avgrzinsar en yta pfl ca 100 x 60 m.

Torim firnmNilln 1880, KHL, AJ, yngre tdrnm AL 1 sk. Upptaget som sk. under
>Canoni goedtz>> 1650, kr. 1659-1725.

Medeltida beldgg: j Furaimi 1391 RB s.394,j Thyraimom, Thyraima 1400
or. DN 2 s.429.
Jordeboksbelcigg: y Thgrym 1544 NRI 5:1 s. 238, y thorum 1573, Thorum H,
thanumm 1581, Thourum H, i thorum 1586, Torum 1650, Tohrum 1659, Tor-
rum 1 665, Torumb 1 685, Ttirrim 1697, T orim l7 25, Torim 17 7 7, Toim 1825,
Fr.
Andrabekigg efter 1540: Thurim 1595 NKJ 2s.l98,thpren 1601, Thpren 1603

Arbetz penninge, Torimb HGSL IV s. 558, Torrhem 1759, Torrim 1825 hfl,
Torim t901taxl.
Inbyggare kallas: tdrnmana.

Fiir frirleden hiinvisas till tolkningen av Torbal ovan. ven Roger Wadstrdm (1983

s. 54) antar att fdrleden i Torim innehiller >>ett fsv. *bdr'hojd av viss beskaffenhet'>>.

Enligt Hjalmar Lindroth >>tycks [namnet Torim] tala om 'torr' mark>> (1945 s. 94), och
i not 1 samma sida frirtydligar han genom att pipeka att uttalet inte tyder pi gudanam-
net Tor eftersom vokalen dr >>brett>> o. Aven Kristian Hald, (1942 s. 100) och Assar
Janzdn (1933 s. 65) anser att frirleden innehiller adjektivet torr. I sin uppteckning
1928 framhefler den senare att Torim >ligger itkomligt fdr solen fr6n alla hitl pfl slutt-
ningao. Det yngre uttalet tycks ha anslutit till adjektivet torr tor, iiven om vokalen dr

kort och konsonanten 16ng liksom i standardspriket.
Efterleden innehflIler hem varom se inledningen. I RB st6r namnet i dativform i

singular; i det f<irstniimnda DN-beliigget dativ plural, medan det andra visar ackusativ
plural. Pluralformen antyder viil tvi brukningsenheter. Angiende uttalet siiger Janz6n
(1933 s. 65) att >>senare ledens -um < -heim(r) har labialiserat forledens vokal till z>>.

Torim och Torbal grdnsar till varandra. Invid Torim flnns en htijdstriickning med
flera rundade toppar; dess sydligaste del utgcirs av en pifallande, stor, rundad kulle. Se

bild 4. Det finns ocksfl, utciver dessa och den som nzimns tnder Tbrbal,mingamindre
och st<irre rundade kullar p6 bidas marker. Det verkar rimligast attTor- i bida namnen
ska ges sarnma tolkning.

Hemmansdelar: Grimsegirden. Il3 mtl. EK(B). I ftirleden ingir troligen det gamla
mansnamnet Grim. Om sammansiittningsfogen se inledningen. Jiimfor Grimseriid-
hagenBd 15 s. 140. Grimsegirden htir pi EK 1978 till Torbal. - Neristugan n[stbpa
(IB nistburana) AJ. D6 namnet stir i motsitttning till Oppi- torde det vara ner somin-
96r i fdrleden, eller snarare en sammandragning av Neri-. Jiimftir NerstuganBd2}:2
s. 67 som uppges uttalas nist-bua, nlS[gua. Efterleden innehiller stofa t. 'stuga; del
eller avdelning av en g6rd' (Fritzner 3 s. 556). Namnet tillhdr en gammal typ av hem-
mansdelsnamn som finns kvar i flera nordbohuslitnska hiirader; se Bd l2:2 s. XXX

i

t
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med litt. Jiimftir likalydande namn under Ertserdd och Val (b6da T); neistbwa'htset
som ligger liigst i byn' (DiT s. 64); Ned i stugan Bd 20:1 s. 70. - Oppistugan dptstbpg
(lB dptstbprana) AJ. Se dppistOwd 'huset ijverst i byn' (DiT s. 118) och fdreg. -Renen rdne AJ. 116 mtl,. EK(B). Namnet innehiller troligen bestlimd form av ren

rgn f.'ikenen', dvs. griisbev2ixt remsa utmed en flker (Tanum 1933). Jamfdr Reina
(Schmidt 2009b s.152). Betydelsen 'vdgren'passar ocksi bra; bebyggelsen ligger pfl
en smal remsa mellan flkern och vdgen. - Siirstugan sfistbugi (IB s@stiprarza) AJ. Se

sdistdwa'huset som ligger liingst sdderut i byn' (DiT s. 96) och Neristugan ovan. -Utestugan Adastbug (lB Ddastburana) AI. Se udistOvvd'huset liingst ut i byn' (DiT
s. 106) och Neristugan oYan.

Torp o.d.: Bergmyr bdrymly AI. - Botten b6!ry. 1825 hfl, 1901 taxl, EKB. Namnet
innehiller (bestiimd eller obestiimd form av) botten m. 'inre del av siinka eI. vik;
l6gt liggande mark'. Namnet syftar hiir pi lflgt lAge (AJ). - Furuhagen. EK(B). -Hagetorp hdpatbyp AJ el. Stensertid. Hagetorp 1825 hfl, 1852 L nr 105, 1901 taxl,
Hagetorp el. Stenserod EKB. Forleden i namnet Stenserdd innehflller formodligen
mansnamnet Sten, mer. kan ocksi, som altemativt foreslfls for Stensr4d B@ 3 s. 32,

syfta pi en ensam sten. Aven sren i kollektiv mening kan komma ifriga, se Stenseriid
Bd 20:1 s. 11; Fries 1986, siirskilt s. 18 f. Om rdd se inledningen. - Ktillebacken.
EK. Fiirleden innehdller sannolikt lcrilla f . EK 1978 har namnet utsatt men bebyggel-
sen iir borta. - Lingeriid ldgvra AJ. Pi Torbal bodde en lang rad bitsmiin ling, den
fdrste fiidd 1730. Om riid se inledningen. - Murertid mAra AJ. Fcirleden innehiller
yrkesbeteckningen murare eller mdjligen ett sl2iktnamn Mur, jamfor MurtidBd t2:2
s. 172. Om rdd se inledningen. - Myren m{rg AJ. 1825 hfl. Namnet innehiller
myr f . i bestiimd form. Lflg vid en myr (AJ). - Nytorp n{txrp AJ. 1825 hfl. Om Ny-
torp se inledningen. - Petersburg. 1852 L nr 105. Uppkallelse efter S:t Petersburg i
Ryssland. - Speleriid spdlara AJ . Forleden Spele- 2ir inte ovanlig, och niir det hand-

lar om bebyggelsenamn fi.nns det i niistan alla fall uppgifter frfrn meddelare om att en

spelman eller flera spelkunniga har bott pi platsen, se t.ex. SpelebackenBd20:Z s.22;
Spelerdd 17 s. 134 Spelehagen Stahl 1976 s. 53. I andra fall, och siirskilt niir det glil-
ler naturnamn, handlar det troligen om fAgelspel trots att det siillan finns med som

tolkningsforslag; se Maria Ltifdahl i Bd 19:2 s.243 med hiinvisningar. Om rod se in-
ledningen. - Stenseriid., se Hageto4p. - Svarverdd sudrura AJ. Swarfwer'dd 1759,

Svarfver6d 1825 hfl, EK. Frirleden inneh6ller troligen yrkesbeteckningen svarvare, se

Q,lordkdrr el.) Svarvert)d Bd 18 s. 63. Svarverod ligger pfl Grimsegirden som numera

htrr till Torbal. Om rdd se inledningen.

Torkelsholmen, se Torgelsholmen.

Tormoseriid termdsara Nil6n 1880, tarm@sqra AJ. ll2 sk. Fore 1697 i Skee socken.

Medeltida beldgg:j Formodz rudi 1391 RB s. 397.
Jordeboksb ekig g: Tormodsrtid 1 650, Tormossrtjdh 1 659, Tormodzrridh 1 665,

Tormosrddh 1685, Tormossrtid 1697, Tormosercid 1777,Fr.



47

Arudra beltigg efter 1540: Thormotzr4t 1601, Thormofuad 1603 Arbetz pen-

ninge, Termodsrud 1615 OKK s. 218, Tormoserod 1759 hfl.

I ftirleden ingflr det fvn. mansnamnet Porm6dr, se Fredriksson 1961 s. 199 ff., siirskilt
s. 204 nedtill med not 2, och Stflhl 1956 s. 55. Om riid se inledningen.

Torp o.d.: Elinsiing @hrcdg. Elinsiing, kalhs AHs:ing EKB. Ftjrleden innehiller kvin-
nonamnet Elin (forsvenskad form av Helena, se Otterbjrirk s. 152) i den dialektala
formen Att @tn (Tanum 1933 >utdott>>; Lur 1939). 

-Fjalletfl@lat 
el. Figelfrs AJ.

fiiillet 1825 hfl, Fjiillet, kallas Ziven F6ge16s EKB, Figel6s EK, EKB Ltx s.35. Fitill
n. betyder i dialekten 'berg, (avliigset) bergsomrAde'. Bebyggelsen Fjiillet ligger ute

pi det vidstriickta Tormosercidsfjallet. Fdgelhdgen, Fdgelkrirr i Bd 20:1 s. 22 och
FdgelUirr, Fdglemyren l7 s.26 antas innehillafdgel i betydelsen 'orre'; Fdglehult
2O:2 s. 30 'orre el. tjiider' ; Fdgeltorpet l2:2 s. 84 i stiillet ett bitsmansnamn pfl grund

av standardsvenskt uttal. Frir hiir behandlade Fdgelds finns inget uttal upptecknat.

- Fjiillhuset. 1830 L nr 86. Se foregiende som mtijligen kan avse sarnma plats. -Fflgel&s, se Fjtillet. - Halvordsmyren. EKB. Fdrleden innehiller mansnamnet

Halvord.-Se Hallvard, Hallvor NPL s. 115 f.; se dven tnder -vard s.299. Jlimftir
Halvardsmossenpil angriinsande Bjcirnim. - Lflngemyr ldgamyr AJ. - Miirkeriid
mitkra (lB mdfu"t) AJ. I namnet kan ett sldktnamn Mdrk ingir; j2imfiir Mdrkerdd
Bd 18 s. 1 1 1 med litt. Detta sliiktnamn finns representerat i norra Tanum . Om rdd se

inledningen. - A[seng, se Elinscing.

Torp rcyp Nil6n 1880, tayp el. Lurstorp lfirptarp KHL, by.

Medeltida bekigg:j },orpe ( Asgren) 1391 RB s. 389.

Jordeboksbekigg: y Thorptt 1544 NRI 5:l s.237, y thorp, y Torp 1513,i thorpp

fl i Thorp, i Torrpp 1581, i thorp 1586 (3 gfrrdar, varav en F, liksom 1581 F
under >>Erick Kieldtz godtzs>>), 1615 Reg., Torp 1650, Lurs-Torp Fr.
Andrabelagg efter 1540: Thorp 1601 Arbetzpenninge, Th@rp,Thorp 1613 RU,
Thorp (4 ggr) 1614 OKK s. 180.u

OmTorp, -torp se inledningen. 1650 bestod byn av 2 skattehemman, nt 1 och 2, som

blev sammanslagna 1916 och sedan kallas m 3.

SeRyrs ddegdrdovan.

Nr 1 lbrp Nedergflrden. ll2 sk. Tidigare 1 mtl. T. nedre 1697, T. Nedre 1725,1777,
T. Nederg. 1825,T. Nedergfrrden 1881jb, Torp Fr.

Nr 2 Torp Uppegflrden. 1/4 sk. Tidigare 1 mtl. T. Oppegirden 1697, T. Uppegird
1725,T. Uppeg. 1777,Uppegflrden 1881 jb, Torp Fr.

Torp o.d.: Barfiitteriid bdrfalra AJ. En torpare hette Barfot (AJ) - om sekundzirt

till torpnamnet eller tviirtom iir ovisst. Ordet barfota heter i dialekten barfdn (DlT

z Dessa fyra OKK-belAgg kan mrijligen i stiillet avse Hikebytorp (T). Bide i detta dokument och andra i
samma 2irende i OKK niimns platser i bide Tanums och Lurs socknar.
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s. 13). Jiimftir Berfettr Lind 1920-21 sp. 20. Om rdd se inledningen. - Betjiinte-
stugan el. Betjiinterdd. beSrintra CR. Betjente Stugan 1835 L nr 75. Enligt en med-
delare2003 ska Betjiintha varit ett slZiktnamn. Appellativet betjrint m. finns i dialekten
endast i sammansiittningen bodbetjrint (Nil6n 1879 s. 15 bi-becant, dvs. ungefrir
bfibayent). SAOB B 2028 har en miingd andra sammansiittningar, t.ex. fdrsamlings-,
krono-, rdtts-, skogs- etc. Om rod se inledningen. - Dampen ddmpan el. Hiingedyne
hdgadyne el. Hlingedytorpet hdgadytbrpar CR. Hiingedyetorpet 1835 L nr 75. Nam-
net Dampen, som ftjrekommer i ganska minga socknar i Bohusldn, innehiller damp
daryp m.'6nga, hrig luftfuktighet', se liklydande namn under Backa ovan. I de tvi
dvriga narnnen ingir dialektordet hringedy n. 'gungfly'. Formen Hringedyne dr neu-
trum plural. Omtorp se inledningen. - Hdsthagmyren hdgtharymtre AJ.

Tvetane tubdana Nil6n 1880. 1 uts. fr.

Medeltida beldgg:j Fuaitum 1391 RB s. 388.
Jordeboksbelcigg: i Thuedt 1581 F, i thuedenn 1586 F (dessa bida under >Frw
Bergte Bildes godtzs>), Thweden 1650, Tweden 1659, Tketen 1665, Twettanne
1685, TWettane 1697, Twetanne l125,Tvetane 1825, Fr, Tvetanne 1881.
Andra beltigg efter 1540: thueden 1601, Thuedenn 1603 Arbetz penninge,
Thuedenn, Thuedene 1617 OKK s. 314, 323,324, Twetane 1759, Tvetanne
1825 hfl, Tvetane 1901 taxl.

Namnformen i RB visar dativform i plural (i de flesta beliigg fran 1500- och 1600-
talet dativ singular men frin 1685 bestiimd pluralform) av fvn. pveit f., som i ortnamn
vanligen anses betyda 'rdjning'. Den ingflende roten betyder 'skdra av, skdra sonder'
(i sv. dial. frnns tvet m. i betydelsen 'huggspin'). Bland andra Oluf Rygh (1898 s. 83)
tolkar innebcirden som'nigot avskuret', varifran betydelsen utvecklats till 'rcijning'.
Se vidare ]ufJlder Tveta SOL s. 330, tueit NSL s. 466 f.

I artikeln om-tvedi KL 19 sp.75 ff. framg6r att-tvedoch-r4diDanmarkuppvisar
komplement?ir distribution, dvs. de upptriider i olika omriden, vilket styrker tolk-
ningen av bida som 'rdjning'. Detsamma giiller dock inte fullt ut i Norge, diir i bida
fallen tyngdpunkten ligger i Telemark,for tvet med spridning dArifran flt v?ister och fcir
rdd med spridning 5t tister (2imf6r KL 19 sp. 79 med Kl- 14 sp. 438). Se ziven Tveten
Bd 18 s.49 med litt.

Hemmansdelar: Myrarna. ll 4 mtl EK(B). Jiimftlr Myrane under Htistum.

Torp o.d.: Betjiintertid beScintara CR. Se likalydande namn under Tbrp.- Hagelid
hdwali AJ. EK(B). Efterleden innehiller lid f.'sluttning'. - Norby, undantag (ode).
1825 hfl. - Riismyren rdgmlrg AJ. Frjrleden innehiller sannolikt ros n. 'stenrds'.

-Sandkasen. 
1825 hfl. Efterledeninneh6llerkcsf. 'rojning, svedjeland, svedjefall'.

- Tvetanehogen. Tuetanehogen 1759hfl. Fdrleden innehflller hemmansnamnet. Om
hog se inledningen.
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Tigeriid t@garn (och siillan t@gara) Nil6n 1880, t@graKLIL.l sk. (1881jb redovisar
31132 sk. + ll32 kr., men 1890 fiirs det sistn2imnda 6ter till sk.) Ftire 1697 i Skee

socken.

Jordeboksbekigg: y Thogerud, aff thogerud 1544 NRI 5:l s.248 resp. 256,

Thogerodt 1581, Hegger4dt (l) H 1581, Thoggerodt 1586, Tongerod 1650,

Tougerddh 1659, Tigeriidh 1665, Tflgerdd 1685, Lurs-Tigertid Fr.
Andra b ekig g efi e r I 5 40: thogerOt 1 60 1, thogger@ed 1603 Arbetz penninge.

Forleden dr oviss. Den kan innehilla no. tdg, f. 'rottrevl paatra,' (Torp s. 774 f .), i sit
fall med syftning pfl tlikt av rcitter, t.ex. till korgfliitning och till liet6g, som anvdndes

till att ftista lien vid orven. Tdg f . eller trege f ., plaral treger, ibland teie(r), kan syfta pi
lflngajordrevor som kryper ovanpijorden, men vanligen handlar det om lflnga, tunna,
jiimntjocka trtidrotter, som ofta hiir.ntades pfl eller i kanterna av en myr (HOeg s. 39 f.),
hiir kanske den stora Tigerddsmossen; Orden tycks inte finnas bevarade i nordbohus-

ldnska, men spflr efter dem stfir att finna. I DAGs finns t.ex. jateia fitep f. 'band var-
med lien fiistes vid orvet' (Lur 1933), teja tla f. 'liten fliitad korg (t.ex. ystkorg, sy-

korg)' (Bottna 1933), tQa f .'korg for ostpressning' (Skee 1934); jiimft r ocks6 lietdga
l4tqgaf .'lieband, nu av jdrn, fcirr av granrot eller rotting, varmed lien fiistes vid orvet'
(Brilanda 1939), tiigene ttfgana, bestiimd pluralform, 'band av rotting eller rot i korg'
(Lerdal l92l).

Ett annat alternativ iir att forleden innehiller tdka f. tdga (Lur 1928), fvn. poka,

danska tdge, aldre danska thoghre f. 'dimma'.
Assar Janz6n (1933 s. 26,28) antar att ftirleden inneh6ller takaf. 'upptaget, nyupp-

odlat jordstycke' och att namnet dr ett ursprungligt *Taku-rj6dr, men 1941 (s. 17) har

Jarzdn reviderat sin uppfattning om hiirvarande namn eftersom han inte hade sett de

beliigg (fran tiden fore overftiringen till Lurs socken) som finns upptecknade ijorde-
bdckerna for Skee, och anser d5 att det hiir handlar om uppkallelse efter likalydande
namn i Tanums socken.

Hemmansdelar: Enerhiigen Qnarhbqan AJ.3116 mtl. EK(B). Fdrleden innehiller boh.

ener m.'en(buske)'. Efterleden innehiller hog om vilket se inledningen. Pfl platsen

ligger en utbredd bergknalle med nflgra enar p6. - Fjiirdingenfl@hegan AJ. ll4 mtl
EK(B). Namnet iir beteckningen for 'ett fjiirdedels mantal'. - Hfrltemyr. ll32 mtl.
1819 L nr 16 (ingen uppgift om bebyggelse), EK(B). I fdrleden ingilr holt m. eller n.,

om vilket se tnder Hdh ovan. - Kattfls kdtqs AJ. ll 16 mtJ,. l7 59, 1825 hfl , 1 8 1 9 L nr
16, 1852 L nr 147, EK(B). Tomten iir avstyckad fr6n mark som numera htir till an-

griinsande Kitterod, vars namn Kattds mojligen anspelar p6. - Myren m{rg (girddel)
AJ. Uttalet visar mfllets bestiimda singularform av myr f. - 

xSkillnadgfirden [?]

!@nagqr,,(girddel) AJ. Tyvuirr finns ingen anteckning om liiget vilket gdr det svdrt att

avgdra betydelsen. Tigerrid ligger i den del av norra Lur som tidigare hiirt till Skee,

och f6rleden skulle kunna innehflIla skillnad'griinsskillnad, rhgin$. Detta ord har

oftast e som fdrsta vokal, men j'amfor Skillnadslyckan J@4as-Bd 1 s. 201, *Skillnad-

kullen? j@na- 3 s.214, Skillnadsdalen Jbryas- 15 s. 285 med litt. - Svaleriid sudha.
1/8 mtl. Swalercid 1759 hfl, Swalercid, Svalertid 1819 L nr 16,1825 hfl, EK(B). Ftir-
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leden kan innehilla figelbeteckningen svala. Pi en hemmansdel med likalydande
namn i Bd 18 s. 28 bodde en person som hette Syala, somformodas ha varit soldat.

Tbrp o.d.: Mossekasen. 1848 L nr 88, EKB. Ingen bebyggelse anges;kanske rijr det
sig om mark som brukats av fiiljande torp, i vilket fall ftirleden innehiller namnet
Mossen. Efterleden innehiller kas f. 'rcjning, svedjeland, svedjefall'. - ]Vlss5sn

m$sry >>vid sankmark> AJ. Misen 1759,1825 hfl, M6ssen 1819 L nr 16, 1901 taxl. Om
ordet mosse se Halvardsmossen tnder Bjt)rnim (L) ovan. - Runningen, backstuga.
1825 hfl. Se likalydande namn tnder Hessland ovan. - Tfollemyr tralamilr AI.
Ftjrleden kan innehilla troll och syfta p6 n6gon sdgen om att troll funnits pi platsen,
alternativt sliiktnamnet Trolle somfortfarande finns i Lur.

Vallbostrand el. Vallbosand udlbtu san el. Sanden senTB.

Beltigg: Vallbo san 1837 db, Vallbostrand Jr, Fr.

Fcirleden tycks innehfllla ett i iivrigt okiint xVallbo, kanske med betydelsen 'boden pfl
vallen (dvs. sliitten)'sisom antas fdr Vallbobanken Bd 10 s. 111. Ombo se inled-
ningen. Den ursprungliga formen av efterleden dr -sand och syftar pfl liiget vid den
stora sandstranden (rakt vdsterut frin Resds centrala del). Detta stcids av uttalet, men
i skrift har en omtolkning skett till -strand.

Varebacka udhbhka Nil6n 1880. Ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m.1697, k t.o.m. 1725.

Jordeboksbekigg: y Wallebacke 1544 NRI 5:1 s. 238, i warbacke 1586, y war-
bak, y warback 1573, i Waarbaick 1581, Varrebacke 1650, Warebacke 1665,

Warebacka 1659,1697-1881- Warrebacka 1685, Varebacka Jr, Fr.
Andra beltigg efter 1540: warbacke 1581 HGyld., Vallebacke 1594 JN s. 124,
warbake 1601, Vardbacke 1603 Arbetz penninge, Valebacke 1645 Krist. bisp.
jb. s. 39, Warebacka 1759 hfl.
Inbyggare kallas: udbbhkrl N.

I ftirleden ing6r boh. vale m., sy. varde, fvn. yardi'v6rdkase; uppkastad stenhtig;
mlirke'. Om detta ord se Bd 18 s. 2 och 354. Efterleden innehiller backe m. Jiimf<ir det
enledade Backa ovan. Girden ligger hdgre iin omgivningen och vdster och sydviist
diirom flnns tvi branta berg, delade av en smal dalgang diir en landsviig och ett vat-
tendrag kiper. Pi det sydligare berget finns en fornborg och pfl ettdera av bergen har
mtijligen en yale funnits.

Torp o.d.: Dalen. 1759,1825 hfl, Dahlen 1855 L m 128. - Fridhem. EK. Om mijns-
ternamngivning se inledningen. - Hogen hSqan AJ. Bebyggelsen ligger pi en hojd
(AJ). Om hog se inledningen. - Knatten. EK. Namnet innehflller htatt m. 'berg-
knalle'. En mycket markant liten bergknalle finns sydviist om huset. - Riirmyr
rdrmir AJ. Fdrleden kan innehilla rdr n.'r6rndrke' (platsen ligger vid griinsen mot
Gisslerod och Hiistum), eller, kanske troligare eftersom efterleden innehiller ett v6t-

I
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marksord, rdr f., n.'vass'. - Viisteriid udstra AJ el. Klflvan. Viisteriid EK, Klivan
EK 1978. Platsen ligger rakt vcister ombebyggelsen Varebacka, vid griinsen mot Gub-
beriid. Om rdd och kldva se inledningen. Nigra mindre klivor finns vid och bakom
huset.

Vassby udspy NIl6n 1880, ud;bfi KIIL, udsby AJ, ll2 sk. Var I mtl t.o.m. 1777 .

Medeltida bekigg: ij Wadtzb4n, Yadtzbaenn 1408-O9 (avskrift 1622), lj
Wadtzb@e 1430 (avskritt 1622) Akershusreg. s. 38 resp. 40.

Jordeboksbelcigg: y Vasby 1544 NRI 5:1 s. 238, y wasby 1573, Wasbyenn H, i
Wassbye 1581, wasbye H, wasboe 1586, Wassb6enn 1615 Reg., Wasbye 1650,

Wiissbye 1685, Wassby 1659,1881, Wiisby 1777, Vassby Fr.
Andra bekigg efter 1540: Vasby 1594 JN s. 123, wassbpen 1601, Vassb6en

1603 Arbetz penninge, wassbOenn 1613 RU, Wassby, Wasby 1759bfl.
Inbyggare kallas: uQsbyn, odtbAana AJ.

Forleden kan innehilla vatn n. 'vatten; sjri' i genitiv vatrus, vilket i sammansdttningar

assimileras till vass-, jiimftir t.ex. Vassbotten ochVasscindanBd 15 s.2ll f . respektive

s. 187. Vassby ligger p5 sluttningen ovanfor Vassbytjiirnet som siikert iir den sjo som
ftirleden syftar pi. Fdrleden kan alternativt innehSlla viixtbeteckningen vd,s,s. Ett gan-

ska stort omrflde av den sanka marken omkring tjiirnen iir tiickt av vass, men hur
viixtligheten sig ut niir namnet kom till iir ovisst. Omby se inledningen.

Hemmansdelar: Skarpenord skdypanbb N.ll4 mtl 1825 hfl (dverstruket och ersatt
medBackstuga), EK(B). Jiimfdr Skarpenol, aker i Kville socken (se Bd 16 s. 231 med

litt.), diir namnet enligt ftirfattaren Assar Janz6n givits i anslutning till namnet Skarpe-
nol ph nordcistra delen av vdrnet pi Bohus f[stning med den konkreta anledningen att
>>6kern dr skarp, dvs. spetsig mot norn> (flera frkrar och iingar i Tanum har likalydande
narnn, se Bd l9:2 s. 209). Skarpenol iir en omstdpning det franska Escarpe du Nord
'Nordskansen', liksom de norska varianter av narnnet som diskuteras under Skarpsno
iBA 4 s. 74. Aven Skarpenords ikermark sticker upp i en udde mot norr. I frSga om
skogsmarken Skarpe nol Bd 16 s. 240 anges att >>nordanvinden kommer skarp i en

kdk dar>. Adjektivet skarp i betydelsen 'torr, mager, karg, ofruktbar (om jord)' anses

ingi i manga bohusliinska namn (t.ex. Skarphos Bd 20:1 s. 142; Skarpeland l2:2
s. 159; Skarpen 18 s. 366), och denna betydelse kunde mojligen ocksi ha bidragit till
naninvalet. (Skarpetorpel Bd 16 s. 76 ska i stiillet innehfllla ett sliiktnamn Skarp.)

Torp o.d.: Djupedal dibadbh AJ. - Fridhem. EKB. Om mcinsternamngivning se

inledningen. - Riinnikemyr rd4tkamyf.AJ. I registret Arbetz penninge fran 1601

finns en >Renick i Otz bye>> upptagen. Ossby ligger bara n6gra hundra meter frfln
Vassby. Jiimfor det lflgtyska eller holliindska mansnamnet Renrik i mantalsliingderna
ftir Molldsund 1610-1617 och kvinnonamnet Reinik pfl Gullholmen t645 (Brattd
1992 s.62 respektive 78). Ettdera av dessa namn skulle kunna ing6 i f<irleden i Rrin-

nikemyr och skulle forklara uttalet med -k-. Jiimfor Rcinneken Bd 20:2 s. 44, ddr en

iigare siigs ha kallats Rrinnek, vilket formodas vara ett binamn som anspelar pi en
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beniigenhet att riinna, dvs. springa (omkring). Det skulle i si fall vara en lokal namn-
bildning, i vilket fall k i stiillet frir g mellan vokalerna skulle behova en fdrklaring.

- Torkopp tdykap (f6rsta vokalen drar flt n, andra >>nog>> et s) AJ. Liige okiint. Lika-
lydande namn finns p6 flera andra platser i Bohusliin och dven i Norge. Vanligen antar
man att namnet givits flt en slirskilt fuktig plats och att alltsi den imperativiska bety-
delsen ('torka upp!') varit levande vid namngivningen. (Jiimfiir t.ex. T@rkop NG I
s.99;6 s. 6; Torkopp Bd 18 s. 82.) Meddelare sdger emellertid 20ll att det iir en torr
plats (och att det ligger pi angriinsande Siverbo). Namnet alltsi iir mer beskrivande iin
imperativiskt, se t.ex. Turkop NG 5 s. 106. Theodor Hjelmqvist diskuterar hur dessa

namn ska tolkas (1913 s. 195 ff.), och framhflller siirskilt analogi som en trolig orsak
till manga namn diir den imperativiska innebdrden tycks svfrr att tilliimpa (s. 201). -Vallberget. EKB. Skolhusplats. - Vassbyhogen. Wassbyhogen 1759 hfl. Fijrleden
innehiller hemmansnamnet. Om hog se inledningen.

Vessle(iide)gflrden, se Skrriddaretorpet.

Ville udJa Nil6n 1880, udla KHL. 1 sk. Fcjre 1697 i Skee socken.

Medeltida bekigg; a Vollurt 1391 RB s. 388, a Vollu 1391 RB s. 388, j Vallum
1391 RB s. 388, j Vollo 1437 DN 5 s. 476,iUollo (i Geitabygd i Luders sokn),
i Vollo 1464? DN 2 s.637.
Jordeboksbekigg: y Wolle 1544 NRI 5:1 s. 249, i Walle 1581, i walle 1586,

Wolle 1615 Reg., Walle 1650 (Wolle?), Walle 1659, Wille 1665, Ville Jr Fr.
Andra bekigg efter 1540: wolle 1601 Arbetz penninge, Valle, Walle 1615 OKK
s. 181, Volle 1614 OKK s. 182ff.,zs Wille 1759 hfl.

Namnet innehiller no., nordboh. voll ual, fvn. vgllr (sv. vall) m. 'fdIt, opliijd dng'. De
tvi RB-beliiggen aVollum och j Vallum visar dativ plural; i beliiggen med utljudande
-u ach -o har troligen -m fallit. Jiimfor Htille (Bd 20:1 s. 38), skrivet j Hdlom, j ...

Hrello 1391 i RB. Om ljudftirh6llandena se Janz6n 1936 s. 213 (vall).I de tistnordiska
jordebtickerna pi 1500-talet och framit har namnet i flera fall skrivits pi iistnordiskt
siitt med -a-. Jiimftir Vrille i Skee socken Bd 20:1 s. 98 diir sarnma ord ingar, men diir
vokalismen visar pi datl singular velli.

Hemmansdelar:Platsarnaphdgana AJ.ll32 mtl. EK(B), Platserna EK1979. Namnet
innehflller dialektordetplats m., om i betydelsen'(liten) rrijning'som anges f6r t.ex.
Platsen Bd 16 s. 69 eller i betydelsen 'torp' som t.ex. hos Platsen el. Platsetorpet
Bd 15 s. 50 iir ovisst. Pluralformen kunde i det ftirsta fallet syfta p6 att platsen for
bebyggelsen och dess tillhdrande mark bestflr av flera rdjningar, dels pi tjmse sidor
om den ftirbiflytande bflcken och dels (p6 EK 1938) en remsa ldngst risterut p5 hem-
manet, och i det senare fallet pfl flera brukningsenheter. Jiimfdr Platsen el. Platsarna
Bd 16 s.47.

2s paa steffne udj Volle; paa steffne stuffire j Volle; paa steffne stue i Volle
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Torp o.d.: Backen bdkrp AJ. - Dammen ddryan AJ. EK. - Fiilungebacken
jlhagabhftry el. Nytorp n{tarp AJ. Ftilungebacken EK, Folungbacken 1824 L nr 18

(naturnamn). Om Nytorp se inledningen. - Galtemyr gdltamfir AJ. Forleden inne-
h6ller antingen galt'vildsvin' eller dialektordet galt'grdvling'. - Intagan. 1825 hfl.
Namnet innehiller intaga f. 'jord som f6r odling intagits frin den gemensarnma ut-
marken'. - Kroken krdgry AJ.EK. Krok m. kan anviindas om en plats som ligger i en

avkrok (som hiir), eller dlir t.ex. viigen eller ett vattendrag gor en kraftig krdk. -Nytorp, se Fcilungebacken. 
-Platsen. 

1852 L nr 106. Se Platsarrlaunder Hemmans-

delar. - Simonhagen sbrytanhayan AJ. Ftirleden innehiller dialektal form av mans-

namnet Simon. - Sttitehyddan, backstuga. 1825 hfl. Ftirleden innehiller troligen
stdt m. 'kyrkstdt, kyrkvaltare'. Efterleden kan vara en >>fdrsvenskad>> form av mSlets

hyxaf. 'litet hus, torp'. Jflmfdr t.ex. Skogshyddan Bd 15 s. 38.-- Villetorpet. Wille
Torpet 17 59 hfl. Fcirleden innehfiIler hemmansnamnet.

Viisteriid udstara, udstra Nil6n 1880, udstara KLIL, udstra AI. ll4 sk. Var skatte-

6deg6rd t.o.m. 1685.

Jordeboksbeliigg: Aff wester ROdt 1573, affWesterodt 1581 H, aff westerrodt
1586 H, 1586 SP, Vesterdd 1650, Wiisterdd 1725, Westerdd 1825, Wiistertidh
1659, WiisterFrod 1777, Viistertid Jr, Lurs-Viisterod Fr.
Andra bekigg efter 1540: Wiisterrtid 1825 hfl.
Inbyggare kallas: udgtarana AJ.

I 1573 6rs jordebok framg6r att Viisterod brukas under Siverbo. Omedelbart fore
Siverbo stflr beliigget y Qster ROdt lksom i de bida jordeb<ickerna fran 1580-talet
(i @ster4dt); om Osterdd se nedan under Namn som iir belagda i iildre kiillor men inte
kunnat siikert lokaliseras till Lurs socken. Troligen har det funnits en gflrd Rdd i ostra

Lur, tidigt uppdelad iVtista och OstraRod som bida lagts tide. VZistra Rtid har fort-
satt att brukas under Siverbo, och namnet har bibehillits. Mellan Viisterdd och Siverbo

ligger Nygflrd. Mdjligen ar Nygd.rdnamn pi en nyetablering p5 ett tidigare Ostra Rod.

Jiimftir ocksil Rdsmyr (och diir niimnda Rdstjtirn) tnder Ranebo ovan. Vid tiden for
jordrannsakningenl662-1666 iir Nygerd en sjiilvstiindig gflrd, som dock minskas frfln
I nl UZ mantal 1666 (Framme 1999 s. 302). Om rdd se inledningen.

Fcirutom den mark som fgger i anslutning till bebyggelsen Viistertjd hdr [ven en

udde p6 osfra sidan av Nedre Bolsjtin till fastigheten.

Torp o.d.: Bjiirkemyr bldykam!1r (IB bldykamyD N . - Briickne brdb"ta (lB brdfrry)

AJ. Namnet innehiller bestiimd pluralform briickene av dialektens briicka f. 'bred,
langsluttande backe'. - Dammen ddruan (prep. pd), torp AJ. - Rahytt. 1825 hfl.
Se likalydande namn tnder Siverbo. - Runningen. 1825 hfl. Se likalydande namn

tnder Hessland. - dstiingen dstdee AJ. 1825 hfl. Dialektformen visar bestiimd

singularform av cing f.
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Anneriid dnnrn Ntl6n 1880, iaara KllL, iatra AJ. 1 sk. Var kr. 1665-1696. Ftire
1697 i Skee socken.

Medeltida beliigg:j Arna rudi 1391 RB s. 388.
Jordeboksbelagg: y Arnerod 1544 NRI 5:l s.249, Ahrnnerodt H, Ahrnneroidt
1581, i Arnnerodt 1586, Onnerdd 1650, Onnerodh 1659, Annerddh 1665,

Annertid 1725, Annerod 1825, Lurs-Anneriid Fr.
Andra beldgg efter 1540: Annercid, Anertj 1759 hfl.

Forleden innehflIler genitl Arna av mansnarnnet Arne, genitiv Arnar av mansnaffmet

Qrn eller mdjligen genitiv, d6 snarast plural, av fvn. Orn m.' cirn'. Aldre a blev i Nord-
bohusliin och syddstra Norge tidigt ftirliingt framfcir frirbindelsen -rn och omfattades
av den medeltida rundningen av langt a till a ( iimfor Gdrden - Garn i Timum nedan) ,

och senare har vokalen fdrkortats och i dialektuttalet har kort o gitt tiver till a, se

Annerdd i Bd 20:1 s. 102 och 230, och Anner^d i V6ler socken BA 3 s.63 med titt.
Omrdd se inledningen.

Hemmansdelar:Hbgen.1/8 mtl. EK(B). Namnet innehiller svensk skriftform av dia-
lektordet hog, om vilket se inledningen. Den hog som namnet syftar pi ligger soder

om bebyggelsen. - Kasen kdsg (torp) AJ. 1/8 mtl. 1759hfl, EK(B). Namnet innehfll-
ler bestiimd form av kas f. 'riijning, svedjeland, svedjefall'. - Myrarna. 1/8 mtl.
EK(B). Jiimfdr Myrane wder Hiistum. - Stan. ll4 mtl,. EK(B). Namnet innehiller
bestiimd form av stad m., med stijrsta sannolikhet i betydelsen 'kant' (SAOB S 10743

stad sbst.3 , utciver 'kant pi viiv' ocks6 'fikerkant, strandkant'). Platsen ligger mellan en

biick och en fcirkastningsviigg, 7-10 m hog, som str5cker sig utmed tomten (med ett

kort avbrott) och vidare ca 100 m. Se [ven de fran medeltiden belagda Stare Bd20:l
$. 85 f. och Stan, l2:2 s.104, dar det ftrrra tolkas som obestiimd dativ plural av stad
'sj6- eller 6kant' och det senutre som bestiimd dativ singular av stadibetydelsen 'strand,
landningsstiille'.

Torp o.d.: Nytorp. 1825 hfl. Om Nytorp se inledningen. - Ulverumpen fifuarbry.pry
el. UlvsmyrarnaAJ. lBdl9:2 s. 137 anfiirs ett myrnamn Ulvemyr frin samma hem-

man. Fdrleden innehiller ulv m.'varg'. Namnet Ulverumpen syftar pi den lflnga och

smala utlcipare fr6n myren som bebyggelsen ligger vid. Pluralformen Ulvsmyrarna
beror troligen p6 att diir funnits tvfl eller flera bebyggelseenheter eller alternativt flera
iigor. UpptecknarenAssar Janzln tycks mena attUlvsmyrarna il det ordinarie namnet
fcir denna plats, men inga fler beliigg finns for detta namn. Jiimftir hemmansdels-

namnet Myrarna. - Underkasen. 1825 hfl. Sannolikt lflg bebyggelsen under (dvs.

nedanfor) vad som kallas en kas f. 'rdjning, svedjeland, svedjefall', eller ocks6 var det

den liigre beliigna av tvi kasar. - Anneriidtorpet. Anertid Torpet 1759 hfl. F6rleden

innehfl ller hemmansnamnet.

6berg, se Siimberg el. Oberg ovan.

Odegirden , se Kitterdd resp. Skrtiddaretorpet.
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6n grNil6n 1880, pn AJ. 1 sk. Var kr. t.o.m. 1777.Fore 1697 i Skee socken.

Medeltida beltigg: j Audni 1391 RB s. 390, ij Audne 1430 (avskrift 1622)
Akershusreg. s.40.
Jordeboksbelagg: y @den 1544 NRI 5: 1 s. 248, @d@enn H, @denn 1 58 1, Onne
SP, @denn 1586, 6chen 1650, Oehn el. Ohn 1659, Otin 1665, ohn 1685, Lurs-
6n Fr.
Andra bekigg ejler 1540: Oden 1601, @den 1603 A.rbea penninge, Ouffuen
1614 OKK s. 184, Otrn tZSg frR.

Namnet innehiller fvn. audn n. '(rtrjning i) tidemark, odegird'. Enligt Fritzner
(1 s. 92 f.) iir betydelsen av audnn., f. >jord som ligger Ode, er ubeboet>. Enligt Sand-

nes (1975 s. 123) innebiir anvlindningen av audn i de allra flesta ortnamn, 6tminstone
fram till 1660-talet, att gflrden en tid legat ode. I de omrSden dlir man fnner Aun rned
varianter finns inga @ygard (eller @yjord), vilket indikerar att de har samma betydelse
(s. 120). I de syddstra delarna av Norge dr audn femininum medan det alltid dr neu-
trum l?ingre norrut (s. 119). Se ocksi Rygh 1898 s. 4?. Htu tycks de dldsta formema
tyda pi neutralt genus i dativ singular. Senare former visar dock femininum, liksom
Oz i Tanums socken nedan.

Hemmansdelar: Hedarna hb_ana AL 116 mtl. EK(B). Om hed se inledningen. -Kasen kdse CR. Namnet innehiller kas f. 'rojning, svedjeland, svedjefall'. Enligt
uppgift betecknar nafimet troligen en hemmansdel. - Onsmyrarna lnsmyrana CR.
1/15 mtl. EK(B). Ftirleden innehflller hemmansnamnet. Se Myrane under Hcistum.

Torpo.d.: Gottland g4trlanAJ.1759,1825 hfl, lS35LnrT4.Namnetiirsiikertvitsigt
bildat i anslutning till onamnet Gotland, och sakligt motiverat av god jordmin, eller
anviint pi skiimt om d6lig jord. 

- Hiiglund. EK(B). Fcirleden innehiller adjeltivet
hdg, med syftning pi bebyggelsens hoga liige. Efterleden lund tu vanlig i namn frfln
1800- och 1900-talen och behtjver inte vara sakligt motiverad. Nuvarande iigare, barn-
barn till den ursprunglige, uppger att namnet kom till i samband med fastighetsbild-
ningen i biirjan av 1900-talet men att det aldrig anveinds. - Rumpen rdmpan el.
Rumpa(n).26RumpatorpunderOn 1881jb. Namnetinneh6llermfilets rompm. 'svans'
(DiT s. 74),troligen med syftning pi en iiga med smal och lflngstriickt form. Bel[gget
fran 1881 flrs jordebok har diiremot det svenska rumpa f., kanske med dialektal be-
stiimd form.

Ossby Asba Nil6n 1880, isbi llJn-, istbi AJ. 1 sk.

Medeltida beliigg: Asby 1464 DN 5 s. 617.
Jordeboksbelagg: y Wsby 1544 NRI 5:l s.237 ,y Atzby 1573 (3 ggr), i Otzbye
1581, i Odtzbye 1586, Ossbye, @ssbye 1615 Reg., Odtzby (!) 1650, OdzUy
1659, Ossby 1665, Ossbye 1685, Ossby 1725,6sby 1777, Ossby Jr, Fr.

26 Uttalet antecknat under Razze, Skee socken, med uppgiften att det hdr till Lur.
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Andra bekigg efter 1540: @tzbye 1601, @ssbye 1603 Arbetz penninge, Ysby
1759,6stby 1825 hfl.
Inbyggare kallas: is[ban, lstrbAana A].

Trots de awikande skrivningarna som torde bero pfl p6verkan fran de minga namnen
pil Ods- (< Audns-), innehiller fcirleden troligen vddersfrecksbeteckningen os, med

syftning pfl liiget 6ster om Backa. Backa och Ossby ligger tillsammans i hjiirtat av Lur.
Att ftirleden skulle innehilla audn n. 'tjdemark, 6degird' iir inte troligt eftersom en

gird med ett si utmiirkt liige knappast skulle ha legat tide tillriickligt liinge, t.ex. i
samband med digerdoden, fcir att ett fdregiende namn skulle ha gitt ftirlorat. Ostby i
SOA 18 s. 102 (i Riinnelanda socken,Valbo hdrad, som greinsar till Sdrbygden) och
s. 146 (i Odeborgs socken, Valbo hiirad), anses liksom Ossby iBd20:2 s. 57 innehela
viiderstreckbeteckningen, medan tvi namn i Bd 15, OasUy s. 70 och Osteby s. 194,
med sttid i uttalet antas innehilla liigesbeteckningen ytzti'yttersta'. Kanske iir en sfl-

dan tolkning riktig i somliga fall, och kanske har den Sstadkommit ett mcinster si att
uttalet med y spritt sig iiven till narnnen pi ursprungligt )st-. Det iir inte troligt att
Ossby i Lur har betecknats som >>den yttersta girden>. Omby se inledningen.

Den uddljudande vokalen, ursprungligen au (aust-), har enligt Assar Janz6n (1933

s. 78) och Oluf Rygh (1898 s. 22) assimilerats till slutledens y. Janzdn h?ivdar att
mflnga av de vokalftiriindringar som skett i nordbohusliinska berott pi en tidigare slut-
ledsbetoning. Det tycks som om en ftjriindring ti > y i iildre nordbohusliinska bebyg-
gelsenamn bara ftjrekommer i Ostby med varianter. Aven @ttby i Skjeberg som ligger
helt niira griinsen mot Bohusliin, NG 1 s.252, har uttal med y, till skillnad fran lika-
lydande namn i samma volym (s. 96, 122 och 156). Tre av de norska namnen har
1300- och 1400-talsbel2igg med bibehillen diftongAu- medan alla fyra har 1500-tals-
bel2igg med Ou-.

Tvi av de tre uttalsfornerna ovan och de flesta skriftformerna, dven uppslagsfor-
men, visar dessutom den ftjre konsonant vanliga assimilationen -sl- till -ss-.

Hemmansdelar:ZDatnmhagen ddruhhAan AJ. Il32 + 3164 mtl. EK(B). - Riivsktir
rdffilr (IB rdfftbn, rdflerana) Al . ll32 mtl. EK(B). Bebyggelsen Riivskiir ligger i den
sluttande sidan av (en utvidgning av) den dal som givit anledning till sockennamnet.
Efterleden har tidigare innehillit ktirr; se vidare under torpnamnen nedan. Vokalen i
forleden har fdrkortats och y har fcirlorat sin stdmton framftir det tonldsa konsonant-
ljudet/. - Spiirrebiick spdpbdk (torp; IB spdyabdftr"r.) AJ.ll4 mtl. EK(B). I sam-

mansiittning med -brick tycks det rimligast att fcirleden syftar pi en ftirdiimning. Jiim-
for likalydande namn pfl en lokal med ett tidigare namn Dammen, Bd 20:1 s. 98. I
Iiirnt socken (Bd 20:2 s. 81) finns diiremot ett Sparre- eL. Sprirr(e)knsen, som tolkas
som att man tagit sparrar (p5 m6let spcirrar), dvs. bjiilkar, p6 platsen. En torpare pi
Spiinebiick hette Sprirr (AJ), kanske sekundiirt till hemmansnamnet.

Torp o.d.: Gflrdet. EK(B). - >>Hofvern>>, se Skogen - Kasen kdse AJ. Namnet
innehiller kas f. 'rdjning, svedjeland, svedjefall'. - Myren. 1901 taxl. Se Ossbymyr
som troligen avser sarnma plats. - Nya Torpet el. Stiimskog el. Riidkiirr el. Rtiv-
kiirr el. R?ivskflr. NyaTorpet underBacka 1815-1818, Torpet Stiimskog under Backa
1819-50, Torp Rodkiirr, tidigare Stiimskog, Torp Riifkiirr tidigare Stiimskog 1851-57,
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Torpet R?ifskiin 1857-75 hfl. Fcirleden i namnet Strimslcog innehflller stcim m. el. f.
'fdrdiimning'. Pe EK syns att en nu utdikad b?ick runnit pi ftiltet nedanfdr bebyggel-
sen. Den har sannolikt tidigare varit uppdiimd. Forleden i Rddkrirr kan syfta pi riid
viixtlighet, och har sena.re lindrats tlll Rriv-, antingen i samband med att rdvar setts pi
platsen, eller mojligen p5 grund av felliisning i samband med nedskrivningen i husfdr-
htirsliingden. Slutligen har efterleden iindrats till -skcir, men nigon saklig motivering
har inte hittats. Namnet tillkommer nu hemmansdelen Rrivskrir, se ovan. - Skogen
sk5pan (IB sk114.rana) el. >>Hofvern>>. Skogen 1759,1825 hfl, (p6 samftillda utmarken)

1806 L nr 69, EK, >>Torpet Skogen Hofvem kalladb> 1842L nr 103. I taxeringsliing-
den 1901 nzimns under Ossby >Olof Skogs arfv.>>. Mdjligen zir mannens namn bildat
till namnet Skogen. Namnet >>Hofitern>> skulle primiirt kunna vara en inbyggarbeteck-
ning bildad till hemmansn arnnet Hoveri)d. Det skulle i sfl fall hiir syfta pi att en person

flyttat till platsen frfln Hoverod. Jiimftir dockHovers klev,Bodalen (T), som av Maria
Ldfdahl iBd l9:2 s. 67 antas innehilla mansnamnet Hover. - Stiimskog, se ovan

under Nya Torpet. - Sundby. 1825 hfl. Fdrleden innehiller sunn-,biformtlll sudr
'sdder, syd-', som viil fitt ett -d-inskott i anslutning till ordet sund n.'smal vattenpas-

sage som frirbinder tv6 stdrre vatten'. Namnet kan vara givet i anslutning till ettdera

av de tvi likalydande hemmansnamnen ('den sddra girden') i Viitte harud (8d20:2
s. 23, 52), di troligen diirftir att inbyggaren kom dlirifr6n e.d. Alternativt kunde det

vara givet i anslutning till namnet Ossby, och anspela pi sydligt llige inom girden.
Utan liigesuppgift iir det omtijligt att avgiira. - Ossbymyr istbymlr AJ. EK. Kan
avse sarnma plats som det enledade Myren. Ftir fdrhillandet mellan stavning och uttal,
se under hemmansnamnet.

Overby duarbA Nil6n 1880, luarb! AJ, 1 sk. Ftire 1697 i Skee socken.

Jordeboksbekigg: @ffreby 1544 NRI 5:l s.249, dffuerebye H, @fuerbye SP,

offuerebye 1581, Offuerbye SP, Offrebye 1586, @ffaerbye 1615 Reg., Offuerby
1650, Ofuerby 1659, Offwerbye 1685, Ofwerby l696,6fuerby 1777,6verbyEr.
Andrabekigg efter 1540:i0frebye 1591Akt., Ofwerby 1759 hfl.
Preposition: i CR. Inbyggare kallas: luarbyana AI.

Forleden innehfiller liigesbestiimningen dvre (angiende utvecklingen av dvre till river,
se Lindqvist 1926 s.460), vilken brukar anses bestdmma liiget till ovanfdr eller liingre
inflt land i fdrhillande till nigon annan g6rd, se t.ex. likalydande namn i Bd l2:2
s.125. Det finns dock ingen uppenbar sidan anledning till hiirvarande namn. Bebyg-
gelsen kan inte siigas ligga hdgre iin intilliggande gflrdar, och Overby strdcker sig fran
havet in i landet, pi alla sidor omgivet av Skee socken (till vilken den tidigare htirde)
noff om Holma och Renshogen och sammanlagt drygt 3 1/2 kilometer in i landet pi
EK; p5 GuK har den tistligaste delen avyttrats till Holma. Diirutover htir en liten mark-
bit, Rispan, norr om Smiris, til Overby pi EK (men p5 GuK till Smiris). Detta tycks
indikera att Overby tidigare varit storre.

V2irt att obsetvera iir att den del av Holma som ligger mellan Overby och Rispan
heter Lilla Holma.EnligtGrista Framme iir Lilla Holma troligen en f.d. tideg6rd*Geta
(1999 s. 14): se >>j Greitu>> under Namn som dr belagda i iildre kiillor men inte kunnat
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siikert lokaliseras till Lurs socken. Mtijligen kunde i si fall namnen Overby och Sdby

vara givna i forhillande till *Geta. Om by se inledningen.

Torp o.d.: Dalen dqn AJ. 1901 taxl, EK(B). - Dimlingbacken dirubrybakan CR.27

EK. Ftirleden skulle kunna innehilla ett nu fdrsvunnet namn *Dimmeliing e.d., inne-
hillande adjektivet dimmyld >>om 6ker som bara bestfrr av myrjord eller svart mulb>
(Aasen s. 107). Fdrsvagning av cing > ing i svagton lir vanlig i bohusliinska, se t.ex.
wder SmalingenBd 18 s. 302. Jorden iir pifallande mtirk pfl bide den (ganska sanka)
dng som ligger strax norr om bebyggelsen och den mark som ligger 6ster om den. Se

Dimmeln tnder Galtd. Inget tyder pfl att namnet, sisom antagits for >>Dymlarne>>

Bd 16 s. 166, skulle innehilla sv. dia7. dymbel'trdplugg, dymling' fvn. dymbill m.
(dymling SAOB D 2434); jiimfor no. dial. dimling, sv. dial. dymbling (Falk-Tory
s. 165 under dumling). Ett alternativ som likaledes verkar sakligt mindre troligt iir att
fcirleden innehiller en avledning till det fvn. adjektivet dimmr i betydelsen 'mtirk,
skum' som antagits av Elof Hellqvist (1903-06 s. 89 f.) for sjdnamnet Dimlingen. -Girdstad. Gflrstad 1825 hfl, Gflidstad EKB. Ftirleden innehiller troligen gdrd i n:u-

svensk betydelse och namnet ska di tolkas som 'girdsplats'i enlighet med tolkningen
av Gdrd(s)staden iBd 16 s.24I. - Nytorp. 1901 taxl, EKB. Om Nytorp se inled-
ningen. - Rispan rbspg AJ. EK(B). I namnet inghr rispa rispaf.'remsa' (Naverstad
1900; DiT s. 74), 'markremsa, remsa jord' (Naverstad 1937), som troligen syftar pi att
den smala markbiten ligger som en ikerren utmed Smiris ikermark. Rispan ligger
>liingst utpi den smala fliken ('rispan') mellan Skee socken> [sic!] (AJ), dvs. som 96r
in i Skee socken fr6n havet en knapp kilometer norr om grrinsen mellan resten av Lur
och Skee. Rispan ?ir redan pfl EK 1938 en enhet avskild fran ovriga Overby och ligger
norr om Sm6ris ca ll}kilometer tjster om Overbys tistligaste spets; pi GuK har den
gfltt over i Smiris iigo. - Ryr ryr (girddel) AJ. EKB. For ryr, se ovan under Ryrs
ddegdrd. Eftersom det giiller en liten bebyggelse, siikert relativt ung, iir det troligen
friga om uppkallelse. - Stenhiillan. EKB. Efterleden innehiller hdlla htbla f. 'berg-
hiill'. En berghiill finns pi platsen. - Alvhem. EKB. Om mtjnsternamngivning se

inledningen.

Namn som er belagda i iildre kiillor
men inte kunnat s:ikert lokaliseras till Lurs socken

Dessa namn fcirekommer i sammanhang som uppges avse Lurs socken, t.ex. forteck-
ningar tjver hela eller delar av girdar som skdnkts till kyrkor, men det behdver inte
innebiira att de iir beltigna i samma socknen, eller ens i angriinsande socknar.

"j Greitu>. 1391 RB s. 388.

I sin grundliga genomgflng av medeltida girdnamn i Skee kommer G6sta Framme
fram till aLl*Geta tir namnet pi en odegflrd som givit namn 6t den sydligaste fjiirdingen
i Skee och att Lilla Holma utgdr restema av denna gamla gerd (1985 s. 179-185). I Bd

27 Uttalet hiimtat ur en uppteckning frfrn Risiingen, Skee socken, med kommentaren: >>Griisbacke med
gammal tomt vid sjdn, invid delet mot Overby>.
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20:1 s. XV antas att namnet antingen syftar pi getter eller innehiller ett Oknamn pi
invinarna i trakten.

>j Hellunne>. J Hellunne 1391 RB s. 388.

Namnet innehiller htilla f.'berghdlf i bestiimd form dativ. Kan eventuellt avse

Hcillene, hemmansdel i Stare, Skee socken, eller mtijligen Htille under Torbal, ddr

form och uttal tycks sfli.rnma dSligt overens, nflgot som kunde tyda pi att namnet tir
betydligt iildre 2in det tidigaste belZigget (1858).

>j Jegdb. NRI5:1 s. 238. Ovisst.

>j Krabbu horperr. 1391 RB s. 388.
Avser siikerligen Krabbetorp, odegfud under Bjorke i Skee socken, se Bd 20:1 s. 4.

>j litlu Lygi porpe>>. 1391 RB s. 388.

Fors, srikert med rdtta, i Bd 20:l s. 55 ttll Lytorp i Skee socken.

>j Liodzrudilr. 1391 RB s.388.
Sannolikt innehiller ftirleden genitiv av mansnalnnet Lj6t, jiimfiir L@sgaarden i

norska Hedemarken i NG 3 s. 289. Om rdd se inledningen.

>j Nordby>. j madalgardenom a Nordby, Jtem j Nordby j madalgard(en)om j @fra

stofuozne 1391 RB s.388, ij Nordby[e] 1430 (avskrift1622) Akershusreg. s.40.
Det finns ett Nordby (1645 Krist. bisp. jb s. 38) iiven under Namn som tir belagda i

iildre kiillor men inte kunnat siikert lokaliseras. till Tanums socken, liksom i Bd 20:1

s. 109(1648NRR9s. 193).InorraLur,tidigareistjdraSkee,flnns ettSdby, sommed
stiirsta sannolikhet ska tolkas som Sdderby. Norr om Stiby, i Skee socken, ligger Lilla
Holma, sedan en liten remsa som hdrt til 6verby, och norr om denna Sddra Sltin.
Norra Slon ligger en mil norr om Sddra S16n. Stidra Sltin iir uppdelat pi tvi omrSden,

varav det nordligare ligger norr om Risiing. Gustaf Sohlberg (Bd 20:1 s. 81 f.) anser

att det 2ir den sydligaste delen av Stidra S16n som ursprungligen givits namnet Sldn,

som tolkas som 'svag sluttning', och att Norra Sltin uppkallats efter denna. Han niim-
ner inte att Stidra Slon iir uppdelat pi tvi omrflden. RB-beliigget i Slodreime (dvs.

Sldn; enligt tolkningen en fdrvanskad form) iir placerat mellan BflIerod och Risting,

vilket kunde tyda pfl att namnet Sddra Sltin ursprungligen betecknade det nordligare

av de tvfl omr6dena. Mojligen kunde Nordby ha utgjort den sydligaste delen av Sodra

Slcin, men lagts tide och tidigt upptagits under S6dra Sltin? Alternativt kunde dock
beliigget i stiillet avse Norby i Kville socken (se Bd 16 s. 56 f.). IAkershusregistret st6r

dock uttryckligen >ij Luder sogen>>.

>Prastbolet>. 1391 RB s. 388. Avser med stor sannolikhet Hogen, se detta. M2irk

dock att Nord-Galtci varit >>pr[stebob for Skee socken, itminstone under 1600-talet.

I
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>Ragnilda stoffwaru>. ix aura bole j Reidhars @yne som kalles Ragnilda stoffwan
1464? DN 2 s. 851.

Ftjrleden innehflller kvinnonamnet Ragnhild och efterleden stofo f. 'stuga'.

>>Rreirkrerre>>. Rairkarre 1391 RB s. 388.
Mdjligen avses Rdrkdrri Kville socken och hiirad. Fdrleden innehiller rorf. 'vass'.

Omhirr se inledningen.

>i SPadeberrig, i SPiddeberg>>. i SPadebenig 1580-81 H, i SPiddebergh 1585-86 H,
SPadebergh 1585-86 SP. Ovisst.

>j To(o)sta rudi>>. 1391 RB s. 397, 390.
Forleden innehflller mansnamnet Tbsti. Om riid se inledningen. Jiimfor Bd 20: 1 s. 1 1 1 .

>>j vtbo>. 1391 RB s. 388. Se Utby (T).

>j Yalabrergi>. jYalabergi 1391 RB s. 388.

Ftirleden dr oviss. Valex odlral<s i Skee, som i RB 1399 skrevs >>a Val@xe>> uppges i
Bd 20:1 s. 95 trots uttalet inte kunna inneh6lla vale (*vdrde) m. 'vdrdkas (o.d.)' efter-
som RB har bevarat rd. I stiillet fdreslis fvn. valr m. 'fa1k' eller mojligen ett frfln
Norge viil styrkt 6namn Vala. For Valeby i Bottna (Bd 16 s. 11 f.) sAtts som ftirsta al-
temativ >det i Norge ganska siillsynta men i Sverige nflgot vanligare> mansnamnet
fvn., fsv. Vale, och som andra alternativ yalr'fa1k' . Tillsammans med efterleden -berg
tycks figelalternativet vara att fdredra.

>j Vresbp. 1391 RB s. 388.
Mtijligen avses Vrissby i Skee trots att detta beliigg inte iir upptaget vid behand-

lingen av detta namn (Bd 20:1 s. 99). Trots vokalen kunde beliigget dock avse Vassby

ovan, dar aila skrivningar liksom uttalet enhiilligt visar a.

>>y Oster Rodt, i Osteradt>>.y Asrcr ROdt 1573, i@stero,dt 1580-81, 1585-86 jb.
Se under Vcisteriid ovan ddr slutsatsen dras av uppstiillningen i jordebdckerna att

naflrnen @ster4dt och Vristerdd btir hSllas silnman och att mojligen Nygflrd iir vad
som tidigare hette Osterdd.



Tanums socken

Namnet Tanum har i historisk tid anviints om priistgflrden och socknen. Redan pi
1500-talet rdknades dock byn Thnnam till Tanum (se nedan under Tannam ochTanum),

och ndr fastighetsnumren infordes blev priistgirdenTanum nr 1 och girdarna i Tannam

Tanum nr 2--7. Om namnet Tanum se mellan artiklarna Tannam och Tanums

Prtist(e)gdrd.
Vissa delar av socknen har haft siirskilda namn. Nils Nil6n riiknade 1880 upp

fjiirdingarna i socknen, niimligen 1) Nas fidrding nqs f1dlreg,2) Tannams ficirding
tduiams fl,ibee (Tannams fjerding 1821 hfl), 3) Gdrdens (*Garns) ficirding g@na

ftritteg," 4\ Kalleby ficirding khlabA flcDheg, 5) Svandals fjtirding suQndas f1@beg,6)
Gropens fjrirding grrt[a f]dbeg, grQba fldbeg, gr,bba f1@heg (de tvi sista uttalen

1884).2e

Tanums socken har ocksfl delats in i >bygde> (uppgifterna med uttal fran Nil6n
1880, 1884, om inget annat anges) med namnen AnrdsbygdenAnrAhs Byggden 1821

hfl, Anrdsboen dpdrosbve, y. dnros-;3o Bergsboen bdpbue, bdsb[1e, brifuWe, Bergs-

bygden Bergs-byggden 1821 bfl; Eigdegrrinden, Ejgdegrenen Qdagrpf, Ejgde-grenen

l82I hfl Fossumboen (trakten kring Fossum) fbgumbrte, fdsambqte, fdsmmbrte,3l

fdsmmbqe, fdsambue; fb;mmbfie Qtpptecknat 1937), Fossumbygden Fossum-byggden

1821 hfl; Gerumssliitten li'lramssldle eller Tanumsslijtten td?.wmssldtre; Gdndalen

(Gdrden-) gd.ndbn, Gd.ndalsbygden Gindals-byggden 1821 hfl; Kkhrudden kbdtrbdan;

Nc)set n4,sat eller Tanumsnciset td9rumsnfisat, Nrisfidrding(en) Niis-fjerding 1821 hfl;
Sktirgdrden l82Ihfl; Svandalsboen suq;ndasb&e, Svandalsbygden sodvdahsb*eI(LIL
1912, soandalsbrteKLLL 1898, SvandalsBygden 1821 hfl; Tannamsdalentduamsdb.n,

-tgrr,, tQnamsdfir,,; Tanumsniiset, se Niiset; Tanumssliitten, Tanums SHtt 1821 hfl,
se Gerumssliitten. Hela Svandalstralten kallas Svandalsdalen sudadasdgn, iborna
sudadghgar, bestdmd form sudndglngana TC 1937 . Kiinnetecknande for de tre som

kallas -dalen iir att de iir dalgangar, bitvis raviner, med ett vattendrag.

Medeltidabekigg: Tirneims sokn 1317 DN 2 s. 111, Tuneym 132728 Pavl.nunt.

s. 133, a Tunrimi (2 egr) 1334 DN 4 s. 182,32 a Tirnnaimi (2 get) 1349 DN 4
s.278,33 j Tunaims sokn 1356 DN 4 s. 300, j Toneimsokn (med senare hand pi
baksidan av ftireg.), j Tirnhem sokn 1361 DN 2 s. 291, j tunhem sokn 1361 SD

8 s. 33, (kyrkyoprester) j Tirnem 1366 DN 2 s. 308, vider Toneims kirkiu 1373

28 J?imfcir Gdnehed < >Gans, Gflrdens Hede>>.
2e En socken var tidigare indelad i fyra fjiirdingar, men med tiden blev det liimpligt att ut6ka antalet. I varje

fjiirding fanns en fj?irdingman, en sorts ordningsman som hade diverse uppgifter bl.a. av r?ittslig karaktlir.

(Sfl smaningom en i varje socken.) Se SAOB F 703 (under 2) resp. 706.
30 -bwe ar kanske, som David Palm antar, bestiimd pluralform av fvr,. bil n., men om det iir i betydelsen

'bygd', som han skriver, iir pluralformen miirklig. Troligare vore i si fall betydelsen'gflrd' (NorrOnO s. 94).

Mera sannolik iir dativ singularform av bilibetydelsen 'bygd'. I si fall iir normaLiseringen -Daez felaktig.
31 Parentes kring den fOrsta accenten; ffoligen ska det tolkas som alternativa accenter.
32 sira Forlreifuer a Ttrneimi [...] sira Ketill laigho prester a Tunreimi
33 sira Kietill profaster a Tirnnreimi sira Dorgiair vikarius a Tirnnrcimi
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DN 6 s. 343, (prester) a Tuneimi, j Tunaims kirkiu 1389 DN 4 s. 411, vider
Twneimskirkiu 1400DN2 s.429, jTunems sokn 1403 DN4 s.538, j TWnrims-
sokn 1407 DN 3 s. 426, a [T]onaime 1408 DN 3 s.428,34 ecclesia Tunaim
bdrjan av 1400-talet 1928 NHT s. 153, a [T]onaime 1408 SD ns 2 s. 43,
j Toneimssok{tl4l4 DN 5 s. 351, j Tunaims sokn 1416 DN 5 s.362, jTunreims-
sokn 1416 DN 5 s. 362,365 (avskrift 1444), (prester) a Twnaime 1433 DN 3
s. 516, Tonem 1436 DN 2 s. 542,3s a Twneims kirkiu gardhe, (prester) a Twneime
1439 DN 5 s.494, a Twneime 1440 DN 6 s. 509, a Toneim (i prestgardenom)
1442 DN 3 s. 556, j Tuneim sokn 1445 DN 9 s. 273, nl Twneims 1457 DN 5
s. 586, j Twneimssokn 1458 DN 5 s. 589, i Tonem sokn 1464 DN 5 s. 615, vider
Thwnems kirkio 1470 DN 6 s. 601, j Twneyms sokn 1475 DN 5 s. 644, i Thu-
nem soghen 1485 DN lI s.219 [pi diplomets baksida med handstil fran 1600-
talet: i Tonnemsognl,iTh4n4m songh 1501 eller 1502 DN 5 s. 714,iThilneiim
1522 DN I s.770 (samtidig avskrift), T4nnorm 1524 DN I s.776,Tonhem 1527
NRI 4 s. 400, Thonhem 1527 NRI 4 s. 407, Thonhnem 1527 NRI 4 s. 4lO, i
T6nnwm 1535 DN ll s.716, ex T0nnem 1535 DN 13 s. 684.
Jordeboksbekigg: Tannum Sogenn 1581, Thanum Sogenn 1586, Thpnnum
Sogenn 1615 Reg., Taniim 1659, Tanum 1665,1697-1881, Tahnum 1680.
Andra belcigg efter 1540: y Tonne sogh 1557 eller 1556 DN 12 s. 811, Thonems
sogenn 1578 NHD s. 75, Thannum Sogenn 1581 HGyld, Tonnum sogn 1586
NRR 2 s. 668, Thanum 1591 Akt. s. 48, Thaniem sognn 1595 NKI 2 s. 198,
Thannem sognn 1595 NKJ 2 s.235,Thanniem sognn 1595 NKJ 2 s.219,255,
JN: Tonnem 1576 s. 28, Tunnum 1577 s.46, Tonnum 1580 s. 36, Tonnum 1587
s.52, Thonim 1591 s. 11, >>Thonums Borsse>> annex till Tanum 1591 s. 11,

Thonnom L592 s.60, T6nem 1594 s. l02,Th@nnom, Thennem 1594 s. 61,
Thennem 1594 s. 67 ,Tgn(n)lm (flera ggr) 1594 s. L26,T@num (flera ggr) 1594
s.235,36 Tennem 1597 s.73,Tgnnem 1597 s. 71, (her Jacob i) Tpnum, T6num
prestegaardt, Th6num 1597 s. 49l,T4ntm(2 ggr), Tpnums kircke 1597 s.492,
T6n(n)um (flera ggr) 1597 s. 493; Thaanum Sogenn 1601 Arbetz penninge,
Thonum 1610 Akt. s. 129, Thannom 1610 Akt. s. 144, Tanum 1620 Glostrup
s. 102, Tannum 1625 Glostrup s. 93, Taanum 1629 Glostrup s. 108, Tune Sogn
1631 NRR 6 s. 345, Thorum 1632 NRR 6 s.392, Thuene 1632 NRR 6 s. 430,
Tanum K.1645 Krist. bisp. jb s. 38, Thundum 1648 NRR 9 s. 199, Thanemb
Sogn 1656 NRR 11 s. 588, Tanum sochn 1660 D. Bjelkes jb s.226, Tannum
sogen 1660 D. Bjelkes jb s.265, Tanum 1760 hfl.

3a a [T]onreime j prae st gharddenum aa almannalegha stamfno
35 Scriptum Tonem anno domini
36 En gfurg >T/nums prestegaard> och en gflng >>en le heder Kiedpen liggendis fra Tpnumsland 3 eller 4
pilsku&.



63

Aleviken dh(a)ulga Nil6n 1880, db(a)u)ge Nil6n 1884, dhuige KHL 1901, Qbauigs,

dl(a)uiban HR 1920. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m.1697 jb, kr. t.o.m. l719 jb.

Jordeboksbekigg: y alluygen 1544 NRI 5:l s.233, y Aluig 1573, Alduig K, i
Alluigh 1581, Aaluigh K, i Aluigh 1586, 1615 Reg., Ahlwijk 1659, Aluigen
1650, Allwijckan 1697, Ahlwikan 1719, Ahlewiken 1811, Aleviken Fr.
Andra beliigg efier 1540: Aaluig 1601, 1603 Arbetz penninge, Alvigen 1645
Krist. bisp. jb s. 40.

Det iir ovisst vilket ord som ingir i ftjrleden. Triidet al heter i bygden oftast orr gr f .
men kan (numera) ocksi heta a/ o{r. I norskan finns ftir al enligt Ove Arbo H|eg (I97 4
s. 192 ff.) ordformerna or och older med vissa smdrre variationer och med slutet a
eller d- eller o-haltig vokal. Hpegs karta pi sidan 693 visar att hela den sydiistra delen
av Norge hat or, ol eller i nflgot fall or. I V?irmland kan triidet a/ beniimnas Arder (kort
eller langt friimre a) f. (se YO s.27 tnder dlder). Detta ord kan tidigare ha haft en
storre utbredning och skulle diirmed kunna inghiAleviken. Ardertorde si sminingom
kunna ge uttalet db(a)- i en sarnmansiittning (i analogi med andra ord med rd> lr,t.ex.
bord bob, gdrd gqh).

Bara det senaste av de upptecknade uttalen av Aleviken visar bakte a, vilket tyder
pi att uttalet pi senare tid anpassats till standardsvenskt uttal av triidbeteckningen al
(oavsett utsprunglig betydelse). En mellanvokal kommer till fdrst 181 1 (se inledningen
under Sammansiittningsfog).

Tbrp o.d.: Enerhogen iryarhm4an HR 1920. I forleden ingflr dialektordet ener
'en(buske)' m., fvn. einir,i DAGs ioar (Tanlm 1898; 1933 dven b_nar),inar (Lw 1928).
Om hog se inledningen. Enligt uppteckningen var bebyggelsen iven 1920. - Kolle-
backen. J Kolbakka 1391 RB s. 385, Kollebacken jrp 1665. Forleden innehflller kol n.
'friikol'. Gosta Framme skriver att ridegflrden Kollebacken >>kan spiras i Alevikens
skatteo> fran jordeboken 1544 och framit, men forst i jordrannsakningsprotokollet
1665 noteras namnet Kollebacken (1999 s. 286).1RB har namnet obestiimd btijnings-
form av backe m., men sena.re bestiimd form. Om mellanvokalen se inledningen, av-
snittet Sammansiittningsfog. - Sigebiinken sdwabdg$anHR 1920. Namnet beteck-
nurr en hage, men en tidigare inbyggare kallades Mattes pd btinken mdlas po bdg$an
(HR). Namnet innehfiIler sdgebtink m. 'bdnk frir signing av virke'. Den yngre bebyg-
gelse som nu. heter Sdgebrinken ligger vid de tv6 markanta smi bergknallar som skju-
ter ut i vattnet flt nordvzist, niira Sigebiinksskiir. Pi bergknallarna finns flera plana,
vhgrata avsatser som kunde vara liimpade att stlilla en sflgebiink pi (eller kanske lik-
nats vid en sidan). Jiimfcir Sdgebcinken sdwa- och Sdgebiinkssktir pfl samma hemman
(Bd 19:2 s. 52).

Amundholmen druunhblman Nil6n 1880, d.mwnshakman Kortet 7 5 1916, dmutn-
hbhman TB 1938, ej bebodd holme, med eget uppslag i jordregistret. Liigenhet enligt
1881jb; 1/4 kr. t.o.m. 1697 jb, kronoholme l719 jb.

Jordeboksbeliigg: Amtndholmen 1659, Amundholm 1665, Amundhollmen
1697, Amundholmen Fr.
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Ftirleden innehSller mansnamnet Amund, om vilket se underAmunderdd (L) ovan. Av
alla beliiggen pil Amundholmen dr det endast ett uttalsbeliigg som har nigon genitiv-

markering. Den ursprungliga genitiviindelsen -arhar fallit ftire tiden ftir de forsta be-

liiggen. Jiimfdr Germunderiid nedan.

Torp o.d.: Sillerbiick. 1821 hfl. I ftirleden skulle verbet sillra'rinna sakta' (Tanum

1933) kunna ing6, alternativt sillra f. 'liten biick' som ndmns vid tolkningen av Si/-

lert)d Bd l2:l s. 362. J'anfor ocksil Sildr- Oluf Rygh 1904 s. 2ll; >>Sildar rudi>> Bd 5
s. 109; *Silden 9 s. 88.

Anrfls finros,forr dgdras Nil6n 1880, dadrbs KHL 1901, dnrbsTC 1934,2byar
Lilla och Stora Anrfls iir skilda enheter med var sitt uppslag i jordregistret, trots ge-

mensam hemmansnumrering: Anr6s, L. 1-3, Anris, St.4-7.

Medeltida beliigg: (tiI hans gaard) Anatos, til, i Alnaros 1378 DN 1 s. 338, j,
vidherAlnaros 1397 RB s. 386 resp. 387, ij ytraAuros 1403 DN 4 s.537, jytrn
Allnaroos 1407 DN 3 s.426, paAnross 1499 DN 8 s.452.
Jordeboksbelcigg: y Anros 1573, Ahnnroiss, iAhnroiss R Ahnroiss gaarde 1581

K, i Annrois F, 1586, Anros 1659, Anroos 1665, Anrooes, Antoes 1680, Anr6ss

1697, Anrahs 1697, Jr.
Andra beldgg efter 1540: Anros(s) 1592 JN s. 61, 1594 s.234,1597 s.493
(m.fl. stiillen), Anrosz 1595 ODJ s. 235, Anros 1599 NHD s. 286, Anros,
Anroes 1601, Anross 1603 Arbetz penninge, Androess 1613 RU, Anroess 1634

JbVr, Anr/st 1648 NRR 9 s. 196, Anros, Anrous 1660 D. Bjelkes jb s.226,
265.

l3O0-talsbeliiggen visar att forleden innehiller genitivformen*Alnar av *Qln, som iir
Anrisiilvens gamla namn (se tnder Anrdsiilven iBd I9:2 s. 27). Roten i vattendrags-

namnet dr *al- (iimfiir t.ex. gotiska alan'vdxa') som syftar pi att iilven tenderar att

civersviimmas. Om *Qln, se Janzdn 1935 s. 38; Andersson 1972 s. 45 f. Efterleden
inneh6ller os n. 'mynning'. Hjalmar Lindroth konstaterar att byn Stora Anris enligt
iildre kartor tidigare legat samlad niira det stiille diir de tvfl grenarna av Anrflsdlven
rinner samman, vid Ostorp, om vilket se nedan,37 och att den gflrd som 1945 169 niir-
mast fdrgreningen 169 pil3,82 m ci.h. (1945 s. 96). Detta dr en sanning med modifika-
tion, eftersom det giiller den avvigda punkten pi detaljlinjen Fjiillbacka V 28 (EKB
Tanum s. 138) och den ligger niirmare tilven iin girden, som pfl EK 1978 ligger civer

5-meterslinjen. I RAA Tanum 1539:1 uppges att detta iir StoraAnris tomt enligt karta

fuin 1694. Den ligger pi en svag fiirhojning. P5 ungefiir samma plats har det funnits

, Pe EK Gide 1938 och 1978) stir namnet Anrdsdlven vid bida grenarna av iilven; pi GuK bara pi den

som kommer risterifran. Troligen iir det den gren som kommer norrifran som hetat *Qln (och fortsatt att
grira det hela viigen ut i havet). Den rinner niistan hela viigen tiver ligmark diir den kunnat breda ut sig,

och det tycks inte finnas spSr efter nigot annat gammalt namn pi denna fdr trakten stora 2i1v. Den andra

grenen gdr diiremot under stcirre delen av sitt lopp sk2il fdr namnet *Huld, omviket se HudiilvenBd l9:2
s.27 ochHudnedan.
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en boplats under sen vikingatid (RAA Tanum 2214). Dessutom 169 en boplats 100

meter fr6n denna mot Arthtigen till, som tycks ha varit anv?ind fr1n2260 (+/-30) f.Kr.
till1225 (+/-35) e.Kr. (RAA Tanum 1856:1).

Redan under 1580-talet redovisas sex gtrda4 varav tv6 friilsegirdar, en under

>>Pouell Skriffuers Godtzs>> och en under >>Galler Guodtzs>.

Lilla Anris lblaanres, darbsTC 1934,by.

Bekigg efier 154}:Anrahs Lilleg. 1760 hfl, LillaAnrahs 1821 hfl, LillaAnrfls Fr.

Om beteckningen Lilla hiir innebiir att Lilla Anris varit en ddegird (se Framme 1985

s. 43 tr ) rir ovisst. Framme 1999 har inget som tyder pi att si skulle vara fallet, trots
att Lilla Anrds 2ir belagt forst i den fdrsta svenska jordeboken 1659. Att mlirka iir att

det under medeltiden fanns en bebyggelse som det var befogat att kalla >>yttre Anris>>.

Detta tycks tyda pi att det lig en bebyggelse lZingre ut mot havet 2in dvriga Anris,
vilket stiimmer med LillaAnris liige.

Nr 1 AnrdLs Lilla Ostergflrden. 3t4fu.Var 1 mtl t.o.m.1697 jb. F6rut >tillCannonil>38

enI. 1659 jb. A. Lille 1659, A. La Ostergfirden l719 jb, Lilla Anris Fr.

Nr 2 Anris Lilla Mellangfrrden. 1 sk. Var kr. t.o.m. 1758 jb. Ftirut >till Cannonil>

enl. 1659 jb. A. Lille 1659, A. Lilla Mellangirden 1697, A. La Millangflrden l719 jb,
LillaAnris Fr.

Nr 3 Anrfis Lilla Nedergfirden. 1 uts. fr. Var fr. t.o.m. 1680 jb, ofri fr. 1758-1825 jb.

A. Lille 1659, A. Lilla Nedergfuden169T jb, LillaAnris Fr.

Hemmansdelar: Fjorden flqnTC 1934.118 mtl. EK(B). Namnet syftar pi Ramsfjor-
den. Platsen ligger inte langt fr6n fjordens innersta del. - Fidllet ftcilat TC 1934.

2811000 mtl. EK(B). Namnet innehiller dialektordetfiri// n. 'vidstriickt, tidslig bergs-

mark'. - Kiilnehogen SfinahhtoanTC 1934.2011000 mtl. EK(B). Fdrleden inneh6l-
ler kiilna gdna f .'torkhus (ftir lin, malt eller siid)' (Tanum 1901), tjdrna'torfumfor
sdd'(DiT s. 100). Omhog se inledningen. 

-Ljungliden. 
1411000 mtl. EK(B). Efter-

leden innehiller lid f. 'sluttning'. - Pflletorpet p@batbypat TC 1934.8/1000 mtl.
EK(B). >>Pdlbodde diir; dtid for ca25 frr sedan>> (TC). Om torp se inledningen, liksom
om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Ragnhildsholmen, se under

eget uppslag. - Skogsbacken skdjsbhkaruTC 1934. l3ll000 mtl. EK(B). Ligger i en

skogig sluttning. - Tirvorna twwana TC 1934, ttituana CR. 1711000 mtl. EK(B).
Namnet kan innehilla tuvaf . med syftning p6 tuvig mark, men det kan alternativt vara

uppkallelse efter hemmanet Tuyene nflgra km nomrt. Det sistnlimnda uttalet dr stan-

dardsprikligt.

Tbrp o.d.: Botten. l82l hfl, EK(B). Bebyggelsen torde vara flyttad, eftersom platsen

ligger p6 dalsidan, inte i 'inre delen av slinka eller vik'eller pfl 'l6gt beliigen mark',
sisom botteni ortnamn vanligen fdrklaras. l'amfor Mellanbotten nedan. - Dammane

38 Cannoni gods iir ett jordegods som tilldelats en kannik, en iimbetsman pi domkapitlet (hZir i Oslo).
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ddmana TC 1934. Olokaliserat. Namnet innehiller bestiimd pluralform av damm m.

- Hasslebacken hdslabhkan TC 1934. EK. Fdrleden innehiller viixtbeteckningen
hassel, rt'red omkastning av de sista bokstiiverna. - Karlsro. EK. Om unga narnn-

typer se inledningen. Hiir anspelas troligen pfl det tyska stadsnamnet Karlsruhe (se

Sahlgren 1948 s. 13), med en dgare vid namn Karl som direkt anledning. - Klflvan
kbduaTC 1934, ktdpa CR. Vid en kldva; om detta ord se inledningen. - Lflngesjii
tdgfh KortetT4 lgL7, ldejb CF..1845 T r 320, EK. Hdr pi EK til Asertid. Platsen
ligger niira sjon (havet), men ndrmare tvi kilometer noff om fdljande. Mdjligen ddljer
sig ett forsvunnet namn i fdrleden, eftersom det i trakten finns flera namn pi lfing(e)-:
Ldngedal, Iingemyr och Ldngstenarna. Hur dessa namn ftirhflller sig till foljande iir
ovisst. - Lflngii ldgqTC 1934. 1760 hfl, 1837 T nr 395,1844T nr 320, EK, L8ngiin
1901 taxl, Lang6 eller Veddtivadet EKB. Man kan anta att nedre delen av Anr6sdlven
tillsammans med Ramsfjorden vid tiden frjr namnets tillkomst var en stcirre fjord med
en stor, avlang ci, omfattande nuvarande Ling6, Ornekullen och Lingeberget (diir
Ldnge- viil innehiller namnet lingd). Namnet Vedddvadet, som EKB m?irkligt nog

uppger vara ett annat namn pi Lang6, avser enligt meddelare 2003 ett vadstdlle som
tidigare fanns pi den plats, flera hundra meter nordvrist om Lflngri, d?ir viigen nu 96r
over till Veddti. Det stimmer ocksi med TC:s uppgift att Veddiivadet lflg pfl Ostergir-
den (>Mot VAdd6>) och att det fanns ett vad diir cjver till Veddd. - Mellanbotten.
Mellan Botten 1821 hfl. Mellan- kan mrijligen hiirrrira frin namnet Mellangdrden, i
vilket fall namnet kan avse samma plats som det enkla Botten, di detta ligger pi Mel-
langfrrden. - Mon mdna.EK. Namnet innehiller bestiimd form av monf. om vilket
se inledningen. - Myren mrtra TC 1934. EK. Namnet innehiller bestiimd form av

myr f ., vilket torde ha uttalats med spetsigt -e, vilket denne upptecknare oftast missat.

- Pallintorpet pd.lmtbrpar eller Angbiten dgbeianTC 1934. Angbeten EK. Under
1800-talet fanns hiir tvi soldater med namnet Pallin. Om vokalliingden se dialekt
avsnittet i inledningen . Om torp se inledningen. Efterleden i Angbiten innehiller bite
bDda m.'bit' (Tanum 1898). I Bd 15 s. 293 anges betydelsen '(uppmiitt) del av nigot
stcirre'. - Pflletorpet, se hemmansdelen med detta naflln ovan. - Ramsvik. I82l
hfl. Namnet iir troligen sekundiirt till Ramsfjorden, om vilket se Bd 19:2 s. 12, kanske
som en ellips av *Ramsfiordsvik, men altemativt kunde det innehilla ram(n) 'korp'
eller en ellips av nigon av vzixtbeteckningama getrams (Polygonatum odoratum)
eller ramsl1k (Allium ursinum). - Riidhammar rdharuar TC 1934. 1901 taxl,
EK(B). Namnet innehfiIler fiirgbeteckningen rdd och appellativet hammar m. 'fram-
skjutande bergsparti'. (Jiimftir Tannam nedan.) Namnet betecknar den udde som
bildas mellan Rddhammarfjorden och Ramsfjorden och syftar pi det hoga branta
bergsparti av rcid granit som skjuter ut i fjorden pi viisfra sidan av udden - siikert den
ursprungliga namrbziraren. Se omslagsbilden. - Sandlid sdnhTC 1934. EK. Efter-
leden innehfiIler lid f. 'sluttning'. - Skriiddareholmen. Skriiddare Holmen 6 i 6

1759 T nr 66 i sen kopia, 1796T nr 119 i sen kopia, Skriiddareholmen, kigenhet 1837

T nr 395, 1844T nr 320. Fdrleden innehfiIler yrkesbeteckningen skriiddare.Inedre
loppet av Anrisiilven finns en stor holme som heter Holmen. Kanske namnet
Skriiddareholmen avser denna holme. - Torn(e)kilrr tfipSerTC 1934, tfinaJqr CR..
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Tornekiirr 1821 hfl, EK. Ftirleden innehiller torn tilUt, taatm.'taggig buske'. Om
ordet h?ir syftar pfl nypon och slin, som enligt TC viixte pfl platsen, kunde detta tyda
p6 att efterleden inte innehiller ki)rr intsvensk betydelse, eftersom dessa buskar vdx-
er pi torr mark. Den iildre bohusliinska betydelsen av ktirr 'tdtt snar, tat snirskog'
(biittre belagd i det sydbohusliinska omridet) skulle di passa biittre. Buskarna kunde

dock ha viixt i nlirheten av ett i sfl fall nu igenviixt kiin Om kiirr se inledningen. -
Veddiivadet obdaubt TC 1934. EK. Enligt EKB iiven kaTlat lingd, se detta ovan.

- Angbiten, se Pallintorpet oyan. - Angstycket. EK.

Stora Anris stdraanres, dnrbsTC 1934,by.

Jordeboksbeldgg: aff store affoss s 1544 NRI 5: 1 s. 227 .

Andra belcigg efier 1540: Anrflhs Storeg. 1760 hfl, Stora Anrfihs 1821 hfl, Stora

Anris Fr.

Se Anrds ovan.

t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 17 58 jb.

A. Stora Millangflrden 1158 jb,
Nr 4 Anris Stora Mellangfird en. 3/4 sk. Var 1 mtl
A. Mellangflrden 169l , A. Stora Mellanglu ll I9,,

Stora Anrfls Fr.

Nr 5 Anrfls Stora Norgfrrden. 314 sk. I allt som foreg. A. Norgirden 1697, A. Stora

Norgird l7l9 jb, StoraAnris Fr.

Nr 6 Anrfrs Stora Vfistergfrrden. 314 sk.I allt som foreg. A. Stora 1659, A. Wester-

gfrrden 1697 , A. Stora Wiisterg Ard l7 19 ib, Stora Anrfls Fr.

Nr 7 Anrfis Stora Ostergflrden. 3t4 sk.I allt som foreg. A. Stora 1659, A. Stora

Ostergirden 1697 jb, StoraAnris Fr.

Hemmansdelar: Hedarna hbana CR. 3/16 mtl. EK(B). Om hed se inledningen. -
Hogen, se Arthdgen. - Nypetornhogen nlbatenhurpan Nil6n 1880, nlbatenhuwan
Nil6n 1 884. Namnet innehiller dialektordet nyp e torn nib etbo' tcirnrosbuske' (Tanum

1898), nybetbnn m. 'nyponbuske' (DiT s. 65). Jiimfdr Tornen och Arthr)gen nedan.

- Skinnarn tiaa4Nll6n ISSO,liaan'tc 1934, Sinbn CR.6 hemmansdelar 3116,

91128 samt fyra gflnger l5l5l2 mantal. EK(B). I namnet kan ingfl ett binamn *Skin-

narn, som di innehiller bestiimd form av yrkesbeteckningen skinnare m. 'buntmaka-

re, garvare' , j'amfor SkinnarenBd 16 s.231med litt. Enligt uppgift frin en meddelare

har det pi en av hemmansdelama funnits en person som mycket viil skulle kunnat gdra

skiil ftir binamnet*skinnarn, i betydelsen 'den som skinnar folk (pi pengar o.d.)' (ftir
denna betydelse se Friberg 1938 s. 104 f.). F6r tolkningen av Skinruaren iBd 16 a.st.

seitts som alternativ *skinnare 'fj'dril', eller en bildning till stammen skln- 'skina',
isyftande torka (iimfor vastgdtska skinna av 'torka efter regn' Rietz s. 586a; Ivar
Lundahl 1929 s.77). En av bebyggelserna kallas Slcylten enligt meddelares uppgift.

- Spriicklet sprdkhatTc 1934.3132 mtl. EK(B). Namnet var ursplungligen ett 2igo-

namn, bildat till adjektivet sprticklig (sprdcklete sprtifthata'sprzicklig, fliickig' Lur
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1933) enligt en meddelare 2001. Anledningen till namnet var den plottriga karaktiiren
hos omrfldet, som var uppdelat i manga smi betes- och ikerlotter. J2imftir Sprtickle-
bcick wder Ryk nedan. - Tornen taaTC L934.3132 mtl. EK(B). Namnet innehiller
bestlimd singularform ay torn tua4 tsti m. 'taggig buske'. Jorden dr magrare h:ir ein pi
Arttrogen och beviixt med nypon och slSn (TC). Jamfiir Nypetornhdgen ovan, som
mtijligen skulle kunna avse sarnma plats. - Arthbgen dthuwan, dlharyan Nil6n 1880

el. Hogen hfiwan CR. 3/8 mtl. Arthdgen EK(B). Fcirleden syftar pi odling av tirter.

Om hog se inledningen. Jiimfirr fiireg.

Torp o.d.: Backen el. Spekerulten spbgarilltan (ode)Tc 1934. TC har noterat Backen

som officiellt namn. Fcjrleden i namnet Spekerulten innehiller troligen samma ord
som forleden i det frin Tanum 1933 upptecknade spbgah4s 'spicken skinka' (Lur
sarnma 6r med tilliigget 'som man hade iitit av det mesta'). Jiimf6r spicke-'VJen,
spinkig', spicken'uttorkad, tolr', dven 'hungrig' (SAOB S 9625). Ftirmodligen iir det
jordm6nen som genom namnet SpekerultenbesWvs som mager. Efterleden innehflller
rult rwlt m., troligen i betydelsen 'liten rundaktig kulle (vanligen av jord eller sand,

men stundom bergig)' Rulten Bd 18 s. 10; se ocks6 rult Bd l9:2 s. 72. I DAGs finns
rult'ojamnhet' (>>den ina rfiltan rtp o dan dadra n4n>) (Tanum 1933). Den uppteck-
nade exempelmeningen tyder snarare p5 att det iir kullar som avses. TC har uppgivit
att det finns en >>Rund, trind, mager kulle> pfl platsen. - Fossemyr ftgamyrTC 1934,

fAsamir CR. Platsen ligger nedanfor en myr ur vilken en liten fors rinner ner. Denna

var tidigare mera vattenrik (TC). - Kallintorpet kQlmtirypat, kafintblpal CR el.

Mjiilnarstuganmllr+astupa CR. Bel2iget vid en kvarn (en kvarniigare G. Kallin fanns

pi Anris enligt BohOB s. 223). Om torp se inledningen, och dven om uttalen
(dialektavsnittet i inledningen). - Mjiilnartorpet m1!ruatbypatTC 1934.LAg vid en

kvarn i Anrfls2ilven. Om torp se inledningen. - Sandgfirdsmyren sdggapmlra (ode)

TC 1934. EK. En meddelare trodde sig ha hdrt att en person med namnet Sandgdrd

bott pi platsen (TC). - Skylten Siltan CP.. Namnet syftar viil pi nigon skylt som

stett pa phtsen. Skylten uppges vara ett alternativt namn p5 en av hemmansdelarna

Skinnarn. - Spekerulten, se Backen.

Arendal dnds.b,tadqhNil6n 1880, dads.h KHL 1901, rtadqhrc1937,by.
Medeltida belcigg:j medal gardentm j Ama dale (upptaget under Lurs kyrka),
j Arnadall 1391 RB s. 388 resp. 385, j Amadale 1397 RB s. 386 (senare hand).

Jordeboksbekigg: y Amdall 1544 NRI 5:l s. 234, y Arendal 1573, Ahnndal,
Ahrndall H, i Ahrnndaill, i offuer Ahrndaill 1581, i Amnda]l, i offuer Arnndall
1586, 1 6 1 5 Reg., Ahrdahl, Arendahl 1 665, Arendal Fr.
Andra beliigg efter 1540: AflIdal 1591 Akt. s. 55, Aarindall, Aarndall 1601,

Aarndall 1603 Arbetz penninge, Amndall 1613 RU, Arndal 1645 Krist. bisp. jb
s. 38, 40.

Ftirleden iir flertydig, men innehi.iler troligen genitiv pluralform arna ay figelbeteck-
ningen fvn. grn, sv. drn, eller kanske ett gammalt vattendragsnamn Arnd diir forleden
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innehiller denna fflgelbeteckning. Vattendraget i frhga iir i si fall det som rinner
genom Tova och Hakebytorp och rundarArendal ftir att si smflningom mynna i Skar-

boiilven. Observera skrivningen >I Forpe j Arnadale> om Hakebytorp RB 1391 s. 385.

Mtijligen kunde frirleden i Arendal innehfllla gerritiv Arna av mansnamnet Arne, eller
Amar av mansnarnnet Qrn.3e Jiimfor Arendal NSL s. 75 med litt.; Ardal Bd 2 s. 89

med litt.
Redan 1544 noteras fem g6rdar, och 1581 sex.

Nr 1 Arendal Stora. 1 kr. Var sk. 1659 jb, ky. 1665-1697 jb, priistbol 1825 jb. A.
Stora 1697 jb, [Arndahl] storg. 1760 hfl, Arendal Stora Jr, Arendal (13e Sannlis) Fr. Se

hemmansdelarna Gropen och Mdnsegdrden nedan.

Nr 2 Arendal Siirgflrden. ll4 kl. Var 1 mfl t.o.m. 1697 jb, i tivrigt som fcireg. A.
Sodergirden 1697, A. Stirgflrden 1758 jb, Arendal Fr.

Nr 3 Arendal Lilla, kallas Vessle-Arendal uasl6adgb Nil6n 1880, ubslbndqbNil6n
1884.I12 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb,kr.1719,1758 jb. A. Lille 1659 ib, Arndahl
Lilleg. 1760 hfl, Arendal Lilla Jr, Arendal Fr. Ftjrleden i det av Nil6n uppgivna nam-

net innehiller bojd form vessle ay adjektivet vesall'liten' , se Lilla Oppen eller Vessle-

opp en tnder Opp en nedan.

Nr 4 Arendal Mellangflrden.ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb.4o A. Lille (!) 1665, A.
Mellangerden 1697,A. Millangl l7l9 jb, Arendal Fr.

Nr 5 Arendal Norgflrden. 1/4 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb. j Ama-
dale j n6dra gardenom RB s. 386 (senare hand), A. Norgflrden 1697 ib,Arendal Fr.

Nr 6 Arendal Persgflrden. 1/4 sk. Var 1 mtl t.o.m.1697 jb, kr. 1680-1758 jb. A. Lille
(!) 1665, A. Piihrgirden 1697, A. Piirsgl l7l9 jb, Arendal Fr. F6rleden innehiller
mansnamnet Per.

Hemmansdelar:Ekelid b-gahTC 1937 .ll4 mtl. EK(B). Namnet innehfiIler triidbeteck-
ningen ek f. (eller eke n.'ekdtnge') och lid f.'slfitning'. - Gropen gr(be NIl6n
1880, grrtpanTc 1937. ll2 mtl,. EK(B). Namnet innehiller bestiimd form av grop f.;
det yngre uttalet iir standardsprflkligt. Enligt Nil6n iir det Stora Arendal som avses med

namnet. Enligt EKB bestir Stora Arendal av 12 Gropen och det namnldsa 13 (Il2 man-
tal vardera). Bebyggelsen ligger i mynningen av en ravin diir viigen mot Sanniis gfrr

upp, men vetter 6t norr och 6ster mot sliitten. Om bebyggelsen inte flyttats torde nam-

net vara givet utifr6n Sannzis perspektiv. - Halebacka hdbabhkaTC 1937. ll4 mtl
EK(B). Ftlrleden inneh6ller hale m.'svans', troligen med syftning p6 hemmansdelens

form (drygt 2 kilometer l6ng, bredden varierar mellan ca 50 och ca200 meter). Jiimfor
hemmansnamnet Hala nedan. Ordet hale tycks inte liingre vara levande i bygden.

Efterleden -backa innehflller backe m. (ffots det ovdntade uttalet med -a), som kunde

3e Genitiv?indelsens -r har i si fall fallit redan i RB, liksom t.ex. i namnet Siverbo (L) ovan, se ocksfl
>j Dorgunna brakko>> Bd l2:2 s. 146, och i Lyse socken >gaf Dorleif stflta i la,ge^tadh Gudhrvna [...]
hustrv sizno> RB s. 370.
40 I 1758 irs jordebok uppges att nr 4 dverfcirdes fritr uts. fr. till sk. er 1695.
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syfta pi bergknallen intill bebyggelsen, men kanske snarare pi den svagt lutande men
langa sluttningen diir landsviigen 96r. Om -backa iir en pluralform eller om det iir givet
i analogi med andra nafiln av samma typ iir ovisst. Detta iir den enda bebyggelsen pi
Mellangflrden pi EK (bide 1938 och 1978). I sambruk med ftilj. - Klivan kb{uaTC
1937 . ll4 mtl. EK. Pi EK iir namnet utsatt pi 43 som saknar bebyggelse bflde pi kartan

och enligt EKB. Om kldva se inledningen. I sambruk med fiireg. - Minsegflrden
mdgsagqn TC 1937. Fdrleden innehflller mansnamnet Mdns. Om mellanvokalen se

inledningen under Sammans[ttningsfog. Enligt uppteckningen i sambruk med Gro-
pen,viketmed hiinsyn till uppgifterna i EKB skulle tyda pfl att namnet avser antingen

13 (ll4 mantal) eller mojligen endera 22 eller 23 (ll8 mantal va.r). - Riirane rlrana
TC 1937 . ll4 mtl. EK(B). Ovisst. Formellt ser namnet ut att innehilla bestiimd plural-
forln av fvn. rj6dr n. 'rojning' liksom likalydande namn i Bottna (Bd 16 s. 7) och
Naverstad (Bd 18 s.ll2), sallrfi Ryrane i Riinnelanda (SOA 18 s. 98). Kanske iir det
frflga om uppkallelse, t.ex. i samband med att en person frfln ett annat Riirane bosatte

sig hiir. Alternativt kunde riir rgr f. 'vass' komma i frilga, di med syftning pi flera
vassbestind. Rdrane ligger pfl landtungan mellan Skiirboiilven och ett bifltide.

Torp o.d.: Backen bdkan TC 1937. Backen dr ett pensionat i Sanniis municipalsam-
hiille (TC). - Dammen. 1901 taxl, EKB. En damm har viil tidigare funnits i omridet.

- Fredriksmyr. 1901 taxl, EK(B). Den Fredrik som fdrleden syftar pi iir nu okiind.
Platsen ligger sydost om omridet Myren ndra havet i stidra Sannris. Det har viil tidi-
gare varit sankt i frakten. - Hedarna hi-ana TC 1937. EK. Mdjligen avser namnet
hela hemmansdelen 13 (ll2 mtl), i sambruk med Gropen ovan. Om hed se inledningen.

- Heden el. Tovehed el. Tovelunden. Heden 1821 hfl, Heden eller Tovelunden,
katlas Tovehed EKB, Tofwehed 1870 T m 523. Om hed se inledningen. De tvi sam-

mansatta namnen innehiller i forleden namnet pi det angrdnsande hemmanet Tova.

- H&ian hdha TC 1937. Hdlan har fitt namn >>p6 grund av sin beliigenheb (TC).

Platsen ingir nu i Sanniis tiitort. - Klflvan, se Myren med Kldvan. - Korsdalen el.

Kross(e)dalen. Korsdahlen 1821 hfl, Kross(e)dalen 1841 T m 492,1863 nr 486, 1865

nr 507. Flera platser inom Arendal skulle kunna ge skiil 6t ett namn med innebtjrden
'(platsen diir) tv6 dalar korsar varandra'. Men namnet kan ocks6 syfta pi t.ex. ett upp-

stiillt eller inristat kors. Om kross n., som dr en biform tsll kors och ingir i manga bo-
husl2inska ortnamn, se Krossekdrr nedan. - Kiillbacken. 1901 taxl, EKB Tanum s. 9,

EK. - Myren. 1821 hfl, 1901 taxl, 64,3/8 av en avsdndring Myren med Klflvan, kal-
las Klivan EKB. - Myren med Klfrvan. 6t, 6o,6s iir tre enheter som tillsammans
utgtir en avsondring med detta namn enligt EKB. Kldvan pi GuK ligger liingre
soderut. Se dven hemmansdelen Kldvan ovan, som ligger betydligt liingre dsterut. -Skflrbobruket, se torp tnder Skrirbo nedan. - Ibvehed, Tovelunden, se Heden

ovan. - Udden ddanTC 1937. Namnet betecknar den nordliga delen av Sannds och
kan mtijligen syfta pfl en utskjutande spets ett stycke upp pe bergviggen bakom be-

byggelsen. Jiimftir dock likalydande namn under angriinsande Brricke.
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Backa bhkaNllln 1880, KHL I9Ol,bAkaTC 1937.ll2ks.Yu 1 mtl t.o.m. 1697 jb,
sk. t.o.m. 1680 jb.

Medeltida bekigg: vidher Bakka 1397 RB s. 386, j Bakka 1397 RB s. 387,
j Backe m [!] medell gardhen RB s. 386 (senare hand), j Bakke madel [!]
gardenom RB s. 387 (senare hand).
Jordeboksbekig g: y Backe 157 3, i B aicke 1 5 8 1, B acke H, i Backer 1 5 86, B acke

1615 Reg., Bacha 1659, Tanums-Backa (1s Oppen) Fr.
Andrabeliigg efier 1540: bake 1601, Backe 1603 kbetz penninge, backe 1613

RU, Backe 1645 Krist. bisp. jb. s. 38, Backa 1760 hfl.

I namnet ingflr en btijningsform av backe m., miijligen i plural. RB-beltiggen tyder pfl

att diir fanns minst tre girdar. Backa ligger i en lang backsluttning. Uttalet bdkatycks
innehilla beitiimd feminin bojningsiindelse -a, som om backa vore ett svagt bojt
feminint appellativ.

Torp o.d.: Piskeriidp)gkaraTC 1937.8K. Jiimfdr Piskerdd Bd 17 s. 54, dtu man fdr-
modar att namnet kan innehilla anttngen piskare 'profoss' (dvs. en person anstiilld for
att skdta >>vissa polisiiira 1. flskala> uppgifter, t.ex. verkstiilla sptistraff SAOB P 1984)

eller ett riknamn >>*Pisk(en),isyftande afi Agaren varit smal som enplsk, f. 'piska'>>.

- Ryckin. 1821 hfl. Jiimfor Ryckekaserna rakakdsana ochRyckekroken raftakrSgan

som fcirklaras kunna innehilla ett verb rycka'breda ut lin', och Ryckin, Ryckinhagen,

Ryckinkaserna och Ryckinkroken som innehiller torpnamnet Ryckin. Alla betecknar

igor p6 Backa och behandlas i Bd l9:2 s. 189. Verbet ryckakan enligt SAOB R 3205

betyda bland annat >bege sig 1. ftirflytta sig (till L frin en plats L i viss riktning o.d.);

fcirr iiv.: resa (till1. fran en plats osv.)>. Denna betydelse iir belagd frin tidigt 1600-tal,

iiven tillsammans med in, dh det betyder >>fdrflytta sig 1. bege sig l. draga (fdn [v.:
resa) in (ngnstiides)> (SAOB R 3218). Ryckin >>i uttr. ett stcindigt ryckin och ryckut
(1. ryckut och ryckin), ett st?indigt kommande o. giende (av g[ster i ett hus)> (SAOB
R3229). Citatet iir (n6got omskrivet) hiimtat frfrn Theodor Hjelmqvist 1913 s. 22 och
kommer frin Smflland 1902.Flerabohusliinska lokaler med likalydande eller liknande
namn (t.ex. Slintin) har varit lrogar eller varit ofta besdkta av annat skiil. Jiimftir
Ryckin Bd 15 s. 51 med litt.; Wohlert 1960 s. 71 med litt.

Bergbery Nil6n 1880, by.

Medeltida beliigg:j Brerghi RB s. 386 (senare hand).

Jordebolcsbeldgg:ybeig1544 NRJ 5:1 s.227, y Berg 1573,i Berrigh 1581, i
Bergh 1586, Biergh 1615 Reg., Biirgh 1659, Tanums-Berg Fr.
Andra beltigg efter 1540: Berg 1601, Berrig 1603 Arbetz penninge, Biene,
Berigh 1613 RU, Berrig 1645 Krist. bisp. jb s. 38, Berg 1760 hfl.

Namnet syftar p6 den l6ga och utbredda bergknalle, huvudsakligen med berg i dagen,

som ligger intill girden Unneberg (se dess namn nedan) och p5 vilken byn Berg tidi-
gare lflg enligt en kafia fran 1300 GAA Tanum 1553:1).

Redan 1544te gfrrdar.
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Nr 1 Berg Mellangfrrden. ll2 uts. fr. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1825 jb. B.
Mellangirden 1697, B. Millangflrd l758jb, Tanums-Berg (12 Skogetorp) Fr.

Nr 2 Berg Norgflrden. ll2 kr. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb. B. Norgitrden 1697 jb,
Tanums-Berg (22 Skogetorp) Fr.

Nr 3 Berg Vflstergflrden. 1/2 sk. Var 1 mtl t.o.m.1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb. B. Wester-

gflrden 1697 jb, Tanums-Berg Fr.

Tbrp o.d.:FlilckenfhdftanTC 1934. EKB. Detta var handlarens tomt, bebyggd 1874
(TC). Den ligger vid viigen mitt emot infarten till Bergslycke. Namnet innehillerJlcick
m. 'litet stycke (odlad) jord' (se t.ex. Bd l2:2 s. 337),hilr viil med anspelning pi den

lilla tomtens l2ige mitt ute p6 flkermarken. - Hflbiick, se under Kalleby. - Kiirret.
1901 taxl, EK(B). Biickamas raka linjer p6 kartan vid bebyggelsen indikerar att

marken 2ir utdikad. Om luirr se inledningen. - Lindbergtorpet lfaberltbrpat, ode

soldattorp TC 1934. En soldat med namnet Lindberg fanns mot slutet av 1800-talet pi
Lyckes rote. Om torp se inledningen. - Rasketorpet rdgkatbrpar, 6de soldattorp TC
1934. Flera soldater med namnet Rask fanns under 1700- och 1800-talen pfl Ryk
Uppegflrds rote. Om torp se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sam-

mansiittningsfog).

Bergslycke bdflbka Nil6n 1880, bdplfrka KHL 1901, bdslokaTc 1934.ll2 sk.Yar
1 mtl t.o.m. t697 jb, kr. t.o.m. 1825 jb.

Jordeboksbeltigg: y L4cke 1544 NRJ 5:l s. 227, 1581, i, y l6cke 1586, 1573,
L@cke 1601 Arbetz penninge, Lyche 1659, Lilche 1665, Lticke 1680, Berg
Lycke 1697, Bergslycke 1719, Fr.

De [ldre beliiggen visar att namnet fran bdrjan varit ett enledat Lycke, oblik form av

fvn. lykkia, sv. lycka f. 'inhiignat markstycke', som i 1697 6rs jordebok har feff by-
narnnet Berg nllagt som en preciserande forled (se exkursen). Nil6n uppger 1880 att

Bergslycke iir en >iing under Berg Norgl>. Taxl 1901 redovisar viirdet av Bergslycke
som >>i Berg Vester Il4; iBerg Norgl. ll4>> . Det troligaste ar att Lycke varit en tideg6rd

som brukats under Berg (se Framme 1999 s. 292). Se ocksiLycke, Lillanedallur:,der
eget uppslag.

Torp o.d.: Bergshed(en) bd;a, odetorp TC 1934, bdse CR el. Bergshedarna
bdphb-ana KHL 1901 el. Olstorp el. Malis mdhs CR. Bergshed 1857-60 hfl, 12

Olstorp eller Bergsheden EKB, Torpet Olstorp 1821 hfl, 1901 taxl (>Jordegl. Alexan-
der Olsson>), Malis EK 1978. Fdrleden i Bergshed(en), Bergshedarnakan innehilla
en reducerad form av hemmansnamnet, eller ocks6 bynamnet Berg (se ovan under

hemmansnamnet om ftirh6llandet mellan Berg och Bergslycke). Torpet 169 mycket
ndra grdnsen mot Berg pi den smalaste delen av Bergslyckes langsmala iigofigur pi
EK 1938. Olstorp inneh6ller mansnamnet Olof. Om hed och torp se inledningen.
Malis innehiller genitiv av kvinnonamnet Mali, dialektal form av Malin, buret av en

kvinna som bodde pfl platsen.
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Bjiirndalen btbu.dqrq, cidetorp TC t937 (under Bramserdd).

Jordeboksbekigg: Bjortdalen Jr, Fr.
Andra belagg efier 1540: Bjrirndahlen 1760 hfl.

Troligen innehiller ftirleden djurbeteckningen bjdrn,menmdjligen i stdllet mansnam-
net Bjdrn, trots avsaknad av genitiv-s. Olaf Beito frzimhiller (1949 s. 29) att djur-
beteckningen som ftjrled giirna fflr kompositionsvokal medan mansnamnet anviinds i
stamform.

I sambruk med Skaverdd. Har p6 EK 1978 gitttupp i Bramsertid.

Bjiirneriid bldnara I{LIL, bld4ara TC 1937. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr.
1697-r8rt jb.

Jordeboksbelcigg: y bi4rner4d 1544 NRI 5:l s.225, y Bi4rner4 l573,Bi0mne-
radtH, iBi4mner4idt 1581, i Biornnerodt 1586, 1615 Reg., Bidnerddh 1659,

Bitirnertid 1665, Bj6rnertid Fr.
Andra b eki g g efi er I 5 40: Bi4rr,ner4t 1 60 1, Bi@ner4ed 1603 Arbetz penninge.

Preposition: pd; inbyggare kallas: b1d4ar,, -ranaTCb.

Rtid-namn innehiller ofta personnamn, vilket talar ftir att det eir mansnamnet Bjdrn,
med den gamla genitiviindelsefl -qr, som ingflr. Men ziven djurbeteckningar ingflr ofta
i rdd-namn, si det iir likaledes mtijligt att fijrleden innehflIler djurbeteckningenbjr)rn,
i genitiv singular eller plural. Jiimfor Bjdrndalen strax ovan. Om rdd se inledningen.

Torp o.d.: Flodetorpet fbQdatb1pat TC 1937, Florintorpet el. Vitsten uidsten, dven
u[dstin, f.d. soldattorp TC 1937. Hvitsten 1821 hfl, Vitsten EK 1938, Florintorpet EK
1978. Flodetorpet ayser surnma plats som Vtsten (TC). En soldat Florin tddd 1822
finns antecknad ftir Bjomer6ds rote. Om torp se inledningen. Namnet Vitsten tyder pi
att dar funnits (en) vit sten, men denna kan ha fcirsvunnit i samband med tillkomsten
av gamla v[g E6. - Skarpenol. 1760 hfl. Se likalydande namn under Vassby (L).

- Smedtorpet smdtarpat TC 1937. EK(B). >Smedja daD (TC). Om torp se inled-
ningen. - Stlimmen stdr!.an, stchuanTc 1937. EK, EKB Tanum s. 13, 141. Namnet
betecknar flera torpstiillen i cistra Bjtirnerbd och angrdnsande hemman. Det innehiller
stcim(me) m. 'fdrdiimning'. Bdcken vid bebyggelsen (Alebacken ph EK 1978) iir och
har varit >uppstiim6> p5 flera sttillen (TC). Omridet ingir i den s.k. Rungstungs
stcimme kring Kvarndammen, diir en stor yta kunde >>stiimmas upp> enligt meddelare
2003. - Vitsten, se Flodetorpet.

Bjiirnis b1@nss Nil6n 1880, btdnEs Nil6n 1884, btdnqsTC 1934.3/8 sk. Var 1 mtl
t.o.m. 1697 jb, l.r. 1697 -1758 jb.

Jordeboksbeldgg: y bigrneaasss 1544 NRI 5:l s. 229, y Bi6rnaas 1573, i
Biornnaais 1581, i Bi@rnn Aas 1586, Biornnaas 1615 Reg., Bitirniihs (!) 1659,

Bidrnahs 1665, Bjdrnis Fr.
Andra beldgg efter 1540: Bi6maas 1601, Biprnnsass 1603 Arbetz penninge.
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Det iildsta beliigget innehflller sannolikt genitiv, troligast plural, av djurbeteckningen
bjdrn eller ar-genitsv av mansnamnet Bjdrn. (Bjdrne, Bjdnne iir kiint fiirst fran 1600-

talet i Bohusliin enligt Bratto 1992 s.66.) Jiimft r Bjdrndalen ovan.,4s torde syfta pi
berget vid vars fot gflrden ligger.

Torp o.d.: Kloppekiirr kWpaS@rTC 1,934. l82l hfl, EK. P6 platsen finns ett tiimligen
stort dike med sping, i dialekten klopp kbap (TC). Om krirr se inledningen, liksom om
mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog).

Bjiirniis b1$nQ,s Nil6n 1880, bt&n(n)ds KHL 1901, blonos [sic!] Kortet 75 1916,

b1d4es TB 1938. 314 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb.

Jordeboksbekigg: y Bi@menes 1544 NRI 5:1 s. 235, y Bi0rnes 1573, i Biornnes
1581, i Bremnes H, i Biomnes 1586, Biomes 1615 Reg., Biomiihs 1659,

Biornahs 1680, 1697, Bjtirniis 1758, Bjtirnis 1811, Bjtirniis Fr.
Andra beldgg efter 1540: Bi@mes 1601, bi6rnes 1603 Arbetz penninge, Bidrness

1645 Krist. bisp. jb s. 38.

Betrffiande ftjrleden se Bjdrnds sffax ovan. Efterleden innehhller ncis n., med syftning
p6 niiset mellan Vringsholmen och Bjrirkholmen, dzir gflrdens tidigare llige finns mar-

kerat pfl GuK. Upptecknaren Nil6n uppger 1880 att Bjtirniis vanligen kallas Kasene

kdsana; se under hemmansdelarna nedan. I n6gra beliigg har skrivaren blandat ihop
Bjdrntis med f<ireg.

Hemmansdelar: Kaser:na kdsana NiI6n 1880. Ill2 mtl EK(B). Bide Nil6n och TB
anser att detta iir det vanliga namnet pi gflrden Bj<imiis. (Enligt EKB best6r hemmanet

av m6nga hemmansdelar, varav de fyra stcirsta ar ph lll2 mantal.) Namnet innehiller
bestiimd pluralform av kas f. 'rtijning, svedjeland, svedjefall'. - Platsen pl$san, f .d.

bitsmanstorp TB 1938. 1/48 mtI. EK(B). Namnet innehfiIler plats m. 'torp'. -Skiinvikpnryg KortetTs 1916 (vik och bebyggelse). 25513072 mtl. EK(B). Jiimftir
Skdnvikan Ohlsson 1939 s. 219, som behandlas pfl sidan 218 under Skarnvikan, dn
det framhills att skdn'prziktig, bekvdm' kan anviindas ironiskt. Adjektivet skdn fore-
kommer inte naturligt i dialekten, vilket mcijligen skulle tala fdr att det hiir iir ironiskt
menat. Jiimftir dock ocksfl SktinhamnBd.l9:2 s. 70, som antas kunna ha att gcira med

no. dial. slqgna'se efter nflgot, se sig om' och syfta pi en utkiksplats. (Jiimftir ocksi
en soldat Skdn, fodd 1842, antecknad fdr Tores-Svandals rote.) - Akerhagen

d.garhhwan (prep. i) TB 1938. 1/48 mtl. EK(B).

Torp o.d.: BjiirkholmenbldrkhubmanTB 1938.1783-84 T nr 78 i sen avskrift, t864
T nr 503, EK(B). - Griinlid grSnfu (prep. ,) TB 1938. Efterleden innehiller lid f.
'sluttning'. 

-Hagen 
hdwan(prep.pd) TB 1938. 

-Pallenpdlry(prep.pd) 
TB 1938.

Namnet innehflIler pall m.'bergavsats'. - Sniiret sndrat (prep. pd) (f.d. torp) TB
1938. Backstugan Sniiret 1821 hfl, EK(B). Namnet torde innehilla dialektordet sniire
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sndran. 'sn6r'(Naverstad 1901); jiimfiir *Sniiren Bd 16 s.233'sndr(skog)'. Platsens

liige niira sjon fflr dock en meddelare 2002 att ftirmoda att man brukat sncirafdgel

sn@rafngl ddr, eller kanske fisk. - Ostholmen. EK. Namnet betecknar vad som p6

EK 1938 dr en holme (med en gingbro fran fastlandet) men p5 senare kartor en halvci

i nordvdsfra delen av Bjtirniis. Enligt EK(B) iir den uppdelad mellan tvfl icke narnn-

givna hemmansdelar pi vardera lll2, somligger inne pfl fastlandet. Forleden innehfll-

ler vriderstrecksbeteckningen dst, men hur denna ska tolkas iir ovisst. Kanske iir
namnet givet utifrfln Raft6t6ngen.

Bodalen brtdab, brtdqn Nil6n 1880, brtdab, brtdqru Nil6n 1884, bfidhb KHL 1901,

buidahTC 1934. I sk. Var kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beliigg: j ngrdra Budale, j nrdra Budale, j Ofra Buda1e RB s. 228

(senare hand) (i listan fran 1396 tiver jord som >>til blscops stolsens liggire>).41

Jordeboksbekigg: i Budall 1581 F, 1586 F (under >Biskops godtzs>), Budahl

1659, Buedahll1665, Budahlen 1697, Bodalen 1811, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Budall 1581 HGyld, Budall 1601, budall 1603 Arbetz

penninge, Bodahl 1760hfl,1821 hfl.

Om bo($ f. se inledningen. Pi senare tid har namnets skrivning anpassats till stan-

dardsprfrket. En smal dalgang loper i liingdriktningen genom hela Bodalens avlAnga

iigofigur. En stor del av den mellersta delen av Bodalen hor pi GUK till Ejgde.

Torp o.d.: Grinneriid gityrara, cidetomt TC 1934. EK. Namnet innehflller troligen

grindf. Att detta och fdlj. namn, som avser mindre bebyggelser, skulle innehilla det i
nordiskan tidigt utddda (men kvar i andra germanska sprdk, se t.ex. Kluge s.27I)
grind m.'grov sand', tycks inte troligt. Jiimfdr likalydande namn SOL s.94; Grind

Bd l2:l s.223; 16 s.34. Om rdd se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet

Sammansittningsfog). - Grinnetorpet gri1atarpat, odetotp beliiget vid foreg6ende

TC 1934. Om torp se inledningen. Jiimfor ftireg. - Harneskeriid fuintbskara, ode-

torp TC 1934. Fdrleden innehfrller troligen ett soldatnamn Harnesk (timfiir harnesk,

fdrr ziven htirnisk SAOB H 461). (En soldat Harnesk, fddd 1795, fanns pi Ryk Nor-

gflrdens rote.) Siste 6bon kallades Harneskenfuindskar,, (TC). Om rod se inledningen,

liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Jensemon lciasambn
TC 1934. Forleden innehflller mansnamnet Jens. Ommon se inledningen, liksom om

mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Klflvene eller Nytorp. Klflfvene

elIer Nytorp 1821 hfl. Namnet Kldvene innehiller bestiimd pluralform av kldvaf. om

vilket se inledningen. Om Nytorp se inledningen. Jiimftjr likalydande namn under

Buar nedan.

at Ombiskopsgodset se Johnsen 1905 s. 94 ff.
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Bramseriid brdusara Nil6n 1 880, brdmsara, dven brdrysara TC 1937 . ll2 sk.

Medeltida belcigg:j Brams rudi 1391 RB s. 385.
Jordeboksbeltigg: for Bramsr/dt 1573, For Branndtzr@idt 1581 (2 ggr), Aff
Brarndtzr6dt 1586 (2 ggr), Bramssr6edtt 1615 Reg., Bramserddh 1659,

Bramssrodh 1697, Bramserod 1758, Fr.
Andra belcigg efter 1540: Branszr@t 1601, bramssr6d 1603 Arbea penninge,

bramssrodt 1613 RU, Bramserod 1760 hfl.

Erik Henrik Lind anser (1920-21sp. 37 f.) att namnet innehSller ett i tivrigt obelagt
fornvdstnordiskt mansnamn Bramr (styrkt med enbart hiirvarande Bramserdd).Detta
skulle vara bildat till verbet (nyno.) brama'prunka, ta sig bra ut' (Torp s. 36). Mans-
namnetBram iir dock viil belagt i forndanskan (DGP 1 sp. 157), varav ett fital bel?igg

fran Skane. I SMP (1 sp. 489) uppges mansnamnet vara en bildning tillfomsv. bram
n. 'stit, civerdid'. Rikard Hornby menar dock (1947 s. 201) att narnnet iir bildat till
verbet breman 'brumma' . Om rdd se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet
S ammansiittningsfog).

Torp o.d.: Backarna. Backarne 1821 hfl, EK 1978 (utan bebyggelse). - Bjiirndalen,
se Bjdmdalen under eget uppslag. - Friijderddfrfudara, odetorp TC 1937 . EK 1978
(utan bebyggelse). >>Efter en soldat Frdjd fore mannaminne" (TC). (Pi niirbeliigna
Lilla Oppens rote fanns tvi soldater Fri)jd wder 1800+a1et.) Om rdd se inledningen,
liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Lindriickan el. Lin-
briickan. Linbriickan EK 1978. Namnet inneh6ller lindrricka f. 'plats dttr man driin-
ker, boh. driicker, lin ftir rdtning'. I namnformen pi kartan har sammansdttningens
efterled ombildats nll brricka'sluttning', som ocksi stiimmer med frirhdllandena p6
platsen. - Pdleriid p@lara, p@bara, tidetorp TC 1937. >>Gubben Pdllevde'ftir llinge
sen'> (TC). Omriid se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiitt-
ningsfog).

Bro brw Nil6n 1880, bnuTC 1934,by.

Jordeboksbeliigg:ybraa1544 NRI5:1 s.228, y Broff 1573,i Brow 1586, Broo
1659, Bruu 1665, Bro 1811, Fr.
Andrabekigg efter 1540: Bro 1594 JN s. 235, Broe 1601, brouff 1603 Arbetz
penninge, Brouff 1613 RU, Bro 1760 hfl.

Namnet innehiller bro f . med syftning pi en bro civer vad som nu heter Broiilven (med
bebyggelsenamnet i fdrleden), kanske en foregingare till den gamla bron p6 en gam-
mal lokalviig cister om Vdstra Bro.

Redan 1544tvigdrdar.

Nr 1 Bro Vtistra. 314 sk. Var 1 mtl t.o.m.1697 jb,kr. 1697-1758 jb. B. Wester 1697
jb, Bro Viistra Jr, Bro Fr.

Nr 2 Bro Ostra. 1 sk. B. 6ster 1697 jb, B. Ostra Jr, Bro Fr.
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Torp o.d.: Anderslund. EK(B). Om unga namntyper se inledning Anniberg.
EK(B). Om unga namntyper se inledningen. - Axbergeriid dfr,sber1ara, undantag till
kvarnarna TC 1934. >Axberg dog pi 1880taleb> (TC). Om rdd se inledningen, liksom

om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Broliden. EK(B). Fdrleden

inneh6ller troligen hemmansnamnet Bro. - Hiilteriid hdltara, undantag till kvarnar-

na TC 1934. Fdrleden skulle mtijligen kunna innehilla ett soldatnamn eller binamn

Hiilt(e), i si fall viil bildat till no. helt m.'person som vinner, visar stort mod; hjiilte'
(NO 5 sp. 274), jiimfiir tyska Held med samma betydelse och *Heltel4kka? BA 7

s.245. Om rdd se inledningen. - Jonstorp. Johnstorp 1821 hfl. Ftrrleden innehiller
ett mansnamn, Jon eller John. Om torp se inledningen. - Klopperdd k@para, ode-

torp TC 1934. Fdrleden innehiller klopp 'speng av stockar'. Om rdd se inledningen,

liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Nytorp. 1821 hfl. Om

Nytorp se inledningen. - Smiirsten smdptinTC 1934. EK(B). Smdr i ortnamn kan

tolkas pfl mflnga olika siitt. Harry Stahl ndmner (1971 sp. 317 tr.) bland andra mtijlig-
heter att man kan ha fijrvarat smor pi platsen; skatten kan ha utgitt i smtir; antingen

marken eller viixtligheten kan ha varit gul; grddorna kan ha givit stort utbyte; det kan

slutligen ha fcirekommit rituella handlingar med smdr. I forbindelse med sten, hcill o.d.

(ust dessa tvi niimns inte i KL) ligger det niira till hands att tiinka sig att man offrat
smtir pi stenen ifrirya, ett bruk som ftirekommit langt in i vflr tid (iimftir likalydande

namn p6 en sten p6 Utiing iBd 19:2 s. 121). Pfl TC:s tid 169 ett flyttblock pi en h2ill

intill bibyggelsen men det tycks ha fdrsvunnit. - Alvbacken. EK(B). Ligger i vin-
keln som bildas av iilven och jiimvigens viistra sida.

Breicke brd,ka Nil6n 1880, brrbka KHL 1901. 1 sk.

Jordeboksbelcigg: y, i Brecke 1544 NRJ 5:1 s.234,
Tanums-Brticke Fr.
Andra belcigg efter 1540: Brecke 1591 Akt. s. 55,

Arbetz penninge, 1645 Krist. bisp. jb s. 38.

Namnet innehiller en btijningsformav brticka f., hAr i den i Bohusl?in vanligaste bety-

delsen 'bred, lAngsluttande backe' . Andra betydelser som ges i DAGs iir 'brant backe',

'brant sluttning pi viig' (se Bd l9:2 s.73).

Torp o.d.: Evertsberg. EK 1978. Forleden innehiller mansnamnet Evert (Otterbiork

s. 88). Vissa namn pil -berg kan bero pi mdnsternamngivning, se inledningen. -
Halen hAr,,C(.Hahlen 1831T m246,1851nr 376(avenHalen), Ha|en 1853 m394.
Namnet innehiller hale m.'svans'. - Skrumhagen skrdryhhwanTC 1937. Skrum-

hagen EK. En meddelare20O2 ftirmodade att forleden innehSller m8.lets skrum skroryt

'skum' (bflde i betydelsen 'mtjrk' och syftande pfl skumraskaffiirer o.d'). Eftersom

Skrum- upptriider i tv6 olika bebyggelsenamn (se ftiljande) verkar det rimligare att

riikna med den forst niimnda betydelsen av ordet, vilket ocksfl stdds av TC:s uppgift
att platsen ligger djupt och mcirkt. Han uppger att platsen iiven kallas Skrummerdd,

men en meddelare 2003 siiger att namnen avser tvfl bredvid varandra liggande stiil-

1581, 1586, Brdcke 1659,

Brcke 1601, Brecke 1603

I
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len.- Skrummeriid. skrdryaraTC t937 . Se frireg. Om rdd se inledningen. - Tittut
titrl$Tc 1937 . I85lT rtr 376, EK. Enligt Theodor Hjelmqvist brukar stiillen som heter
Tittutha en vacker utsikt (1913 s. 88). Det finns ocks6 minga beliigg for ett appellativ
tittutt. med betydelser som 'utsiktsplats, grimstiille med utsikt'; se Hjelmqvists regis-
ter s. 210. I det hiir fallet ligger platsen utanftir en utbuktning av berget, som den
gamla allfarviigen rundade. Fran Tittut hade man utsikt b6de stjderut mot Sannris och
liings viigen 6t nordost, kanske iinda till Kniim Larsgirden genom den dalgang som
tidigare legat under vatten och skilt Mjtilkerod fran fasflandet. Tittut var troligen ett
viirdshus; >gflrdfarihandlare kunde hyra in sig dii> enligt en meddelare 2003. -Udden ddanCR. EK, EKB Thnum s. 139. Namnet innehiller udde m. Enligt medde-
lare2003 beror namnet pfl att omridet utgiir >>yttersta udden av Brdcke>>, vars iigoflgur
sticker ner mot Skuteviken i en spets. - Osterliis. 1821 hfl. Om fcirleden innehflller
adjektivet dster eller ett personnamn Oster ar ovisst. Niir ett ungt narnn innehflller
elementet lds totde det vara friga om monsternamngivning; se avsnittet om yngre
namntyper i inledningen.

Buar bilarNil6n 1880. 1 sk.

Medeltida beldgg:j Budum vider Krakones 1391 RB s. 385 f., Krakones budir
suder j Ttnheims sokn 1396 RB s.281, i Budhom 1464 DN s. 615.
Jordeboksbekigg: y Bua, 1544 NRI 5: 1 s. 235, i Buffue 1573, 1581, 1586 H, i
Bude 1586, Bufuer 1659, Bufwar 1697,Btar 1811, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Buer 1594 JN s. 288, Bur 1601 Arbetz penninge,
1610 Akt. s. t43, 1645 Krist. bisp. jb s. 38, 40, Btar 1760-73.

I namnet ing6r pluralform av vdstsv. bu f .'bod' (fvn. bild), bu, pltxal buar,'bod, lt-
hus, sjcibod' DiT s. 18; troligen inte fvn. bil n. 'gird, bostad'. Liksom fiir likalydande
namn i Bd 20:1 s. 11 tyder ett antal iildre skrivningar p6 ett >>hiatusfyllande w> trots
att hiir inget sfldant uttal finns registrerat.

Niir RB anger att >>Krakones budip ligger >suden> dr det i ftirhillande till ovriga
Norge. Uttrycket tyder p5 att omridet (med bodarna i friga) ursprungligen htirt till
Krageniis.

Torp o.d.: Buaremyren bfiaram!1rgTB 1938. 1760 hfl, EK. I ftirleden ingflr hemmans-
namnet. Om mellanvokalen se inledningen (avsnittet Sammansiittningsfog). -Griinhult gr$nhwltTB 1938, grdryhutll CR. EK. Efterleden innehiller hult, omvilket
se Hdlt (L).- Hiillorna hdlana (prep. pd) TB 1938. EK. Namnet innehiller hcillaf.
'berghdll'. - Klivene el. Nytorp. Kld.fvene eller Nytorp 1821 hfl. Om kldva och
Nytorp se inledningen. - Lid l! (prep. i) TB 1938. EK. Namnet innehiller lidf .'slutt-
ning'. - Nybygget. 1832T nr 308. Namnet innehiller nybygge;jiimfdr Nytorp strax
ovan.
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BflIeriid bdh(a)ra Nil6n 1880, bdhvraTc 1937. ltzk.
Jordeboksbekigg:y Brorpdt 1573,i Borgdt 1581, 1586, Bahrudh 1659, Berdd
1665, Bflllrodh1697, Bekdd 1758, Biler<id 1811, Fr.
Andra b e ltig g eft e r I 5 4 0 : B ar6t 1601, B aarged 1 603 Arbetz penninge, B aar6edt
1613 RU, Bolertid 1760 hfl.
Preposition: pd; inbyggate kallas: bdbar,,, bdbarana TC 1937 .

Fdrleden innehiller troligen genitiv plural av fvn. bard n. 'kant, rand, brzim, backkant'
(Non6nO s. 61); nyno. bard n. 'kant; sida; bordkant p6 en bit, det tomma utrymmet
overst i ett kar' (Aasen s. 41); shetliindska bard n. >forbjarg, fremspringende fjald-
kant el. pyn! nu kun som stednavn>> (Strandberg 2008 s. 90). Tvfl 2-3 meter htiga
frirkastningsyaggar inramar den lilla triidgflrden pi baksidan av dagens bebyggelse,
och ytterligare nigra l6per parallellt med dessa, strax cister om dem. Beliiggen frfln de

danska jordebdckerna har stamvokalen o, vilket inte ska tolkas som slutet a utan ett
d-haltigt ljud. I det fdrsta beliigget har det skett en omkastning Bor- > Bro-.Dentalen
syns inte i nigon av skrivningarna trots att den indikeras av uttalets tjocka /. Eftersom
mellanvokalen -e- dyker upp ftirst 1760 kan forleden i st?illet sti i stamform, se inled-
ningen under Sammansiittningsfog. Alternativt kunde fdrleden innehfllla mansnamnet
fvn. Bdrdr, genitiv -ar, som fdreslfls for Bdlerdd i Bd 16 s. 4;20:l s. 14 (7 Bardarudi
RB 1391); Bdrt)d6:ls.2Q BardharrudiRB 1388). (Aveniettellerfleraavdessafall
skulle miljligen fcirleden alternativt kunna tolkas som genitiv plural av niimnda bard.)
Ett mycket osdkert belagt mansnamn Bardi anforc av Lind 1905-15 sp. 110 f., utciver
Bdrdr sp. 1 1 1. Om rdd se inledningen.

Tbrp o.d.: Intaga intgga, ddetorp TC 1937. Namnet innehiller (om uppteckningen
avspeglar det verkliga uttalet) obestiimd form av intaga f. 'jord som fiir odling intagits
av den gemensamma utmarken'. - Kroken krQgan, tidetorp TC 1937 . Krok m. kan
anvdndas om en plats som ligger i en avkrok eller diir t.ex. vdgen eller ett vattendrag
gdr en kraftig krdk.

Bflsseriid, skattedng, 1881 liigenhet.

Medeltida belcigg: [J Klaifuenne j Bessarudum 1391 RB s. 359.]
Jordeboksbeldgg: (y Tegger6) Aff Besserpdt 1573, Aff Bosser6idt 1581, Aff
Bosserpdt 1586, Kasserodh (!) 1659, Basercid (!) 1665, Blissertjdh 1680, Biis-
serod Fr.
Andra bekigg efter 1540: Bissercid en skattlagd iing, inrymd i Tigerdd EKB
(utsatt pi EK strax sydost om Struten).

Beliigget i RB tu upptaget under Naverstad (eftersom dess kyrka ligde >artugh bolb> i
Bassarud) och behandlas i Bd 18 s. 146 (*Bressarud). Med stdrsta sannolikhet avses

Biissertid i Tanum. Fcirleden innehiller det viil belagda mansnamnet Bersi, Bessi
(smeldorm av Bjdrn,jiimftir bessi, bersi'bjornhanne' hos Fritzner 1 s. 133); Aasen
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1878 s. l0 (Besse); Insley 1994 s.94 (Bersi, Brerse). De olika skrivningarna av ort-
namnet beror vzil fltminstone till dels pi att Biissertid tidigt lades ode och namnet inte

l?ingre var i allmiint bruk. Om rdd se inledningen.

Dammen, se under torp,Tanum(s Prtistgdril).

Edsvik isuiga Nll6n 1880, isuqe Nil6n 1884, b-sutg Kortet 75 1916, bsu1g, dsulg

Kortet 74 l9lT,bsutg@) tIR 1920,by.

Jordeboksbeldgg: i Edtzuigh 1586 SP (2 ggr), Edswijk 1659, Edsswtjck 1697,
Edswik 1719, Edsvik 1825, Fr.
Andra bekigg efter 154}:Btzwig 1601, Eedtzuig 1603 Arbetz penninge, Edsvig
1645 Krist. bisp. jb s. 40.
Preposition: I CR.

Ftirleden torde innehella genitiv av ed n., fvn. eid n. 'land mellan tvfl vatten; passage

diir man kan eller miste 96, t.ex. mellan tvfl vatten eller utmed en fors', se Fritzner 1

s.294 f., no. eid'viig civer land mellan tvi vatten; viig utmed en fors' NSL s. 129 f.;
EidetB@ 7 s. 101; Nyman 2004 s. l74.Menmed tanke pi genitivformen iir det kanske

iinnu troligare att forleden innehfiIler Ed(et) som narnn pi sjiilva edet. Edsvik iir belii-
get pi det smala landomride som ligger mellan Edsviken och den innersta delen av

Sanniisfjorden, respektive mellan Tanumsndset och fastlandet. Tiometerslinjen av-

griinsar en landremsa pfl endast ca 35 meter sffax sydost om berget med fornborgen

diir man siikert har dragit bitarna mellan de farbara vattnen.

Nr 1 Edsvik, Norra notr Dsoig HR 1920. 1/4 sk. Yar ll2 mfl 1758 jb,W.1697-1758
jb. E. Nordre 1697, E. Norr 1811, E. Nona 1881 jb, Edsvik Fr.

Nr 2 Edsvik, Siidra eller Baseriid bdsara HR 1920. 1/4 sk. Var ky. 1665-1697 ib,
kr. 1719-1811 jb, priistbol 1825 jb. E. Stider 1697,8. Stir 1825, E. Stidra 1881jb,
Edsvik Fr.

Enligt uppteckningen 1920 kallas Stidra Edsvik Baserr)d. Det troligaste ar att fdrleden
i detta namn innehiller verbet basa'gassa, steka, sprida hetta (t.ex. om solen)' (SAOB

B 462),liksom i en av tolkningama for Baselyckorna Bd 5 s. 227, eftersom Sodra

Edsvik ligger pfl en sydviistsluttning, medan Norra Edsvik ligger vid nordostsidan av

en bergknalle. Om rod se inledningen.

H emmans delar: Mannekl ixan mdnakbbag lslll HR 1 920. I I 12 mtl' EK(B). Bebyg-
gelsenamnet ?ir kanske sekund?trt till bergsnamnet Manneberget ph samma hemman
(Bdl9:2 s. 95; se ocksfl om normativ tradering av namntolkningar i OGB med exem-

pletMaru(ne)- i a.a. s. Z42).Detfinns en fdrklaringssiigen om en man som sptikar efter
att ha drunknat i viken intill Manneberget. Jiimfor Mannemryr tnder Amundertid (L).
Om kldva se inledningen. Antalet halvliingdsbeteckningar tyder viil pi att HR blivit
osdker pi vad han egentligen hdrt.

t
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Torp o.d.: Bruket brogat HR 1920. Se under Mannebacken. - Edsvikhagen
igwgharpan HR 1920. Hage :uttalas i dialekten normalt hdwa. 

-FrdidhsenfrfidEsan(i uppteckningen under hagar; forr stuga) HR 1920. EnsoldatFrdjd, ftidd 1820, fanns

pi niirbeliigna Firaby rote. - Gottland gallapllR 1920. 1852 T nr 401. Uppkallelse-
namn i anslutning till landskapsnamnet Gotland, sannolikt foranlett av btirdig jord-
m6n. - Gottlandshagen. EK(B). J?imfor foreg., vilket namn ingir i forleden. -Klillbacken NilbhkanHR 1920, SdlabhkanCR,2 avsdndringar. EK(B). Omrfldet slut-
tar ner mot stranden, diir det fanns goda kAllor (HR). - Mannebacken mQnabafr,an

HR 1920. Bebyggelsenarnnet iir troligen sekundiirt till bergsnamnet Manneberget.

Mannebacken och Bruket zir >>ett par gamla stugor vid Manneberget och platsen for
det gamla tegelbrukeb> (HR). Se ocksfl hemmansdelen Mannekldvan oYar' - Sand-
kullen. EK(B). - Solliden. EK. Namnet 2ir ett spritt modenamn, hiir betingat av liget
i en sodersluttning. - Torensborg. EK(B). Tre systrar och en bror Thordn bodde hiir.

Troligen har de eftemamnet efter fars eller farfars fdrnamn. Tbren anv'dnds fortfarande
som fdrnamn i trakten. Borg ar vanligt som slutled i unga ortnamn, snarast som en

sorts bebyggelsenamnssuffix, efter mdnster fran herrgfrrdsnamn och liknande. Om
unga namntyper se inledningen.

Ejgde ?da Nil6n 1880, dldaTC 1934,by.

lordeboksbekigg: y edde 1544 NRI 5:1 s.228, y Eede 1573, i Eede H, i Eide
1581, i Eid, Eide H, i Eidt, Eist SP, i Eidt 1586, Eydt 1615 Reg., Eigde 1659,

Tanums-Eigde Fr.
Andra belcigg efter 1540: eide 1601, 1603 Arbetz penninge, Eyde 1613 RU,

Eigde 1746 Odman s. 26, (trankok) pi Eigdes Zigor Saltkokerier 1187.

Namnet ?ir bildat till dativformen eidi av fvn. eid n.,no. eid, sv. ed, om vilket se Edsvik
ovan. Det tycks flnnas en enda miijlighet att sakligt motivera ed, dhi betydelsen 'pas-

sage d?ir man kan eller m6ste gfl, t.ex. mellan tvfl vatten eller utmed en fors'. Sydost

om bebyggelsen Ejgde finns ett berg med en fomborg. Norr om detta berg finns en

strlicka pi ca 150 meter som nu ligger over tiometersnivin. For tvitusen 6r sedan har

man kunnat fdrdas vattenviigen frfrn norra stranden av Kiimperods vik, upp utmed

nuvarande griins mellan Vik och Ejgde, dZirpi genom dalen flt sydost till fornborgen,

dra bitarna den korta striickan, och fiirdas vidare i sicksack iinda till Tanumsslzitten

och upp till Tegneby (via ytterligare en kort dragstricka).
I de frirsta danska beliiggen har den gamla ursprungliga diftongen ersatts med en

ensam vokal, men under 1580-talet har diftongen iterkommit. De svenska skrivarna

tycks inte ha kiint igen ordet ed i skrivningarna med diftong, utan tillfogat ett g. Detta
skulle kunna motiveras utifrin ett uttal med diftongen kvar, n6got som dock inte giiller
dettidigasteuttalsbeliigget.JamtorEj(g)deBd18s.69(ochtilliiggets.356); Ejgde16
s. 29 och aven Eigst 20: 1 s. 18 vilket inte innehiller samma ord utan ett fdrmodat fors-
eller flnamn xEist,men diir beliiggsserien liknar dem som dete Eigde visar upp, med

ett inskott av g frfln sena.re hiilften av 1600-talet och fram6t. Diir flterges en fcirmodan

I
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av Evald Liddn (1932 s. 193) att skrivningen uppstitt genom association med det
norska dialektordet eiga' dga' .

Redan 1544 fie gfrrdar. Den ena beskattas under 1500-talet ftir en ddegdrd Skalme-
rdd (nu hemmansdel), den andra ftjr en ddegfrrd Gudmunderdd, se Germunderdd
nedan.

Nr 1 Ejgde Vtistra. 1 sk. E. Wiister 1697,8. Westra 1881 jb, Tanums-Ejgde Fr.

Nr 2 Ejgde Ostra. 3t4 sk.Var 1 mtl t.o.m.1697 jb,W.1697-1825 jb. E. Oster 1697-
1825,8. Ostra 1881jb, Tanums-Ejgde Fr.

Hemmansdelar: Skalmer'dd skd.lrmara Nil6n 1880, skdkmaraTC 1934,'ang.ll3 mtl.
Var skatteiing t.o.m. jordeboken 1758; sedan stir bara cing.(y Eede) for skalmerpdt
1573, (i Eid) for Skalmrodt 1586 H, (i Eid0 for Skalmrodt SP, Schalmerrid 1659,

Skalmerddh 1680, Skallmerrjdh 1697 jb, Skalmerdd Fr. Fdrleden innehiller sdker-

ligen skalm m., som i ortnamn brukar anvdndas i bildlig betydelse om >>tvekluvna eller
tvegrenade foremfll av skilda s1ap, jiimftir Skalmebacken Bd, l2:2 s. 14 f. med litt.;
Skallmeja SOSk 10 s. 56; se ocksi Linde 1997 s.108; SOL s.275. Omrdd se inled-
ningen. Hiir syftar narnnet pi att den odlade marken ldper som skalmar p6 6mse sidor
om den avlflnga bergsformation som ligger sydvlist om bebyggelsen.

Tbrp o.d.: Germunderiid under eget uppslag. - Grind grt1; odetorp TC 1934. Grinn
1760 hfl, Grind 1821 hfl [tiverstruket], EK. Grind ligger p6 Skalmercid vid griinsen

mot Litsleby. Troligen har det funnits en grind diir, som fort ut p5 stigen osterut genom

Litsleby. - Gudmunderiid Odegird, se Germunderiid tnder eget uppslag. -Halsvik(en) hdlsuig Kortet 741917, hdlsulg, f.d. soldattorp TC 1934. Halsviken 1760

hfl, Hallsviken 1792 T m 143, Halsvik 1821 hfl, EK(B). Avstindringens iigogriins i
tlster gfrr genom en dal, som l6per frin Kiimpercids vik och mot nordost i en smal

rdnna utmed det berg pi vars norra och nordvdstra sida bebyggelsen ligger. Niir dalen
passerat berget vidgas den mangdubbelt, och det smala partiet kan trffiande beskrivas

som en hals. Vid namnets tillkomst var dalen en vik, som gick lingt in i landet, och ndr

bebyggelsen kom till i niirheten av >>halsen>> fick den (ocks6) heta Halsvik - Ivre-
tomteniuratbryta, odetorp under Skalmerod TC 1934. Ftirleden innehiller mansnam-

net lvar i den i norra Bohusliin tidigare vanliga formen lver (Braltii 1992 s.60). Efter-
leden innehflller tomt f. i bestiimd form. Fijrledens form beror troligen pi omkastning
av bokstdvema;jiimftrr t.ex. Hassleskogen,Hakeby. - KolmyrarnakfibmyranaKor
tet74 1917, kibmlranaTC 1934. EK(B). Kol syftar troligen pi kolning. - Kvarn-
backen kudabakanTc 1934. Quarnbacken 1821 hfl, EK. Forr fanns diir en kvam
(TC). Milets uttal av kvarn ar kuen. Se fblj. - Kvarnmaden. EK(B). Namnet inne-
hiller mad f. 'sank (tidvis iiversvdmmad) naturlig dngsmark'. Ligger ca250 meter
noff om fdreg., vid samma vattendrag. Hiir har siikert ocksi funnits en kvarn. - Salt-
vik sdltuigTc 1934. EK(B). Efter viken med likalydande namn. Nigra hus vid havet
(TC). Se ft lj. - Saltvikbacken. EKB. I ftirleden ingflr antingen fciregiende narnn

eller viknamnet som det iir sekundiirt till. - >Sjyklflvan>> flkb{uaTc 1934. Ftjrleden
dr oviss. Jiimftir >>Sjyflaten>> Bd 16 s. 230, dX man antar att fdrleden innehflller r?ikne-
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ordet sju,med standardsprflkets sje-ljud tillsammans med vokalen frin den iildre dia-

lektens sy sy 'sju'. TC har med tvekan gissat att namnet ska utliisas Tiuvkldvan. Om

kldva seinledningen. - Skyggestugan. EK. Meddelare uppger 20ll att namnet inne-

h611er ett dialektord stcygge'liiplats', och pflpekar att platsen ger detta intryck, siirskilt

frfln sj6n. Stugan ligger i slrydd av lflga bergviiggar. Jiimfor siy??a f.'skjul' (DiT). Ett

alternativ kunde vara att namnet innehiller no. slcyggje n. 'skuggning, fdrdunkling'

(Aasen s.695), boh. slqgge m.'skugga' (skyggenBdl2:2 s. 145). De niimndaberg-

vaggartatycks dock ftir 16ga fdr att ge nflgon skugga att tala om. - Stusseriid sfii\ara

TC Ig34. EK. En meddelare beriittade att hans morfar hiivdade att namnet ska vara

Studseriid och att det syftar pfl att ljudet studsar mellan bergknallarna, den niirmaste

en lodriit viigg intill husen pi nordviistra sidan. Frjr fdrleden i >>Stusseberg> Bd 9

s. 142 fdreslfls fyra andra alternativ varav ett mojligen kunde vara relevant hiir: stuv m.

'nigot avhugget, stump', fvn. strtfr; d5 med syftning pi de smiirre bergknallar som

ligger vid infartsviigen . om rdd se inledningen. - vallvik udluiqTC 1934 (i uppteck-

ningen placerat under angrdnsande Niistegefd). EK(B)' I forleden ing|r vall m.
,nybruten men dnnu ej pl6jd 6ker; dng' (Bd l9:2 s. 159). Det 2ir viil den breda grunda

bukten mellan L. och St. Vallvikehuvudet som heter Vallvik Bebyggelsen Vallvik pi
EK ligger en liten bit innanfdr den lilla dal som utgdr buktens ftirliingning. -
Oa"gflra"rr. Torpet Odegfrrden 1760 hfl. Jiimftir Gudmunderdd Odegdrd ovan.

Ejgdeholmen b_dhxhmanKortetT5 1916, skattlagd holme. Var kronoholme t.o.m.

1719 jb, till sk. t734 enligt 1758 jb.

Jordeboksbekigg: Eigdeholmen 1 665, Ej gdeholmen Fr'
Andra beldgg efier 1540: Ehollm 1595 ODJ s.256, Edholm Kortet 75 1916.

F6rleden ser ut att innehilla bynamnet Ejgde, men eftersom holmen ligger scider om

Res6, ndstan en och en halv mil norr om Ejgde, verkar det fdga sannolikt. Kanske

hijrde skrivaren 1665 ett uttal >>edeholmen>>, och drog slutsatsen att fdrleden innehtill

>>Ede>>, dvs. Ejgde (se diir). Jiimfdr det iildsta beliigget Ehollm 1595 med beliigget

Eholmen 1854 frjr Edholmen (tttal d- elter D-) 8d,20:2 s. 132. Ejgdeholmen bestir av

tvfl delar med en dalgflng emellan, diir enbart ca 50 meter nir dver femmetersnivfln.

Namnet torde alltsi betyda 'holmen med edet'. Om ordet ed se Eigde strax ovan, och

om det iildsta beliiggets starka form holm se inledningen.

Ertseriid {,sa Nil6n 1880, dSa KHL 1901, @paTC 1934,by.

Jordeboksbek)gg:F,icwgd 1544 NRI 5:1 s.229, y Ericksrpdt 1573, i Ericks-

roidt 1581, i Ericksrodt 1586, (i) Erdtzroedtt 1615, Erdsrtidh 1659, Erssrdd

1665, Ertsrtid I758, Ertsercid 1825, Br.
Andrabelcigg efter 1540: eitzr@tl6ol,Edtztoed 1603 Arbetzpenninge, Brtzrod

1760 hfl, Ertzerod 1821 hfl.
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I ftirleden ing6r mansnamnet Erik. J'amfor Ersland i Rogaland (tidigaste beliigg
Eriklann 1519 NRI 2 s. 416; se NG 10 s. 441). Om rdd se inledningen, liksom om
mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog) och reduktionen (avsnittet Dialek|.
Det ?ildsta beliigget saknar genitivmarkering, men jordeboken 1544 har oftaawikande
former. Eriksrdd i Bd 18 s. 70 iir belagt fdrst 1650 och har inte genomgitt samma re-

duktion.
Redan 1544 tve gflrdar.

Nr 1 Ertseriid Viistra el. NedstugannistbuaTc 1934.3/8 sk. Var 1 mtl t.o.m.1697
jb, kr. L697-1758jb. E. Wester 1697, E. Westra 1881jb, Ertserrid Fr. Betriiffande
Nedstugan och dess uttal, se Neristugan wder Torim (L).

Nr 2 Ertseriid Ostra el. NordstuganndstbuaTc 1934.lt2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697
jb. E. 6ster 1697 ,8. Ostra 1881 jb, Ertserod Fr. Jiimftir Nolistiwa'huset som ligger
liingst nomrt i byn' DiT s. 65 och se Neristugan under Torim (L).

Hemmansdelar: Myren. 31128 mtl. EK(B). - Tfiilvik tri,buig Nil6n 1880, tr@buig

Kortet 74 L9L7 (ocksi tr@butg),Tc 1934.3164mtl. Triiluk [!] Kortet 74, Trelwik (Tre-

levik?) torp 1792 T m I43, Torpet Triilewiken 1760 hfl, Triilevik 1821 hfl, EK(B).
Namnet kan innehilla tiil m. eller verbet triila'shta, arbeta hflrt'. Bflde sjtikortsupp-
tecknaren HR och TC uppger att hiir har funnits tegelbruk, och den forstniimnde fram-
hiller tr?ilarbetet i bruket som orsak till namnet. For Triilemo Bd 15 s. 18 frirmodas att
uppodlingen av marken kan ha varit sZirskilt kriivande. Trridal Bd 5 s. 104 anses i
st?illet innehilla en inamnsstam prd-, pivisad i Norge. Under *Trrilan Bd 16 s. 116

uppges att ett grunt, svflrframkomligt sund har kallats trrila f ., bildat till verbet trcila
'slita (for att komma frarr)'.42 Det skulle kunna ge en mtijlig tolkning av narnnet
Trrilvik.Viken har tidigare (inom femmetersniv6n) striickt sig ytterligare ca 650 meter

upp i centrala Rorvik.

Torp o.d.: Bentemon bEntambnTc 1934. Bengtmoen I832T m249. Forleden inne-

hiiler Bengt i formen Bent somvarit vanlig i Bohusliin. Se Brattti 1992 (t.ex. s. 40 och

7l) dar det framgflr att Bentligger pfl 15:e plats bland mansnarnnen under senare hiilf-
ten av 1500-talet och fdrra hiilften av 1600-talet, med flest exempel i siidra halvan av

landskapet. En sokning pi de tvi stdrsta sidoma fiir personsokning pfl intemet (2011-
11-15) gav liknande resultat: 15 triffiar pi olika personer med detta namn i sddra
Bohusliin och 5 i norra. Jiimfcir ocksi Benterr)d Bd 20: 1 s. 26; Bentehagen s. 53. Om
mon se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). -Bredvflg. EK. Infartsviigen torde vlil vid namnets tillkomst ha ansetts vara pifallande
bred - eller mtijligen pifallande smal och namnet alltsi i si fall ironiskt menat. -GiiteriidTQraraTC 1934. EK. Troligen zir det mansnamnet Gdte som ingir i ftjrleden,
trots den rikssprikliga uttalsformen. I dialekten uttalas namnet genuint gbfla eller

@da. Enligt TC iir Giiterdd detsamma som Nytorp, men Nytorp iir enligt EKB en

separat bebyggelse. Om rdd se inledningen. - Kleven kbd-ua, ode f.d. girddel TC

42 Fijrfattaren, Assar Janz6n, kallar uppgiftslzirnnaren >>en god meddelare> men har iindi satt en stjiima
framfrir b6de narnnet och ordet triila.
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1934. Namnet innehflller boh. klev f., 'mycket brant backe i bergterr?ing' (Tanum

1939); i nutida dialekt finns ocksfl betydelserna 'bergsskreva (med branta sidor) i
vilken det gir en stig; bred dppning mellan berg i vilken det gir en viig; trflng passage

mellan berg, (se Bd l9:2 s. 65). Det fanns en >>gammal ktrrviig upp dii> (TC). -
Kroksmyr krfiksmArTC 1934. EK(B). Fdrleden skulle kunna syfta pi krokig form,

men genitivformen talar fdr att den i st?illet innehiller ett nu ftjrsvunnet torpnamn

(eller mtijligen personbinamn) Kroken eller ett soldatnamn Krok (som forekommit

pA Anrfrs och Bjdrnerods rotar). Enligt TC lir den ofEciella formen Krdkemyr, viket
det dock saknas andra beliigg ftir. Mdjligen kunde Krdkemyr vara det ursprungliga

namnet, som sedan omtolkats i anslutning till namnet pi en person som flyttat dit. -
Krflkemyr, se f6reg. - Kusetomterna ktisatbqltana (ode) TC 1934. En person vid

narwt Kuse lai.sabodde diir ftjr >>omkr. 70 5r sen>> (Tq. Jamft r personbeteckningen

kuse bdsa 'tvdrvigg' (Naverstad 1901); se ocksfl kuse'oyerman; trashank' (Ni16n 1879

s.74). - Kiirret Sdyat, odetorpTC 1934. EK. Det upptecknade uttalet iir standard-

svenskt, i dialekten har ordet kirrlingta. Om kiirr se inledningen. Pe EK 1938 finns

fortfarande en byggnad utsatt men 1978 ar den borta. - Lingemyr. EK(B)' -
Mossemyr. EK(B). Ftirleden innehflller antingen mossa f. eller mosse m. Om ordet

mosse se Halvardsmossen under Bjdrnim (L) ovan. - Nordiingen nQbega,6de f'd.

garddel TC 1934. Olokaliserat. - Nytorp. EKB. Om Nytorp se inledningen. Se

Gdterdd ovan.

Fossumpgmz Nil6n 1880,ftssnrn KHL 1901, by.

Medeltida beli)gg: a Fossaim 1416 DN 5 s. 364, austen ath Fosseime, a

Fosseime 1440 DN 6 s. 509, Ffosseym, Fosseym 1475 DN 5 s.644.

Jordeboksbefuigg: i Fossinn 1531 F, i Faassenn 1586 F (dessa b6da under

>>Peder Huidtfeldtzs Godtzs>>), Fossum 1659, 1811-1881, Fossem 1665-1719,

Forssum 1758, Fossum Fr.
Andrabelagg ejler 1540: Ffoosszem 1542 NRI4 s. 568, Fossum 1565 NRR 1

s. 488, fossen 1601, fossenn 1603 Arbetz penninge'

Preposition: i, pd; inbyggare kallas: 7? ;nrnb*a TCb.

F6rleden innehflller/or,r m., som i dialelten uttalasTtr med rs assimilerat till ss. Be-

liiggen 1440 visar dativform. Namnet syftar pfl l[get vid de mingaforsar som bildas

av Fossumdlven som rinner genom hela hemmanet. De iildre beliiggen visar att nam-

net iir ett aldre Foss-heim. Omhem se inledningen.

Redan 1581 tve girdar.

Nr 1 Fossum Norra. 35/36 sk. + lt36 kr.a3 Var L.r.1697-1825 jb, ftirut till Mariae

Kyrcha (i oslo) enl. 1659 jb. F. Nordre 1697,F. Norr 1758, F. Norra 1881 jb, Fossum

Fr, Fosshem NorregSrd 1760 hfl. Beteckningama Norra och Sddra anviinds inte i
dagligt tal.

a3 Detta sistniimndablev skatte 1893 enligt 1881 6rsjordebok.
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Nr 2 Fossum Siidra. 1/1 sk. Var kr. 1697-1825 jb, ftirut till Mariae Kyrcha (i Oslo)
enl.1659jb.F. Sodre 1697,F. Stider 1758,F. Sdrr 1811,F. Sor 1825,F. Sodra 1881
jb, Fossum Fr, Fosshem Sdrgird 1760 hfl. Om Norra och Sddra se strax ovan.

Torp o.d.: Balken bdbkan CR. 1901 taxl, EK(B). Den grava accenten visar att det in-
giende ordet lir ett tvistavigt balke m.'bjiilke' som i dialekten iiven anvzinds om jord-
bankar och avbalkningar av olika slag (DiT s. 13), jiimftir SAOB B 167 balk. Det finns
rester av en lang jordbank pfl cimse sidor av vdgen i niirheten av Balken. - Bingarna
bigana (tidetomt) TC 1937. EK. En person Bingen bigan skall ha bott diir fore man-
naminne (TC). Enligt uppgift fr6n meddelare 19991flg denna lilla stuga nere i en av de

sm6 inbuktningar som bildas av Fossumdlvens pi platsen starkt slingrande ravin, och
platsen kan ganska trffiande ha liknats vid en rad (siides)bingar. Ordet (sades)binge

skulle ocksikunna syftap6 den bdrdigajorden. Ftjr ordet bingeuppges i Bd 15 s. 292
betydelsen 'mindre inhdgnad', en betydelse som inte finns belagd i DAGs men som
kan ses som en metaforisk anviindning av (siides)binge. - Bileriidhemmanet
bdbaraheruant TC 1937, bdhrahiryanal CR eI. Bi]eriidhemmet eI. Bileriidtorpet
bQbratarpat CR el. Bflrtidtorpet bdratbrpat (ttde) TC 1937. >>kallas Bilercidhemmeb>
EKB. I Siljebrflten. Forleden innehflller ett namn Bdlerdd, i det sistnZimnda namnet i
sammandragen form. En g6rd med detta namn ligger i Tanum ca fyra kilometer sydost
om Siljebriten, men namnet finns Sven pfl flera hill i kringliggande hiirader. Torpet
skall ha fitt sitt namn efter en Bdl-Anders bdhhaas, som ldr ha varit soldat och kommit
frin ett Bdlerdd, ovisst vilket (TC). Om hemmane se inledningen. Se Hulterdd strax
nedan. - Friskeriid, f.d. soldattorp. EK(B). I Siljebr6ten. Flera soldater med namnet
Frisk fanns hiir under 1800-talet. Om rdd se inledningen, liksom om mellanvokalen
(avsnittet Sammansiittningsfog). - Hageberget. EK, EKB Tanum s. 139. Sffax nord-
ost om bebyggelsen ligger ett berg. - Hulteriid htiltara, soldattorp CR. HAr fanns en

soldat Hultberg, ftidd 1847, och det u-haTtigauttalet av torpnarnnet tyder pi att soldat-
namnet iir det primiira. Enligt meddelare 1999 'il detta det rdtta namnet pi Bdlerdd-
hemmanet ovan. Om rdd se inledningen. - Intagan irytfiga (iide) TC 1937 . l82l hf7,
EK. Namnet innehiller intaga f. 'jord som fcir odling intagits av den gemensamma

utmarken'. - Isterkl6vanistarkbbuaTC l93T,igtarkbaua CR. I Siljebriten. Namnet
innehflller ister f . 'jolster, Salix pentandra', som av TC:s meddelare beskrevs som >>ett

slags vide med blanka blad>>. Om kldva se inledningen. - Ljunghogen. 1821 hfl.
Fdrleden innehflller ljung som iir en standardspriklig form; den folkliga 2ir

lmgn (Tanum 1892) eller loen (1937). Om hog se inledningen. - Muskelid mrtskah,

milskali >>mycket litet torp> TC 1937 .I SiljebrSten . Muske- iir flertydigt. No. musk n.

har bl.a. betydelsema 'damm, dis; duggregn; m6rk fiirg, mtirkt utseende, mijrk fliick'
(NO 8 sp. 48 f.). Jiimfor muska mdska 'dugga' (Valbo-Ryr, Alvsborgs l?in 1919) och
muskeviider mnskaudr'd6ligt vtider' (Jiirbo, Alvsborgs ltr, 1925), muska och regna
mns-ka e r@gna'smdregna' (V. Frolunda 1901), muskete miskata 'fuktig o. dimmig'
(Askim 1923) och musken'disig' (ocksi 'surmulen') tnder Muskedalen, Bd 18 s. 11.

Stugan var vid uppteckningstillflillet en nedrasad jordkoja, med endast taket synligt
ovan jord. Enligt en meddelare 1999 ligger platsen djupt och sankt och dlir var ofta
disigt och fuktigt, men det ?ir ocks6 si att jorden diir iir pifallande kolsvart. >>En svart-
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muskig typ> som kallades Satan bodde i kojan, som var byggd mot en bergviigg.
Mojligen vzr mer zin en av dessa faktorer av betydelse vid namnets tillkomst. Efterle-
den innehflller lid f.'sluttning'. - Nytorp. 1821 hfl. Om Nytorp se inledningen. -Pilehogen pilahhwan, f.d. soldattorp TC 1937, pilahnwan CR. EK(B). I Siljebriten.
Namnet innehiller troligen triidbeteckningenpil. En meddelare 1999 ber?ittade att det
fanns en stor dod pil diir i hans ungdom pi 1930talet. Om hog se inledningen, liksom
om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Siljebrfltarna $klabrbdana
Nil6n 1880, $llabredana, en torpfrakt i Fossumboen Nil6n 1884. Se fi,lj. - Sitjebrfr-
ten sbllabrbdan TC 1937, $llabrxdan CR, en samling torp. Siljebrodden 1760 hfl,
Siljebriten 1821 hfl. Namnet innehfiIler milets silj sefu'sdlg' . Brdte betyder vanligen
'svedjeland, svedjefall', och sfl iir troligen fallet iiven hiir. Torpomridet Siljebriten
striicker sig over tistligaste Lycke, mellersta Surtung och den del av Fossum som lig-
ger i iister, avskuren frin resten av byn. (Pe EK, aven 1978,iterfinns namnet pfl den

del som ligger pfl Surtung.) Om mellanvokalen se inledningen under Sammansdtt-
ningsfog. En meddelare 1999 mindes ramsan >Seljebrtidd sta,2l stuger i ro> frfrn sin
barndom pil t92}-talet, men hiilften av stugorna var borta redan d5. - Varp el. Var-
pet udrpatTC 1937.I Siljebriten. Warp 1821 hfl. Namnet inneheiler varp n.'hdg av

stenar och kvistar, som uppkastats av forbipasserande pfl platsen ftjr ett dr6p eller
annan brid dtid'. I samband med likalydande namn i andra delar av OGB finns flera
exempel pi naditioner om hur folk forolyckats och att man kastat upp en hcig, ettvarp,
se t.ex. Bd 10 s. 142; t5 s.7 4; l7 s. 13; 18 s. 1 19. Ingen sidan ffadition finns bevarad
och inget rcise fanns kvar d5 uppteckningen giordes. - Andet cinat, ode soldattorp
TC 1937, dnat CR.Appellativet cinde fnns i norra Bohusliin i flera varianter. Normalt
uttalas det med lang vokal @na, men det finns ocksfl beliigg i DAGs ftir kort vokal. I
samlingama tycks ordet vanligen vara maskulint med bestiimd form dr"t,men det finns
ocksi som neutrum med bestiimd form @nat. Se inledningen om kvantitets- och
accentfdrhillandena i trakten. Platsen 169 i den sydligaste zinden av Fossum, ner mot
Gerum. Diir tycks inte finnas nigon formation som kunde tala ftir att namnet innehil-
ler rinne n. 'panna' . - Osterriid dstara (ode) TC 1937 .I Siljebriten. Fcirleden inne-
hiller troligen vdderstrecksbeteckningen dster. Torpet 169 liingst iisterut i Siljebriten,
men var enligt uppgift ditflyttat fr6n ett lZige vid grrinsen mellan Surtung och Gramsfls
(ocksfl det i dster jZtmftirt med iivrig bebyggelse). Namnet fdljde med niir innehavaren
flyttade till Fossum. Om rdd se inledningen.

Fossumlycke, se Lycke.

Fossumtorp fdsnmterp Nil6n 1880,psamtbrp KHL 1901, tidigare Torp. 1 sk.

Jordeboksbekigg:Thorptt 1544 NRI 5:1 s. 230, y thorp, y Torp 1573, Thorp
1581, thorp 1586, Fossem Torp 1697, Forsumtorp 1758, Fossumtorp 1811, Fr.
Andra beltigg efter 1540: Fossumstorps Htigar 1746 6dmans. 71, Fosshemtorp
1760 hfl, Fossumtorp 1821 hfl.
Preposition: i; inbyggare kallas: fi ;mmtb1prana T C 1937 .
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Av de lildre beliiggen framgflr att detta varit ett enledat Torp (se inledningen). I och

med 1697 irs jordebok (om vilken se exkursen) fdr namnet som fcirled hemmansnam-

net Fossum. Troligen beror valet av fdrled enbart p6 den geografiska niirheten. Enligt
en meddelare 1999 bestod Fossumtorp (tidigare) av tre g6rdar >>och morfar hade tvi
av dem och de kallades for Tbrp, men den tredje hette Hagarna>>.

Hemmansdelar: Hagarna hdwana TC 1937. ll4 mtl. EK(B). Namnet inneh6ller
mfilets hage hdwa m. i besttimd pluralform, trots den upptecknade vokalen a.

Torp o.d.'.HagahQga CR. EK(B). Troligen uppkallelse. Uttalet iir det standardsvenska;

dialektuttalet av hage dr hd.wa, se hemmansdelen ovan. - Lunnebacken ldaabhkan

TC 1937 el. Torpliden. 1901 taxl, 18 Torpliden, kallas Lunnebacken EKB, 16 Lunne-
backen EK. Forleden i Lunnebacken innehiller namnet Lunden pi den hemmansdel
pi Lilla Oppen som Lunnebacken grzinsar till. Pe EK 1978 finns ytterligare ett Lun-
nebacken pfl den mark som iinnu 1938 htirde till Fossumtorp, ett nytillkommet hus

mellan Torpliden och den bebyggelse som ligger pi 1e vid greinsen mot Lilla Oppen.

Namnet har sannolikt betecknat ett brett omride utmed grdnsen mot Lilla Oppen.

Troligen ar det Tbrp, det tidigare hemmansnamnet, som ingflr i fdrleden pi namnet

Torpliden. Efterleden innehflller lid f. 'sltttning'. - Mellanby. 1901 taxl, EK(B).
Namnet innehiller mellan, hiir troligen adverb. Mellanby skjuter p5 EK ut som en

udde 6t rister mellan Varlds och Fossum (platsen hor pi GuK till Fossum). Om by se

inledningen. - Torpliden, se Lunnebacken s1urax ovan.

Friistorp fr6;terp Nil6n 1880, fr4s-tsrp KHL 1901, frdsturp TC 1937. 1/4 sk. Var

1mtlt.o.m. 1697 jb,k 1680-1825 jb.

Jordebolcsbekigg: y f[rostethorp 1544 NRI 5:l s.224, y fr6storp 1573, i Frdstorp

1581, 1586, 1615 Reg., Frdstorp Fr.
Andra bekigg efier 1540: frostrup 1601, frostorp 1603 Arbetz penninge,

Frdstorp 1760 hfl, Frosstorp 1821 hfl.
Preposition: i, pd; inbyggare kallas: f& gtblprana TC 1937 .

Det iildsta belaggety ffrostethorp tyder pi att forleden innehiller genitiv av mansnam-

net Frosti, som dock iir mycket sparsamt belagt, se DGP 1 sp. 328; Rygh 1901 s. 76;

SMP 2 sp. 123. Det iir att miirka att kiillan fdr det Aldsta beHggety ffrostethorp ar den

danska jordeboken 1544, som ofta visar awikande former, och beliigget 1602 har i sin

helhet dansk form. Alla dvriga beliigg (inklusive de upptecknade uttalen) visar enhet-
ltgt Frds-.I artikeln Frost i DGP 2 sp.299 f. finns mflnga exempel pi skrivningen
Fr@st, som skulle kunna ingil i Fri)storp, mdjTtgen som kortform till Fr@sten, som dr

rikligt belagt i 6stra Sverige men mycket spa.rsamt i vlistra (SMP 2 sp. 131 ff.).4 Peder

Gammeltoft (2003 s. 68) visar att danska Fr@strup (tillsammans med Tistrup och
Torstrup) tack vare parallellexempel som Tdstrup (Thorstinstorp eller Torstentorp

1149-1308) skulle kunna antas innehilla mansnamnet Fr@sten (respektive Tisten,

a Se under Kitterdd (L) om f<irhillandet mellan >officiell form>> och kortform.
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Thorsten), trots de medeltida skrivningarna, liknande de nutida. Freysteinn, den fvn.
motsvarigheten till Frdsten, uppvisar sparsarnma belZigg frin viisfra Norge och Island
enligt Lind 1905-15 sp. 285 och 193 1 sp. 28 1 . Jiimfdr tiven de nigot senare Frostegdr-

denBd3 s. 12, diir den som givit anledning till namnet sdgs vara en man med tillnam-
net Froste (ftirsta halvan av 1600-talet), och Frostegdrderu SOSk 4 s. 68 med det >frin
K6kinds hd under 16001 kiinda mansn. Froste, motsv. fvn. Frosti>>. Frosterud iYis-
nums hdrad antas i SOV 12 s. 4 f. innehilla >fsv. gen. pl. av ordetfrosf, som i fvn. ofta
upptriider i pl.> med hiinvisning till perfekt particip av det svenska dialektordetfrdsta
'tillfrysa, beliiggas med frost' pi grund av minga beliigg med Frd-. Hiir tycks dock
sv6:rt att motivera en sidan tolkning, och n6got siikert val mellan de dvriga alternativen
kan knappast trliffas. Omtorp se inledningen.

Torp o.d.: Aspelunden. 1901 taxl, EK(B). Nytt namn av ung typ; inga aspar finns pi
platsen (TC 1937). - Busseriid bitsara, odetorp TC 1937. Forleden Busse- finns pfl
mflnga hell i OGB, men det finns ffl stiillen diir det iir klart vad den betecknar. I som-
liga fall uppges i trakten att diir bott en person vars sliikt- eller binamn ingir i narnnet,

se t.ex. BussehemmanetBd 20:1 s. 98 f. (en bitsman Buss); Bussekldvan 16 s. 32 (en

viss Bzss-Olle), samt Bussevallen 5 s.228 (en torpare Bussen). Det ?ir inte klart vilket
som dr det primiira i de tvi senare av de nlimnda narnnen, personnaflrnet eller bebyg-
gelsenamnet. Ett binamn Buss(en) antas kunna innehilla buss'htllrtig, manhaftig per-

son'Bd 16 s. 165, eller buss(e)'god vdn, kam.rat', i jyllzindsk dialekt 'stor dock var-
else' Bd 5 s.228. En meddelare pekade 1999 ut Bussenid pi GuK, vid griinshtirnet strax

sydost om namnet Ld.ngevattenmossen. Det senare uppgavs avse sarnma plats som
Bussemossen, men narnnets ursprung var okiint fdr honom. Om rdd se inledningen.

- Lflngemyr ldryamyr Nil6n 1880, ldgamyr TC 1937, ldgamyr CR, del av Mon.
L6ngemyr 1821 hfl, 1901 taxl, EKB. Ingen myr har namnet lingemyr (TC). - Mon
mQna (girddel) TC 1937, rndne CR, 2 avsdnffrg*, varav den ena dr fdreg. Linge-
myr. EK(B). Ommon se inledningen. - Svagerdd sudgara,ddetorp TC 1937. Namn
efter en person som hette Svager och levde >>fcire mannaminne> (TC). Ett soldatnamn

eller binamn Svagerktnde innehfllla adjektivet svag (svager i m. nominativ), syftande
p6 svag- eller vekhet (eller skiimtsamt om motsatsen). Ett annat alternativ iir att ftir-
leden innehflIler svag n. '(dal)siinka l. (fuktig) diild; sankt markparti' (SAOB S 14722).
I norsk dialekt fi.nns ett adjektiv svaken'smitt fuktig'. Det finns ocksi ett svag n.

'slingrande, skakande', bildat till verbet svaga'svaja, slingra, skaka'. Eftersom plat-
sen iir olokaliserad dr det idag omdjligt atttraffa nflgot va1 mellan dessa mojligheter.
Jiimfor ocksil Svagerud iFrandefors, SOA 16 s. 96 f., som antas innehilla >det fr6n
fno. kiinda tillnamnet Svagi>>. Detta finns dock hos Lind 1920-21 bara som en fel-
skrivning for Snagi (sp. 344). Mdjligen kunde nigon person frin Svagerudhaflyttat
hit till Svagerdd. Om rdd se inledning lbgen tdlan (gitrddel) TC 1937. l90l
taxl, EK(B). Namnet innehflller teg teJ m., tejj (Nil6n 1879 s. 139) 'liten 6ke1'. -Ungers eI. Ungertomterna el. Ungertorpet ilgartbrpat CR. Ungers, Ungertomterne,

Unger torpet 1846 T nr 317 . Ftjrleden innehiller sliiktnamnet Unger som fortfarande
biirs av flera personer i Tanum. Jtimf<ir Ungersl4kke DS 10 s. 55.
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Firaby, Eilraby fdrabyNil6nlsS0,jbyab!1l1n l90l,fipbj1,f@rab!1HR 1920. 1 sk.

Jordeboksbekigg: y ffgrreby 1544 NRJ 5:I s.233, y ferreby 1573, Forrebye H,
i Farrebye 1581, Ferrebye H, i Farrebye 1586, forebye 1615 Reg., Forreby
1659, Foraby 1665, Foraby 1758, Fdraby Fr.
Andrabeldgg efter 1540:fgrebye 1601, fprrebye 1603 Arbetz penninge, Fora-

by 1760 hfl, Fflhreby 1821 hfl, Ftiraby EK(B).

Pi platsen fdr den gamla bebyggelsen (som finns utsatt pi GuK) finns en rad avlSnga,

parallella, 16ga bergformationer, som kan ha liknats vid plogkammar (firakaryr Tanum

1933), vilket tyder pi att det skulle kunna vara pluralform av dialektordetfdrfur,fvn.

forf.'(plog)fira' som ingfrr i forleden.as Se bild 5. Hjalmar Lindroth anser att namnet

innehiller triidbeteckningenfura (1945 s. 94). Enligt Sigurd Fries finns det en geogra-

fisk skillnad mellan Furu- och Fyri- (-ia-avledningen fvn. furi, pfl dialekt fdre n.

'furubestind, furuskog'); det senare fcirekommer rikligt i Gdtaland medan det f<irra 2ir

betydligt vanligare norr ddrom (Fries 1957 s. 63, 55 med litt.). Enligt DAGs hat fura
fiya iTantms socken konsekvent kort vokal och lang konsonant, medanfdr f. 'fira'
har halvling vokal (i de flesta uppteckningar i norra Bohusliin lang) och kort konso-

nant. Fyri, ft)re finns inte i uppteckningarna. Den tidigaste uppteckningen av Fdraby
har lang vokal.a6 Om kvantitetsftirhillandena se dialektavsnittet i inledningen.Om by

se inledningen.

Torp o.d.: Hagane el. Platsen pldsan, forr soldattorp HR 1920. Torpet Hagane 1760

hfl, Platsen EK. I det senare narnnet ing?r plats m. 'tolp'. - Havstenssund, se under

eget uppslag. - Isekvarn isakue? Kortet 75 L916. Pi platsen finns ett vattendrag med

namnet Ise(r)kvarnbricken, diir det ftirr fanns en kvarn. Maria Ltjfdahl Sterger vid be-

handlingen av vattendragsnamnet iBd l9:2 s. 28 meddelares uppgift att man ftirr tagit
is till forvaring av fisk fr6n biicken, vilket skulle tyda pi att namnet kunde innehfllla
verbet isa i betydelsen 'genom huggning eller sflgning ldsgtira och upptaga is ftir lag-

ring'. En annan av verbets betydelser 'genom huggning o.d. avliigsna istiicke frin
nigot' skulle kunna motiveras utifran behovet att frigora kvarndelarna frin is, n6got

som dven kunde motivera den passiva betydelsen 'frysa till, isbeliiggas'. J?imftir 1se-

fors Bd 18 s. 171 med litt. I de fatl fran NG som hiinvisas till diir, antas ftjrleden syfta
pi en beniigenhet att frysa igen, i somliga fall sekundiirt via ett vattendragsnarnn isa.
Ldfdahl framhiller pi ovan a.st. att formen Iser- (belagdi en uppteckning 1920) tyder
pi att fdrleden snarast iir en sammandragning av ett *Isare-. 

- Knapen kndban,

a5 Harald Bjorvand & Fredrik Otto Lindeman pipekar under uppslagsordetfure m. (B&L s. 262) att ordet
fran biit'an tycks ha varit enstavigt men att de moderna nordiska tvistaviga formerna kan ha uppkommit
genom att ordet se ofta ftirekommit i pluralform.
a6 Det iir ganska fE bebyggelsenamn i SOY SOA, SOSk och OGB, belagda senast frin 1500-talet, som

innehiller fura eller flri; tre i SOV (FurtanBd 6 s.24, Fiirby 8 s. 53 f., Furskog 9 s. 39), tvi i SOA (Fzr-
ved, St. 19 s.34, Furncis s. 176), etti SOSk (Forslo 13 s. 99) samt tre i OGB (Fdri;3 s. 150 f ., Furufjiill6:l
s.87,Furusciter7 s. 105). Furatppges ing6ibfldanamneniSOA ochiFurufjiillochFurusiiteriOGB,
medan de <ivriga ftirklaras innehilla/yri eller fdre. De senares beliiggsserier awiker inte pifallande fran
denfor Fdraby, men jag vill iind6 hfllla mitt ftjrsta alternativ som ffoligast.
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kndpan HR 1920, skattedng, tidigare odegird (utesluten ur jordregistret 1929). Aff
Knabe 1573, aff Kn[n]abo 1581, Knnabbe H, Aff kanbe 1586, Aff Knabe Odegerdh

1659, Knaben 1697 jb, >>Knaben en iing under Forabp Nil6n 1880. Det troligaste iir
att namnet inneh6ller lcnape m.'vtipnare; dtnare hos ftjmiim man; ringare adelsman, i
synnerhet om de under 1500- och 1600-talen pfl landsbygden boende adelsmdnnen av

liigre bdrd eller formtigenhetsst2illning, landunkare; fdrr liven i forklenande anviind-

ning, om rustik adelsman eller stindsperson o.d.' (SAOB K 1550 f.), eller kanske

kndba i tiverfiird betydelse 'hogfiirdig, mallig petson' (Lommeland 1939); se ocksi
knapeHellquist s. 477 samt Tiselius 1925 s.2l2f. Mot slutet av avsnittet om person-

namn i inledningen finns flera exempel pfl enledade ortnamn som innehiller person-

beteckningar av olika slag. Det finns i SAOB ocksi ett appellativ lvtap m., dialektalt
dvenlcnape m.m. (K 1549 t.); i betydelser som 'trdkloss eller bom ftir dcjrr; plugg fdr
byttlock'. I formen knqb och med betydelsen 'kloss som man fzister linan i pi flagg-
stingen' finns det upptecknat frin flera socknar, den nordligaste Brastad. Namnet
kunde vara givet med tanke p5 nigon av de nlimnda betydelserna, med syftning pi
nigot i naturen som liknade en knap(e). Nigot s6dant har dock inte sffitt att uppt2icka

pfl platsen. Mdjligen kunde namnet vara en ellips av etl *Knapehagen e.d.I de tidi-
gare jordebockerna zir namnet Knapen placeratomedelbart efter Fflraby vilket innebiir
att denna gflrd skattar ftir tidegflrden. I jordeboken 1659 stflr att Knabe >>siiges wara et

stycke iingh och brukass unnder forreby>. Se Framme 1999 s.285 (med kartskiss).

Den f.d. odegirden tycks vara den nuvarande huvudgirden. - Platsen, se Hagarna.

- Sundet, se Havstenssund wder eget uppslag. - Tflngen td.gan HR 1920. EK.
Namnet innehiller tdnge m. 'udde'. Tangen iir den nordligaste udden av Tanumsnziset,

om man bortser frin Havstenssund. Hiir fanns ftjrr ett tegelbruk (HR). - Viken, se

fdlj. - Vorren, Nedre, 6vre u6te Kortet 75 19t6, u61g, nb-ara, duara (i bida fallen
drar mellanvokalen a ilt o) HR 1920 el. Viken. Vorren eller Viken EK. Namnet Vorren

innehiller bestiimd singularform av fvn. vgr f. 'stenbrygga eller stensiittning pfl b[gge
sidor om en landningsplats' (Norr6nO s. 739), 'brygga av det slags form som inne-

sluter en bitplats el. landningsplats' (Fritzner 3 s. 985). I DAGs flnns vrir (vdrr) uat
'bryggavid eller kring landningsplats' med kommentaren >i ON frin Tanum>>. Ordet
torde alltsfl vara utdott i bohusl2inska. Om de gamla dialektala formerna av nedre och
dvre se Lursting nr 1 och rn 2. P6 platsen finns en rundad udde med en liten rundad vik
pfl varje sida, vilka fortfarande anviinds som bitplatser.

Germunderiid, tidigare Gudmunderiid, iing, fdrr tidegflrd. Skatteiing t.o.m.

1680 jb, kronoiing 1697 jb.

Medeltidabekigg: j Gudmundarudtl39T RB s.386, j Gudmundarudi 1403 DN
4 s.537.
Jordeboksbekigg: (y Eede) Aff gundmundrpdt 1573, Aff Gudmundt (!) 1581 H,
Aff gudmunndrOdt 1586 H, Giermundrddh 1659, Giermunderod 1665, Gier-
mundrdd 1697, Gi2irmunderdd 1758, Germunder6d 1825, Germunderdd Fr.
Andra belcigg efter 1540: Gummunnertid Odegird 1789 T nr 90.

I
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Fdrleden innehflller genitiv Gudmunda(r) av mansnamnetGudmund,fvn. Gudmundr,
senare omtolkat till Germund. (I den danska skatteliingden H st6r mansnaffmet ensamt
som <idegflrdsnamn.) Odegirden brukades under Ostra Ejgde. Omrdd se inledningen.
Om tidegirden med kartskiss, se Framme 1999 s.283.

Gerum 7Q,tr nm Nll6n 1880, ylhum TC 1937, by.

Medeltida beldgg: a Grrdeimj 1391 RB s. 385.
Jordeboksbelcigg: (for de 2ildsta jordeboksbeliiggen avseende Gerum, se Gerum,
Lilla) i Gierdum 1581 F, i gierdum 1586 F (dessa bida under >>Biskops

godtzs>), Gierum 1659, Giiirum 1665, Gerum 1811, Fr.
Andra beldgg efier 1540: gierdrum, gierdum 1601, gierdum 1603 Arbetz pen-
ninge, Gierum 1613 RU (3 ggr).

Som beliigget fran R@de bok visar, och som bekriiftas av uttalet, innehiller frjrleden
gdrde n.'stdngsel, inhiignad'. Om ord med denna betydelse i ortnamnen, se under
Tanum nedan, siirskilt noten. Fcir Gcirdhem i Viistergtitland, SOA 12 s. 14, ansdtts en
fsv. form gurdh, somuppges va.ra en >siirskilt i Vgtl. ftlrekommande biform till gardh

[...] med bet. urspr. 'inhdgnad', sedan 'inhaignad mark'>> och man fdrmodar att ordet
diir har den iildre betydelsen. I registret civer ord som ingflr i yngre namn i SOA t:Z
finns under grerdh (s. aa) endast tolv namn som innehiller detta ord - samtliga med
formen Gcirdhemt lnte hetler i SOA-registret (SOA 20) finns fler beliigg ph grerdh.
Det torde varafrhga om uppkallelse.aT

Efterleden innehiller hem omvilket se inledningen.a8

Redan 1581 sex girdar.

Nr 1 Gerum Viistergflrden uAgaygabTC 1937. ll2kx. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb. G.
Westergirden 1697 jb, Gerum Vester 1 90 1 taxl, Gerum Viistergflrden EKB, Gerum Fr.

Nr 2 Lilla Gerum el. Vessle-Geram ubslaybhumTC L937. L sk. Var kr. t.o.m. 1825
jb. j litta Gierdeimi 1396 RB s.227, y lylle Gerym 1544 NRI 5:l s.236, y lillegierdum
1573 (under >Biskops godtzs>), Lillegierdum 1581 HGyld, Lisslegier 1601, Liss1e-
gierde 1603 Arbetz penninge, G. Lille 1659, G. Lilla 1680, Giiirum Lilla 1758 jb,
Gerum Litlegird 1760 hfl, Gerum Lilla ellerVessle-Gerum EKB, Gerum Fr. Formen
Vesslegerum som noterades i uppteckningen 1937 tycks mot slutet av seklet vara bort-
gldmd. Fcirleden i detta namn inneh6ller vessle'lilla', bdjningsform av adjektivet fvn.
vesall, om vilket se Skriiddaretorpet el. Vesslegdrden (L) ovan.

Nr 3 Gerum Nilsgfirden nilsgqbTC 1937. Il2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m.
1825 jb. G. Nilsesgflrdh1697, G. Nillsesgl 1719,G. Nilssesgdrd 1758, G. Nilsgl1825,
G. Nilsgirden 1881jb, Gerum Fr.

a7 Ann-Christin Mattisson (1992) har understjkt iigonamnselementet gcird'giirde' i Uppland, och funnit
att det flnns ett sidant ord i iigonamnsmaterialet (huvudsakligen fran 1930{alet), i dialektrnaterial fran
1930-talet samt i iildre miinniskors vokabuliir.
a8 Likalydande namn pi Gotland, lTksom Vcistra och Ostra Gerum i Viistergdtland, innehiller ett helt
annat ord i fcirleden, ndnTigen gere 'kil, kilformat stycke' o.d. (SOL s. 89,372 resp. 394).
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Nr 4 Gerum Norgflrden. ll2 sk.I allt som ftlreg. G. Norgirden 1697, G. Nilsgflrd
1758 jb, Gerum Fr.

Nr 5 Gerum Nygflrden nlfigahTc 1937, nfigaru CR. 1/2 sk. I allt som fdreg. G. Ny-
girden 1697, G. Nygird 1758 jb, Gerum Fr.

Nr 6 Gerum Uppegflrden . tl2 sk. I allt som ftireg. G. Uppegirden 1697 , G. Uppegl
l7l9 jb, Gerum Fr.

Nr 7 Gerum Ostergflrden b;taygqh TC 1937. tlT sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, k
t.o.m. 181 1 jb. G. Osterg fuden 1697 , G. Ostergird 1758 jb, Gerum Fr.

Gerum Stora stQrapbum Nil6n 1884, yphumTc 1937.j Giardeimi mykla 1396

RB s. 227, Store Gerdim 1616 OKK s. 221, Gerum Storgflrd 1760 hfl. Enligt TC:s

uppteckning iir Nils-, Ny-, Vdster- och Ostergflrd samt Lunden girddelar under Stora

Gerum (Norgirden och Uppegdrden ndmns inte diir). Enligt senare meddelares upp-

gifter iir Stora Gerum samlingsnamn for alla girdarna utom Lilla Gerum, men de

kallas i dagligt tal enbart Gerum.

Hemmansdelar: Lunden, se under torp nedan. - Tolftedelen tilrftadglan CR- l/12
mtl. Pi Uppegfrrden. Se Backedelen lunde.r Gisslerdd.

Torp o.d.: Amerika amdtka, dmbrka KHL 1901, amdrkaTc 1937. Uppkallelsenamn;
anledningen oviss. Lig mellan Viistergfrrden och landsviigen. - Berglid. EK 1978.

Efterleden innehiller lid f.'shfitning', vilket stdmmer med terriingen pi platsen. -Dunderhyttan dindarh!1an CR. Namnet iir hiimtat fr6n >Agust i Stora Viirlden>>, det

vill siiga Elov Perssons, och efter hans dod sonen Ingvar Perssons, serie om >>Agust

och Lotta i Dunderhyttan>>, som fdrekom i veckotidningen Stora Viirlden. Uttalet iir
diirfor standardspr6kligt. Enligt meddelare var detta en driingstuga diir det ofta spela-

des kortspel och >di gick det inte siirskilt lugnt till>. - Fermetorpetfiirmatarpat CR.
Fcirleden innehiller sannolikt ett soldatnamn Ferm (har funnits pi Ejgdes, Hedens och

Stora Anris rotar. Om torp se inledningen, Iiksom om mellanvokalen (avsnittet

Sammansdttningsfog). - Gatan gdda CR. Namnet innehiller bestiimd form av gata

f. '(inhignad) utfartsvig, (inhiignad) favag'. - Granattorpet grandtarpat, dven

granStbrpat, soldattorp CR. Tvi soldater med namnet Granat fanns hiir under 1800-

talet. Om torp se inledningen. - f{sflsn, avscindring. EKB. Om hed se inledningen.

- Hogen. 1821 hfl, 1826 T m 231. Om hog se inledningen. - Intagan el. Katrin-
hemmanet katrinhemanal CR. Intagan 1901 taxl, EK(B). Det ftjrsta namnet inne-

hiller bestiimd form av intaga f. 'jord som fdr odling intagits av den gemensamma

utmarken'. Det andra namnet innehiller kvinnonamnet Katrin. Om hemmane se in-
ledningen. - Intagan el. Lunden MnTC 1937.lntagan 1876-80 hfl, 1901 taxl, Inta-
gan, kallas Lunden EKB, Lunden EK. Om namnetlntagan, seforeg.Debildalntagan
grdnsar till varandra och har haft gemensamt namn, trots att den som nu heter Lunden

ligger p6 Norgirden och den andra p6 Ostergirden. - Katrinhemmanet, se Intagan

el. Katrinhemmanet ovan. - Lunden, se Intagan el. Lunden ovan. - N'dbbanntbba,
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nbba CR. Namnet syftar pi en framstickande >bergsndbb> som finns p5 platsen. -2 Runehiillan l) rdnahdla TC L937. 1821 hfl, EK 1978, Holmberg 2 1867 s. 68,
>Runohdllen> s. 79 (citationstecknen lir Holmbergs). P6 Lilla Gerum. Det iir ovisst
hur forleden ska tolkas. Pi omridet finns en hiillristning med flera intressanta motiv,
bland annat vad som ser ut som en midsommarsting; enligt somliga som en sliing-
gunga. Men det Zir inte troligt att Rune- syftat p6 att man ftirknippat ristningama med
runor. Dels motsags en sidan tolkning av uttalet rdna-, dels vore denna tolkning sak-
ligt miirklig, dfl ingen annan av de minga hiillristningarna i trakten tycks fiirknippas
med runor. Mtijligen kunde ftirleden innehdlla en ellips av den bohusliinska viixt-
beteckningen ronegrris n. 'skavfrdken (Equisetum hiemale)' (mojligen ocks6 andra
friikenarter). (Eftersom platsen ligger niira grdnsen mot Viistergfrrden kunde man
ocks6 civerv[ga det roner rSnar'skvaller, l6gn, fdrtal', med syftning pi griinsstrider,
som fciresl6s for RonehallenBd l2:2 s. 298 f.) Efterleden innehiller bestiimd form av
hcillaf. 'berghzill'. 2) rQnahdlaTc 1937 el. rjnafubla CR. Pe Stora Gerum. Sliiktnam-
net Runehiill iir bekant frfln trakten. En meddelare itr 2001uppgav att Runehdllan var
namn pfl Skermarken intill byn, pi <imse sidor om viigen till Tirvene, men enligt upp-
gift fran tidigare meddelare ska en person med detta namn ha bott pfl >torpet pi Rune-
hiillan>. Ftirmodligen ska detta fcirstfls som att markstycket behflllit namnet sedan
bebyggelsen fcjrsvunnit. Det m6ste finnas ett samband mellan detxilRunehcillan.Tro-
ligast verkar vata att sliiktnamnet iir sekundiirt till Runehcillan (Lllla Gerum), och som
sSdant btirjat fi ett standardsprflkligt uttal, och att en Runehdll sedan bott pi Runehiil-
lan (Stora Gerum) och givit anledning till dess namn. Uttalet av f6rleden vacklar mel-
lan ett standardsprikligt och ett dialektalt, det dialektala viil i anslutning ttll Rune-
hrillan 1). - Spelestugan spdlastaua CR. Stugan ska ha funnits vid 1800-talets mitt.
Namnet ansigs nedsiittande; det var skamligt att komma darifran, men meddelarna
visste inte anledningen. Namn pil Spele- och liknande iir ganska vanliga i norra Bo-
husliin. Uttalet iterges som spela- eller spala- (vilket troligen iir olika upptecknares
satt att beteckna samma uttal), med akut eller grav accent. Fdrleden Spel- uppges
innehilla spela eller ellips av spelman, se t.ex. Spelebacken Bd 20:2 s. 22; 15 s. 146;
Spelerdd 17 s. 134; Spelegdrden 16 s. 48; men ndr det giiller *Spelemdltidet Bd 20:2
s. 171 antas att namnbildningen skdmtsamt har betecknat 'kiirleksiiventyr', eftersom
det uppgavs att en tullare och en liirarinna hade >tagit sig ett spel tdga sa at spd,l>> dar
En sidan betydelse(association) kunde vara fdrklaringen till att namnet Spelestugan
ansigs nedsiittande. - Stycket sr&&a/ CR. 1866 T nr 532. Stycke dr ett av de ord som
anviinds ftir '(uppmiitt) del av nigot storre' (Bd 15 s.293 i inledningen till avd. Vtrf ,

'liten odlad jordbit' (Bd 8 s. 3lll. 16 s. 205). - Svageretorpet suQgaratarpat CR.
Ftirleden innehiller namnet Svagerdd pb etttorp tnder Frdstorp ovau Enligt uppteck-
ningen ligger Svageretorpet nlira grrinsen mot Frostorp. Om torp se inledningen. -Svanetorpet suQnatarpat CR. I forleden ingir v?il figelbeteckningen svan. (Soldater
med namn pi Svan(-) har funnits p6 Svandal och Ulmekiirr.) Om torp se inledningen,
liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog).
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GissleriidTislaraNil6n 1880. 49160 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1825 jb, fr. t.o.m. 1665 jb,
kr. t.o.m. 1758 jb.

Jordeboksbekigg: y gisler6dt 1573, i Gislerpidt 1581, i gisler6dt 1586, Giss-
lerOedtt 1615 Reg., Gisslerodh 1659, Gislerddh 1680, Tanums-Gisslerod Fr.
Andra belagg efter 1540: gisslerped 1603 Arbetz penninge, Gislerod 1760 hfl.

Forleden innehiller genitiv Gisla av mansnamnet Gisle (om vilket se NPL s. 96 f.),
fvn. Gisli. Om rdd se inledningen. Se likalydande namn under Lur ovan samt Kndm
Gisslegdrden nedan.

Hemmansdelar: Backedelen bdkadelry (gammalt gfrrdnamn) TB 1938. En tidigare
Zigare hette Back (TB). Del syftar ffoligen pfl brukningsdel och iir ett ftir hliradet ovan-
ligt namnelernent. Utanfor Gisslertid finns tvfl sidana namn dokumenterade: Axledelen
pi Illmekiirr och Nordmandelen pi Mustin. Jiimfor Sjiittedelen nedan som rir sekun-
diirt som namnbildning. - Bredting brd-dg (gammalt girdnamn) TB 1938. Enligt en

uppgift avses samma plats som folj. - Charlottenlund Jalotanlrts, Jalotanha CR.
Ill2 mtl. EK(B). Fcireningen Nytta och noje kopte st511et 1899 av iinkefru Charlotte
Jonsson. - Hagarna hQgana (gammalt gfirdnamn) TB 1938, hdwana CR. 1/12 mtl.
EK(B). - Jannedelen fi4ade-h.t (gammalt gflrdnamn) TB 1938. En tidigare igare
hette Janne (TB). Detta var det enda av namnen ph -delen som meddelare kiinde till
2001. Om del se Backedelen ovan. - Kyrkegiirdet Sdykaylbat (gammalt girdnamn)
TB 1938. ll9 mantal enligt TB:s primiiranteckningar. Namnet antyder v?il att kyrkan
iigt jord i Gisslertid, men det tycks inte finnas nigra andra indicier pfl detta. Dock lig-
ger den enda hemmansdel som enligt EKB utgor 1/9 mantal ganska niira Grebbestads

kyrka. Om denna var Kyrkegiirdet kunde namngivningsgrunden vara att kyrkan syntes

frfln platsen, och mtijligen har namnet i s5 fall tidigare betecknat hela det l6gliinta
omridet viister om Gisslertidbiicken fr6n Lunden och stiderut. - Nedre Gissleriid
nedra lislara el. Sjiittedelen Jdtrade_lry (gamla girdnamn) TB 1938. 1/6 mantal (TB).
Nedre i frirhillande till Ovre G. nedan. Sjcittedelen dr en sekundiir namnbildning som
innehfrIler ett redan befintligt ord sjrittedel'(brukningsdel som bestdr av) ett sj?ittedels

mantal' . - Socknedelen sdknadelp el. 6vre Gissleriid lu ra figlara (gamla g6rdnamn)

TB 1938. Enligt TB:s primiiranteckningar ska denna gird ha varit kyrkojord i Tanums
socken, vilket di skulle ha varit anledningen till namnet Socknedelen. Om del se

Backedelen ovan. Se Nedre G. sffax ovan. - Styrmansdelen st{rmansde_Iry (gammalt
girdnamn) TB 1938. Ftirleden torde komma sig av att gflrden zigts av en styrman. Om
del se Backedelen ovan. - Stiimmen striryan (gammalt girdnamn) TB 1938. 1/8 mtl.
EK(B). Namnet innehfiller dialektordet stdm m.'fordiimning'. - Svinnds (utan be-
byggelse pn EK). Svin-niis EK, S. Ovre, S. Nedre GuK (Nedre pi Tiirneskiir). Namnet
innehiller svin, men om man hflllit svin diir eller om det iir vildsvin som avses dr
ovisst. - 6vre Gissleriid, se Soclcnedelen oyan.

Tbrp o.d.: Fridhem. EKB. Se inledningen, avsnittet om yngre namnmtjnster. -Hiillan. EK(B). Namnet innehiller hrilla f.'berghiill' med syftning pi den stora ut-
bredda hiill som ligger framf6r bebyggelsen. - Lunden, ffe avsiindringar. EK(B).

- Solhaga. EK(B). Se inledningen, avsnittet om yngre namnmijnster.
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Gramsis grdrytsas Nil6n 1880, TC 1937, grdnsqs KHL 1901. ll2 sk.

Jordeboksbelcigg: Aff grimsaas 1573, Aff Grimssaais 1581 H, Aff Grims Aas

1586 H, Gramssaass 1615 Reg., Gramihs 1659, Gramssihs 1665, Gramsis Fr.
Andra bekigg efter 1540: Gramsaas, Gramsaasss 1617 OKK s. 331 f., Grams-
ahs 1760 hfl.
Preposition: pd; inby ggare kallas : grdrys an; grdrps ana T C 1937 .

De tre iildsta beliiggen tycks innehilla mansnamnet fvn. Grimr. Om de danska jorde-
bdckerna se exkursen. Namn pi Grim- iir vanliga i Norge, och de uttalas niistan alltid
med i eller e. I NG finns endast fyra fall med o och fre med ti; inget med d eller a.

Om det skulle vara sil att Grim- iir ursprungligt iir det miirkligt att alla beliigg utom
de danska iir urspirade. Det tycks troligare att skrivningen 1573 (eller dess eventuella
ftirlaga) iir felaktig, och att den sedan kopierats i de bida foljande listorna. Forleden
kan i si fall inneh6lla det sparsamt belagda mans(bi)namnet Gram(r), om vilket se

DGP 1 sp. 386, 2 sp. 354; Lind 1920--21 sp. 117. Detta utgir fran adjektivet gramr
'wed' eller appellativet gramr m. 'fiende, djdvul', i fornveistnordisk poesi 'furste'.
Enligt NPL s. 101 fanns mansnamnet Gram i kustbygderna i Aust-Agder >fr6. 1500-t.

til 1700-t.>. Mtijligt vore ocksfl ett binamn bildat tiII verbet (no. dial.) gramsa'rdra sig

snabbt och flinkt; fi (t.ex. ett arbete) snabbt ur hzinderna' eller till det med detta be-
sliiktat adj ektivet grams e.ae

Gramsis har l2inge brukats som tidegird under Surtung och har 6ter egen brukare i
den fdrsta svenskajordeboken, 1659 (se Framme 1999 s.295).

Granliden, avsdndring. Fr. I sarnbruk med Ljungby 13 enligt EK(B). Troligen inte
bebyggelsenamn. Efterleden innehflller bestiimd form av lid f .'sllttning' .

Grebbestad el. Grebbestii grfisasto Nil6n 1880, 1884, grSbasrz Nil6n 1884,

grtf;astb KHL 1901, gr&bastb Kortet 74l9l7 el. Grebbestad strand et. Stran-
denrtrdaa (Tanum 1898), strdna (Tanum 1933). Kronostrandenligt jb1697,I7l9.

lordeboksbeldgg: Grebbestad Strandh 1697, Grebbe stti Strand 1811, Grebbe-
stad 1825.

Andra beldgg efter 1540: Grebystad 1610[?] Hist. tidskr. 4 R.3 s. 205,

Gribbestad 1760-73, Grebbestrids, Grebbestdds strand Sillsalterier l'787,s0

Grebbestod l82thfl, Grebbestads kdping EKB Tanum s. 35.

FtirledeninnehflllerbynamnetGreby.EfterledeninnehillerdiaT.stdden.,no. st@f.,n.
'stiille diir man drar upp bfltar' NnO s. 703, (enbart f.) BmO s. 573, 'bflqrlats', senare

ae Detta adjektiv skulle eventuellt kunna utgcira utgingspunkt fcir ett vattendragsnamn *Gramsa ph vad
som nu heter Gramseiilven. Maria Ldfdahl (Bd l9:.2 s. 25) riiknar dock med att nanmet Gramsedlven
innehiller bebyggelsenamnet Gramsds.
50 >Ett dito [Trankok] pi Grebbestdds eller Rtirwiks 2igon; >Ett Salterie p[ Grebbestcids sffand>>.
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'fiskeldge'.sr Lars Hellberg (1958 s. 112, noten) ndmner Grebbestad i diskussionen

om j ylliindska och bornholmska bitplatsn amn pil - s t e d.

Aven strand har i dialekten betydelsen 'fiskeldge', se Bd 17 s. 155. Skrivformen

Grebbestad Strand dr en tautologi som tillkommit niir appellatiyet std'fiskelzige'inte
l2ingre var i allmiint bruk.

Greby gr\-by och grQby Nil6n 1880, grlb, KHL 1901, grZ-byTB 1938, by. Utijver de

tre nedan redovisade girdarna finns ijb 1881 (s. 1928) en liigenhet som nr 4.

Jordeboksbelcigg: y Greby 1544 NRI 5:l s.229, y greby 1573, Bierbye H, i
Grebye 1581, i grebye 1586, Greby 1659, Fr.
Andrabeldgg efter 1540: grebye 1601, 1603 Arbetzpenninge.

Ftirleden innehiller fvn. grj6t n., hdr sannolikt med syftning pi de mflnga stenama pfl

Greby gravf2ilt (se vidare inledningen under rubriken Namn som syftar p6 miinsklig

verksamhet). Jiimfor i Bd 6:1 Griissbacke s. XXI med litt. och Grdssby s. XXtr. P6

andra st2illen avser grj6t stenig terriing och liknande, se t.ex. likalydande namn i SOSk

11:1 s. 82 och SOOg 16 s.34. Om by se inledningen. Ftir ljudutvecklingen stiiller

Assar Janz6n upp gangen Grj6tfu > Grddby > Gri(Aby > Gri(Aby, -bi > Grebi, -by

(1933 s. 79 f.). De senare stadierna anser han ha utvecklats under slutledsbetoning.

Det alternativatttalet gr/- torde enligt Janzdnvaraen rest frin den tidiga utvecklings-

formen grydhby, diir kort y >p6 vanligt slitt utvecklats till 4>.

Ett annat exempel pil att i6 blivit e ar Kjesebotn i Viler, B@ 3 s.47. Aldsta beliigg

ar j n@rdra Kiosabotn (ftirled kj6ss m.'bukt'),s2 och diirefter foljer en lflng serie skriv-

ningar med utciver Kio- dven Ki6-, Ky-, Kg-, fram till 1788 di namnet skrivs med

Ki for att 1886 slutligen fi den nuvarande stavningen.s3

Liknande men troligen tidigare ljudutvecklingar flnns dven i svenska ortnamn.

Grjdtmotsvaras av fsv. gryt (medfrigetecken hos Stiderwall 1 s. 428) och vokalen har

redan pi 1300-talet blivit e, se t.ex. Greby i Ostergtitland (SOOg 16 s. 34) in gretby

1377, Gredby 1543; sockennamnet Grevbrick (SOSk 7 s. 40) in Gredhbek t327 eftet

ett par l2OO-talsbeliigg med a resp. y. Jiimfdr ocksil Gredelby i Knivsta, Uppland,

Gridilfu er 1303, Grt)delby och Gredelby 1409, som torde innehfllla ett ord *grytil,

bildat till gryt'sanling stenblock' och liknande (Pellijeff 1989 s. 20).

Pi GuK iir den tidigare byplatsen utmiirlt pi den l6ga bergknallen vdster om grav-

fiiltet, invid vdgen mot Tanumshede.

Redan 1544 te gflrdar.

51 Frin Havstenssund upptecknades 1934 st/, +, std9a i betydelsen'stiille, plats''
s2 1400 RB s. 518 enligt a.st. men iret skavara 1397.
s3 For Kesebotten i SOV 9 s. 34 f<irmodas, i enlighet med Erik Noreens flsikt (1944 s. 143), att det skulle

kunna vara uppkallat efter Kjesebotn i V61er, vilket verkar hdgst osannolikt eftersom Kesebottew aldsta

beldgg iir Kes siibottnen l54O och alla beliigg sedan har e, ie, ii, ij ellet i e.
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Nr 1 Greby Mellangf,rden grQby md"langatr TB 1938. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. L697
jb, kr. t.o.m. 1758 jb. G. Mellangflrden169T, G. MellangirdlT19, G. Millangflrd 1758
jb, Greby Fr.

Nr 2 Greby Norgirden grbby nSbgaf TB 1938. 3/16 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb,ll2
mtl t.o.m. 1825 jb, kr. t.o.m. 1758 jb. G. Norgdrden 1697, G. Norgflrd I719 jb, Greby
Norrgflrden EKB, Norgirden EK, Greby Fr.

Nr 3 Greby SiirgdLrden griby sdgab TB 1938. ll2 sk. Helt som Mellangirden. Ute-
sluten ur Jr 1924. G. Stidergflrden 1697, G. Sorgirden 1719, G. S6rgfird 1811jb,
Greby Fr.

Hemmansdelar: Falkertid,fdlkara Nil6n 1880, EK (pfl Grebbestad). Forleden innehil-
ler ett sliiktnann Falk, som enligt Hans Hediingklevs uppgift i Grebbestads historia 3

s. 46 togs av en syskonskara pi Greby Sdrgflrd i mitten pfl 1800-talet. Om rod se in-
ledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Miilliis
mblas Nil6n 1880. Lange mrillds 6krarne, Wiistre mcillos, Mollos Hogarne, Mdllcis
Liarne 1807 T m I4l, Mdllcis hogarne 1832 rtr 247.s4 Hjalmar Lindroth anser (1945

s.25) att namnet ska uppfattas som ett Mdrlos, vilket dock torde vara fel eftersom det
di borde ha supradentalt / (iimfiir barrlind bdlia f. 'idegran' och sorla). Lindroth
ndmner diir >Mirlos> bland de fyra >dktu ldsa-namneni Bohusliin (ut6ver >M6rlcis>>

Grdlds i Skee socken, Underslds och Varlds i Tanums socken; om lds(a) se inled-
ningen).ss Om detta vore raft miste det riira sig om resterna av en i tivrigt okiind tide-
gflrd, vilket verkar osdkert eftersom iildre beliigg saknas - men om den tidigt lades ode

vore det inte anmiirkningsviirt att den inte finns belagd i iildre kiillor. Forleden skulle
i si fall kunna innehilla mull mel f. (Mo 1918), malf . (Ltr 1933), 'finfdrdelad jord pi
Skern'(Skee t939).

Troligare iir viil att efterleden inneh6ller ett >>odkto>, bristbetecknande lds(a), och
ftirleden kunde innehilla ovanndmnda mull, med syftning p6 dilig jord.

Mtijligen skulle efterleden i stiillet kunna innehilla hds hqs m. 'kulle, upphojning'
(Niisinge 1934), egentligen 'hjdmskfll', se LoghdsenBd l9:2 s. 44; Hdsen 20:2 s. 152.

I det omrede diir Mtilltis troligen 169 (vid det nyare bostadsomride som heter Anne-

berg) finns bergknallar med mycket berg i dagen p5 bida sidoma av stora vdgen.

N6gon av dem kan ha liknats vid en skalle.

Torp o.d.: Fyrkanten. Nil6n 1880. Nil6n har skrivit tnder Norgdrden: >>Afsorrding:

Fyrkanten>. Namnet innehhllerfirkant m., troligen med syftning pi avsondringens
form. - Kiillbacken. EK(B). Pi platsen fanns en kiilla.

Gudmunderiid, se Germunderdd.

5a I den otryckta Grebbestads historia 3 s. 37 har Hans Hediingklev en awitning av en karta daterad 1832
diir det finns ett Mdlldshagame enbitnor-r om kyrkan. Troligen lir slutleden svirliist och det iir foligt att
DAG:s excerpists skrivning Molldshogarne avser samma beliigg.
s5 Han anser dockatt lise (se detta nedan) ocksi Zir ett likta /osa-namn.
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Gurseriid grtpaNil6nl880, gQySa KHL 1901, gfrsaTC 1937. 1 sk.

Jordeboksbeltigg: y G:udzro,d 1544 NRI 5:l s.231, y gndtzro,dt (2 ggt) 1573,
gurrisrodt SP, i Gudtzr4dt" K, i gldtzr4idt 1581, i gttdtzrOdt (For hugsr@dt)

K (bida K under >>Danniell Bildes godtzs>>), gndtzrgdt H, i Gusr6dt 1586,

Gurssroedtt 1615 Reg., Gussroedh 1659, Gusserod 1665, Gursrtidh 1680,

Gursercid 1825, Fr.
Andrabeltigg efier 1540: Gudtzsr@dtt, Gtrdtzr4d 1578 NHD s. 75, gursr6t 1601

Arbetz penninge, Grfir4nszro,d 1617 OKK s. 331, Gursrdd 1760 hfl, Gurserdd

1821 hfl.

I fiirleden ingfrr ett personnalnn ph Gud-, mdjligen det ir 1411 i DN 2 s. 461 f. niimnda

Gudrider som bars av tv6 miin frin Tanum: Gudridher Poresson och Gudrider
Brynolfsson. Kunde det rent av vara en av dessa bida miin som f6ranlett namnet

Gurserrid? Jiimfor Gursli NG 10 s. 31 och Gudifridr Lind 1905-15 sp.372f. Gudhir
(SMP 2 sp. 333 f.) tycks inte vara belagt i VZistsverige. Om ri)d se inledningen. Mel-
lanvokalen i uppslagsformen finns i endast ett fital skriftbelagg (och saknas i uttals-

beliiggen). Om reduktionen i uttalet se dialektavsnittet i inledningen.

Torp o.d.: Berget. >>av samf. torpet M6rtertid, kallas Bergeb> EK(B). Bebyggelsen lig-
ger intill ett nigra meter hdgt berg. - Grikasen grdkqsaTC 1937.s6 Grokasen 1760

hfl, Grikasen 1821 hfl, 1901 taxl, EKB. Om ftirledens rdtta form ar Grd- som uttalet
tyder pfl, innehiller den fiirgbeteckningen grd. Upptecknaren noterar att det dr >>kalt,

gritu hiir i kontrast mot ftrrhillandena pfl Ldvkasen. Det iildsta bel[gget pekar dock
pi Gro- vilket skulle kunna forenas med nigot av tre mtijliga altemativ, milets gra
grQf.'grodai padda'(Niisinge 1926, jamfbr no. dial. gro'padda'); gro grQ m.'grodd'
(Ltx 1928), samt verbet gro gre i betydelsen 'viixa; ldka'. Efterleden innehfrIler kas f.
'rojning, svedjeland, svedjefall'. - Gurseriidkiirret gdsa#drat (gflrddel) TC 1937.

Gurserddskiirret 1835 T nr 307, >>314 av Gursertidkiirreb> EK(B). Fdrleden innehiller
hemmansnamnet. Kartformen frfin 1835 har fitt ett -s-, vilket inte EK(B) har. Omkiirr
se inledningen. - Hogar. 1901 taxl, EKB. Om hog se inledningen. Pi tvi sidor om
den oppna marken (i nordost och norr om tillfartsviigen pi den syddstra sidan) finns

flera kala sm6 bergknallar som kunde vara anledningen till namnet. - Hogen hrtwan

(ttde) TC 1937 . l7 60 hfl, 1821 hfl, EKB. Om hog se inledningen. - Holtemyr. l82l
hfl, samfiillt torp EK(B). Fdrleden innehiller valholt om vilket se Hdlt (L). Om mel-

lanvokalen se inledningen under Sammansiittningsfog. - Karteklirrssik kdgaSeseg

TC 1937. Kartekiirrsik 1901 taxl, Kartek2irrssikEK, >>314 av Kartekiirrssik> EKB.
Fdrleden innehiller troligen ett fijrsvunnet natumamn *Kartekcirr, om vilket se Bd
l9:2s.129 (kart m. 'tuva, ojiimnheti terrdngen'; se ocksflLiddn1939 s.32ff., obser-

veta Kartamossen s.34), och hela namnet Kartekrirrssik kan ha varit ett natumamn.

Efterleden innehiller segg f .'sank mark' (DiT); sek f. 'sank, sluttande zingsmark 6ver
vilken vatten rinner; vattensjuk seinka, siinka diir vattendrag rinner' Bd l9:2 s. 308;

56 Ni16n uppger 1880 att Grikasen iir en avsijndring och att namnet skrivs >i h?iradsskrivarens h?ifte

Grokasen, i landskontorets utdrag Grokflsen, i jordeboken Grikasen>.

I
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jiimf6r sv. dial. sik f. 'sidliint stdlle, dald d2ir vatten framrinner; smitrdsk' (Rietz), no.

dral. sik (kortstavigQ f. 'frodig vattenrik (nigot sluttande) iing (niira husen)' (NO 9

sp. 1100). Eftersom kortstavighet har drdjt kvar i dialekten torde stavningen segg i
DiT vara anpassad till de svenska kvantitetsreglerna, vilket ocksi ofta giiller uppteck-
ningarna. Eftersom man hor att det inte iir lflng vokal drar man (omedvetet) slutsatsen

att konsonanten iir lang. Se vidare sekBd l9:2 s. 123; j'amfor ocksil Lersik 18 s. 95;
*Sekarna 20:1 s. 37. - Kasen kasa (ode, fcirr bfltsmanstorp) TC 1937. l82l hfl,
>>samf. f.d. b6tsmanstorp, kallas Kasen>> EK(B). Namnet inneh6ller kas f.'rojning,
svedjeland, svedjefall'. - Kransekdrr krdnsa;er (myrnamn) TC 1937. 1901 taxl,
EK(B). Troligen syftar namnet pi sank mark runt bebyggelsen. Om mellanvokalen se

inledningen under Sammansiittningsfog. Jiimftir fitlj. - Kringlekiirr krbghaS@r
(myrnamn, >>rund hila>) el. Varpet udrpat (gflrddel) TC 1937 . Kringlekiirr 1901 taxl,
Kringlekiirr, kallas Varpet EKB, Varpet EK. Frirleden innehiller kringla f. med syft-
ning pi rundad form. Om kcirr se inledningen. Fcir namnet Varpet, se Varp el. Varpet
mder Fossum ovan. Jiimfor angrdnsande KringlekirriEdsiim, Bullarens hiirad (Bd 18

s. 66 under Balkerdd), diir det siigs att den odlade marken iir rund som en kringla. Den
g6r pi EK tviirs dver h?iradsgrdnsen, och namnet Varpet st6r pi bebyggelsen pi Gur-
sercidssidan, medan namnet Kringlekr)rr st6r, utan bebyggelse, p6 andra sidan om
griinsen. Det flnns ett stenrds vid Varpet (TC). - Lindemyr liaamyr (iide) TC 1937.

Lindemyren 1901 taxl, Lindemyr EKB. Fdrleden innehiller troligen triidbeteckningen
lind.En eller flera lindar kan ha viixt vid myren. Man kunde ocksi tiinka sig att man
rotat lin p6 myren, alternativt lindbark. Om mellanvokalen se inledningen under Sam-
mansiittningsfog. - Liivkasen l&oktbsa (irde) TC 1937. Har iir grdnare 'an pi Grd-
kasen (TC). Fdrleden kan syfta pi ltivtiikt ftir foderinsamling. Efterleden innehiller
kas f.'rojning, svedjeland, svedjefall'. - Myren m,firaTC 1937. Om ftirhillandet
mellan myr och mosse i dialekten se Mossemyr tnder Ertserdd ovan. - Mflrteriid.
1821 hfl, 1835 T nr 307, EKB. Ftirleden innehiller mansnarnnet Mdrten. Om formen
se Hdkemyr tnder Gusgdrd (L) ovan. Om rdd se inledningen. Se under Berget ovan.

- Nils torp. Nils's Torp 1835 T nr 307. Ftjrleden innehiller mansnarnnet Nlls. Se

Piirs torp strax nedan. - Nytorp. 1901 taxl, EK. OmNy/o4p se inledningen. - Piirs
Torp. 1835 T rr 307. Fdrleden innehiller mansnamnet Prir. Om torp se inledningen.

- Riirtegen rfrtepn (girddel) TC 1937.1901 taxl, EK(B). Diir har vdxt rar'vass'
(TC). Efterleden innehiller teg teJ m., tejj (Ni16n 1879 s. 139) 'liten 6ker'. Jiimfdr
Tegemyr, TegenBd 20:1 s. 101. - Varpet, se Kringleluirr ovan.

Gustorp grtsterp Nil6n 1880, gfistbrp KHL 1901. ll2 sk.Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb,lcr.
t.o.m. 1825 jb.

Jordeboksbelcigg: y Gustorptt 1544 NRJ 5:1 s.227, y
1581, i gudtzthorp 1586, Gustorp 1659, Fr.
Andra belcigg efter 1540: gustorp 1601, 1603 Arbetz
RU, Gustorp 1615 OKK s.213.

gustorp L513, i Gustorp

penninge, Gustrup 1613
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Fdrleden kan innehilla genitivform av mansnarnnet fvn. Gautr. Jiimftir Gusseriid
Bd 11 s. 44, skrivetT Gautz riodre 1388 RB, Gudtzrddt i 1573 flrs jordebok; Gusrud
NG 2 s. 34, skrivet GautsrudRB, Gudtlrudt 1593 (det fdna med viss tvekan om hit-
htirighet; dock utan oszikerhetsmarkering Rygh 1901 s. 82). Om Gautr, sv. Gol, se

Fredriksson 1974 s.118; 1961 s. 122 ff. Ett annat alternativ dr att namnet innehiller
no. dial. gust f .'vindpust, luftstriim' (Aasen s.252). Vid Gustorps sddra gr?ins pi EK
flnns en fortriingning av Anr6siilvens dalging, och 400 meter diirifrin, i trjiirtat av

g6rden, ytterligare en. De kan ha istadkommit vindvirvlar e.d. Jiimfdr dhGusgd.rd (L)
ovan. Om torp se inledningen. Pe EK 1978 har si gott som hela Gustorp gitt upp i
Bergslycke; namnet Gustorp betecknar diir endast den f.d. skolhustomten.

Torp o.d.: Gustorpstorpet. Gustorps-Torpet 1760 hfl. Fijrleden innehiller hemmans-

narnnet. Om'torp se inledningen. - Kloppekflrr. 1825-30 hf1 (Lur). Ftirleden inne-
hi:/.ler klopp m. 'sp6.Lng (av tvi eller tre stockar)'; jiimfiir Klopperdd under Bro ovan.

Om kirr se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog).

- Stommen. 1849T rr 528. Stomm. betyder i nigra hiirader i Bohusliin 'soldattorp'
och detta iir den troligaste betydelsen h2ir. Se t.ex. Stommen Bd l2:I s. 8, 85; L2:2

s.125; 17 s.44,81; 10 s. 13 (Bodalshagen el. Stommen). Fdr en annan betydelse hos

naflrn av typen Stommen se Bd 3 s.32; SAOB S I2I2l.

Ginehed gd.nahe Nil6n 1880, tidigare He(d)e. 314 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr.

t.o.m. 1758 jb.

Jordeboksbeliigg: y Heede 1544 NRJ 5:l s.232,57 y hede 1573,s8 i Hee 1581, i
hee 1586, Gflne Hee 1697 , Ginehee 17 19, Ganehed 1 8 1 1 , Fr.
Andrabeldgg efter 1540: hede 1601, Heede 1603 Arbetz penninge, Gahnehed

1760 hfl.

Fdrleden innehflller frin 1697 hemmansnamnet Gdn (Gdrden) (om jordeboken 1697

se exkursen) i syfte att siirskilja detta Hede frin det som nu heter Tanumshede.Troli-
gen beror valet av forled enbart pi den geografiska ndrheten.

Hemmansdelar: Ttften tffie Ntl6n 1880, tffia TC 1937. 3/8 mtl. EK(B). Namnet
innehiller bestiimd form av dialektordet tufi f .'tomt' (Mo 1919). Jiimfor gflrdnamnet

Tyfinedan.

Torp o.d.: Bergspotten bdspalanTC 1937. Fijrleden innehiller troligen appellativet
berg. Ef\erleden innehiller m6lets pottlputt m. 'liten vattensamling', orr vilket se

Bd l9:2 s. 3; se dven Aasen om pott m. 'vattenhflla' (s. 575); putt, pott m. 'liten vat-

tensamling, vattenhil, liten diirn' (Jonsson 1966 s. 325).TC pSpekar siirskilt att efter-
leden inte skavuabotten bgn,toligen med tanken att namnet i s6 fall kunnat ha nflgot
samband med ftiljande nanul. - Botten. 1833 T m 447. Botten m. i ortnamn beteck-

s7 Mcijligen ska beliigget lleede fdras till Hede / Thnumshede i st?illet, och dlir anftirda Hedenhit.
58 I jordeboken 1573 finns fdljaade belngg ph Hede: y hede, y hede, y Hede, y hee for Rishe, men det Zir

ovisst vilka som avser vilken ghrd: Gdnehed, Hee, Lilla eller Tanumshede.

r
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nar vanligen 'inre delen av s5nka, vik' e.d., eller '16gt belZigen mark'. - Daleriid
dQhara (ode) TC 1937. Fcjrleden innehiller namnet Dal,buret av en rad bitsmiin p6

Ganeheds rote under 1700- och 1800-talen. Det standardsprfrksinfluerade uttalet be-
krffiar att det inte iir appellativet dal (i dialekten dqh) som ingflr i namnet. Om riid se

inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Finn-
skiigg. Finskiigg Nil6n 1880, 1901 taxl, Finnskiigg EK(B) (ordregistret Fln-). Nam-
net innehiller sdkert viixtbeteckningen finnskiigg (Nardus stricta), vanlig i Bohusliin
(Svahn 1991 s. 97). Det iir ocksfl den normala beteckningen fijr denna viixt i Norge
(HAeg s. 460). Se Finngriisholen el. Finnskigg Bd 20:2 s. 204 med litt. - Gfrne-
hedstorpet. Gihneheds-Torpet 176.0 hfl. Frirleden inneh6ller hemmansnamnet. Om
torp seinledningen. - Gflneheds Odegflrd el. Odegflrden. Gflneheds Odegflrd 1703

T nr 36, Odegfrrden 1786 T nr 81. Framme 1999 nimner ingen cidegdrd i Ginehed,
men se resonemanget under Hee, Lilla nedan. - Hedeshagen. 1760 hfl. Ftirleden
innehfrIler det iildre hemmansnamnet. Se >Hagen i Hede> i artikeln om Hee, Lilla
nedan. - Hedliden hDhTC 1937. >afsdndring Helideu Nil6n 1880, Heliden 1901

taxl, Hedliden EK(B). I forleden ingdr sannolikt det iildre hemmansnamnet. Efter-
leden innehiller lid f. 'sluttning'. - Husehog(en) hfisahawan CR, bitsmanstorp.
Hushog1821 hfl, Husehog 1848 T nr 370. Om hog se inledningen, liksom om mel-
lanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Kasen kdsa TC 1937. Namnet inne-
hiller bestiimd form av kas f. 'rojning, svedjeland, svedjefall'. - Loppekiirr lipaScbr
(6de) TC 1937, backstuga. Loppe$err 1821 hfl. Fiirleden lir flertydig. Den kan inne-
h511a mfllets lopp lap'groda' (Hogdal 1926), lopp lap'grodyngel' (plural, Tjiirni)
1928). Ett annat alternativ iir att den innehiller fdrleden i en viixtbeteckning; jiimfiir
till exempel loppevier'pors', som Ove Arbo HOeg har antecknat frfln Rakkestad i
@stfold (s. 459), loppstarr (SAOB L 1066); se vidare SAOB L 1065 f. under loppgrcis,
som anvands om olika Platago- eller Polygonumarter. Slufligen kan fdrleden syfta pi
ohyra och vara nedszittande. Om kcirr se inledningen. Det finns ett LoppeWirr dven

wder Surtung nedan. - Tfonketorpet. 1853 T nr 447. Fdrleden innehiller mtijligen
namnet Trunkan (pi angriinsande Ek L), eller har samma namngivningsgrund. -Trhngentrdga (2 odestallen) TC 1937 . l7 60hf7. J'amfor Trdngeberget, -en (p6 Hallind)
Bd l9:2 s. 111 diir fdrleden siigs innehfllla trdng n. 'trflngt steille, passage'. - Ihfte-
hagen, torp. Tciftehagen 1760 hfl. Frirleden innehiller hemmansdelsnamnet Tufien.

- Odegflrden, se Gdneheds Odegdrd ovar.

Girden gqnNllln 1880, by.

Medeltida bekigg: Garn 1361 DN 2 s. 291, Gaarn (i listan civer jord som >>til

biscops stolsens liggia>), firiGarn 1396 RB s.228 resp.238.se
Jordeboksbeltigg: i Gaardinn 1581 F, i gaardenn 1586 F (dessa bida under
>Biskops godtzs>>), G6rden 1659, Girden Fr.
Andra bekigg efter 1540: gaarde 1581 HGyld, garnn 1601, garne 1603 Arbetz
penninge.

se Om biskopsgodset se Johnsen 1905 s. 94 ff.
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Bide uttalet och de iildsta bel[ggen visar att det ord som ingir i namnet inte ar gdrd
ttan garn, fvn. ggrn f. 'tarm'. Uttalet gdn gqn fdr garn (oavsett betydelse) iir det ftir-
viintade i iildre ortsdialekt; se Lindroth 1920 s. 41. En meddelare 2005, fddd 1922,

kiinner igen uttalet frin sin barndom Q'amfor Barnemyr wder Skdllerdd (L) ovan). Vid
behandlingen av likalydande namn iBO 5 s. 34 ff. (med litt.)60 uppges fvn. ggrn f.
'tarm' i ortnamn anvdndas om lingsmala lokaler, t.ex. lflnga och smala odlingslotter,
sund, vikar och vattendrag. Enligt Hjalmar Lindroth (1914 s.129) avses med ett en-

ledat Garn >dels langt och smalt vattendrag, dels itminstone i vissa trakter (primiirt
eller sekundiirt) en langstriickt 6s eller hdjning i terriingen (i sht kanske utmed ett s5-

dant vattendrag)>>. Den troligaste ftirklaringen till htu behandlat namn verkar ges av

den2,5 kilometer lflnga, smala biickdalging som loper frSn strax nolr om och nedan-

fcir den htiga utsiktsplatsen Amunds hatt i nordost ndstan i rat hnje ner mot den tippna
marken mellan Girden och Mungserod (se kartan). Vattendraget fortsiitter dnda ner
genom s6dra delen av Hallind. Eftersom biickravinen i sin helhet numera ligger p6

Munksercids mark forutsiitter denna tolkning att Mungserod (iildsta belaggy Munxzrpd
1544) en ging avstindrats frfln Girden, vilket gtirs troligt av iigofigurens utseende pi
EK. Nil6ns uppgift 1880, att Gdrden alltid kallas antingen Gdn gon eller Gdndaln
gd.rudqrc,Gt ftirefaller ocks6 styrka denna tolkning. Som framhfllls ovan i forsta avsnittet

av avdelningen om Tanums socken iir de tre trakter i Tanum som kallas -dalen dal-
giungar, bitvis raviner, med ett vattendrag. Jiimftir byn Garn Bd 11 s. 7 f.
Under 1500-talet tvi gflrdar.

Nr 1 Girden Nedergirden 1 sk. Var kr. t.o.m. 1825 jb. G. Nedergfirden 1697,

G. Nedergird 1811jb, Girden Fr.

Nr 2 Gflrden Uppegirden 1i8 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb,3l4 t.o.m. 1825 jb, kr.

t.o.m. 1825 jb. G. Uppegfuden 1697, G. Uppegd 1811 jb, Gflrden Fr (utom G. Uppe-
girden 28 som i Fr heter Ganehed).

Hemmansdelar: Struten sffrtdan Nil6n 1880, struidanTC 1937. 1116 mtl. EK(B). TC
anser att namnet syftar pi hela iigomarkens form sidan denna framtriider p5 kartan,

men den 6ppna Skermarken som strzicker sig in mellan tvi berg norr om bebyggelsen

har tydligare strutform. Jiimftir Struten under Tdgerdd nedan.

Torp o.d.: Nolf,ngen, se detta namn under Utby. - Thflngebergstorpet. 1852 T
nr 434.I forleden ingflr bergnamnetTrdngeberget ph Haltind (se Bd 19:2 s. 111).

Jiimftir Trdngentnder Gdnehed strax ovan. Om torp se inledningen.

/
Gflrpen, se under Ryland.

@ Dock skrivet Gon ochrttalat med slutet o (om vilket se Larsen 1926 s. 115).
61 Fdrst har han skdvit: >Gerden kallas vanl. gdnddn>>; sedan har han strukit vanl. och skxtvit alltid, och

slutligen har han tillfogat >>antinger, gq.n elleo mellan alltil och g@ndqtu.

[-
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Haga hdtpa, hQga HR 1920. ll4 sk.Yar l/2 mfl t.o.m. 1697 ib, kr. 1665-1825 jb.

Medeltida beltigg:j Hagha 1391 RB s. 385.
Jordeboksbekigg: y Hagge 1544 NRI 5:I s.233, y hoffire 1573,62 i Houffue
1581, hauffue SP, i houffue 1586, i hage 1615 Reg., Hauge 1659, Hauga 1680,
Hfluga 17 19, Houga 17 58, Haga 181 1, Fr.
Andra belcigg efter 1540: Hage 1603 Arbetz penninge.

Namnet innehiller en gammal btijningsform av hage m. Det dr ett av flera ord som
ursprungligen betytt 'stdngsel', diir betydelsen fdrskjutits till att giilla det inhiignade
omridet. Om ord med denna betydelse i ortnamnen, se under Thnum nedan, siirskilt
noten, och om uttalet se dialektavsnittet i inledningen.

Hakeby, se Hdkeby. Hakebytorp, se Hdkebytorp.

Hala hdha Nil6n 1880, hdhaTC 1934. ll2 kr. Var 1 mfl t.o.m. 1825 jb, men fi.nns

tiven upptaget i 1881 jb som 1 uts. fr.; enligt 1659 jb ftirut >till Cannoni>>.63

Medeltida beliigg:j Hala 1458 DN 5 s. 589.
Jordeboksbelcigg: i Hulle 1581, i helle 1586 (bida under >>Pouell Skriffuers
Godtzs>), Halle 1659, Haale 1665, Hahla 1680, Hala 1758, Thnums-Hala Fr.
Andra beldgg efter 1540: Halle 1595 ODJ s. 235, 1603, hallie 1601 Arbetz
penninge, Hahla 1760 hfl.

Namnet innehiller en brijningsfofln av fvn. hali'svans', troligen syftande pi den

lflnga, smala dal som utgdr storre delen av girdens odlingsmark och som l6per i unge-
f2ir nord-sydlig riktning genom hela hemmanet. Jiimfor Kattralen < Kattarhalen
'kattsvansen' BO 6 s. 113 f., diir Oluf Ryghs kommentar i NG 1 s. 44 flterges: >Jord-
veien skal vere lang og smal af Form, deraf Navnet>> Qordvei 'den odlade marken som
htir till en gdrd');jiimfor ocksh Halen Bd 8 s. 317. J'arr,for Hala Bd 16 s. 5 f. (svanslikt
fr amskjutande moriinvall).

Tiselius (1926 s. 55) uppger att Pouell Skriffuer, Pivel Nilsson, 6gde tvi Anr6s-
girdar, Vik samt Hala, vilket innebiir att i helle och i Hulle avser Hala.

Det senare upptecknade uttalet hdlra ser ut att vara bestiimd form av ett appellativ
*halaf.

Torp o.d.: Berggrentorpet bdrygrenterpat TC 1934. Fiirleden innehiller ett sliikt-
narrn Berggren. J'amfor likalydande narnn, som mtijligen avser samma lokal, under
angrdnsande Unneberg. - Halekrokarnahdhakrbgana (girddel, fdrr torp) TC 1934,
2 avstindringar. EK(B). Forleden innehiller hemmansnamnet. De tv6 (pi GuK tre)
bebyggelserna ligger i den lilla rundade, nordligaste delen av Hala som skjuter upp i
Bro, ndstan en kilometer fr6n hemmanets 6wiga bebyggelse, vilket tyder pi att efter-

62 Ijordebokenl5T3finns4belilggyhoffuevaravettstirisammaf6ljdavgirdarsomyHaggei1544jb.
Jdmfdr Hogar, Hogentnder lingeby samt Hoghem.
63 Cannoni gods 2ir ett jordegods som tilldelats en kannik, en iimbetsman pi domkapiflet (hZir i Oslo).
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leden h2ir kan innehe[a krok i den i ortnamn vanliga betydelsen 'av]rok'. Det f,nns

flera inbuktningar i terriingen just diir Halekrokarna ligger, vilket ocksfl kan ha inspi-
rerat till -krokarna. - Nytorp. 1821 hfl. Om Nytorp se inledningen. - Stiimmen
stcEryran, ridetorp TC 1934. EK. Namnet innehiller bestZimd form av dralektordet stdm

m. 'fordiimning'. Vid torpet fanns ett stort dike med vatten, diir det fdrr fanns en f6r-
duimning (TC).

Hallind halnNilln 1880, hq.lnTc 1937. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m.
17s8 jb.

Medeltida bekigg:j pfra Hallena 1397 RB s. 387, j Hallenne (senare hand) RB
s.228,386.
Jordeboksbekigg: i Hellenn 1581, i hellenn 1586 (bflda under >Biskops

godtzs>>, se Tiselius 1926 s.53), Hallen 1659, Hallindh 1665, Hallendh 1680,

Hallind 1719, Fr.
Andrabeltigg efter 1540: Hallind 1580 NHD s. 3, Hellenn 1581 HGyld, hallandt
1601, Hellane 1603 Arbetz penninge, Hellen 1613 RU, Hallind 1760 hfl.

I namnet ingflr bestiimd dativ singular (det frirsta belagget Hallenahar ackusativform)
av boh. hall f . 'bergh5ll'. (Jiimftir Hallin Bd 9 s. 166 f .; Hallind 2O:2 s.7.) Ursprung-
ligen 169 Hallind uppe pi den utbredda bergknalle, till stor del med berg i dagen, som

ligger mitt civer viigen fran den sodra bebyggelsen Hallind pfl EK.
Niir RB ndmner "j AfraHallena> tyder det pi att diir fanns mer lin en g6rd.

Beliigget fran NHD 1580 tu det fdrsta som har en dental tillagd, nflgot som blir
allenaridande i de svenska jordebtickema. Anledningen till detta tilliigg torde vara

hyperkorrektion (skrivaren kdnner till assimilationen nd ) nn i talet). Jiimfdr skriv-
ningen >Kullebond> av torpnamnet Kolabonnen BA 3 s. l2l (se kolabonn'sted der

det har vart kullmile' s. 276). Bonn dr diir det assimilerade uttalet av botn, botten.

Associationen med triidbeteckningen lind kan ha medverkat i fallet Hallind.

Torp o.d.: Hallekiirrstorpet. Hallekiirrstorpet, Hallekjerrstorpet 1834 T nr 259.lfdr-
leden ingflr namnet Hallkirret (platsen ligger pi angriinsande Solbricke, se Bd 19:2

s.216),i vars ftirled hemmansnamnetHallind (<Hallen) kan ing6. - Hallindsiingen.
EK(B). Ftirleden innehiller hemmansnamnet. Hallindsiingen ligger skild fran 6wiga
hemmanet och skjuter in i Gflnehed ca en halv kilometer norr om vad som annars dr

nordligaste spetsen pi Hallind. - Kasene kdsana CR. Namnet innehiller bestiimd

pluralform av kas f. 'rcijning, svedjeland, svedjefall'. Se Prristemyr nedan. - Malme-
rdd mdkmara, odetorp TC 1937 . Soldaten Malm >>levde ftir 80-90 fu: sedaru> (TC). Det
verkar dock som om detta soldatnamn anvdnts bara i Huds och Mjtilkerods rotar. Om
rrid se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammanslittningsfog). -
Nordfingen, se Nolcingen, Nordrirugenwder Utby. - Priistemyr prAgamfur, ddetorp

TC 1937 . EK. Enligt RB (s. 228, 386 f.) agde biskopen och kyrkan jord i Hallind. Pi
EK stflr namnet utsatt, utan bebyggelse, i utmarken sydost om den stidra bebyggelsen

Hallind, pfl EK 1978 diiremot i den lilla snibben som gflr in mellan Solbriicke och
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Utby, diir det pfl EK 1938 stfu Asemyr (utan bebyggelse). En meddelare 2001 hiivdar
att den sist niimnda platsen i stiillet heter Kasene. >Delas med Solbriicke och Utby>
(TC). - Skiille. Torpet Skiille 1760 hfl. Liiget okiint. Upptecknare och nedskrivare
som inte varit fdrtrogna med dialekten i omridet har haft svirt att uppfatta kvantitets-
fiirhflllandena riitt. Diirfdr kunde det iindi vara (bestlimd form singular av) dialektens
skril IEh f. 'mussel-, sndckskal' (Tanum 1901) som ingir i namnet. Det skulle di ha
kollektiv betydelse och syfta pfl riklig fiirekomst av sidana skal i marken. Andra alter-
nativ iir adjektivet (boh.) skrill'mager (om jordman)' (?imfdr Skrillebackarna i Skee

socken Bd 20:1 s. 163) och appellativet (nyno.) skjelle f. 'vass, kall vind i dalstrflken
ned mot sjdn;jiimn landvind' (NnO s. 634). Fiir alla dessa altemativ dr namnets form
problematisk. Mdjligen iir det troligaste att det handlar om uppkallelse efter Skcille i
Tossene socken (Skelli i RB). - Asemyr, se under Priistemyr ovan.

Halvordserdd. hdlopa Nil6n 1880, TC 1934, hdlbsa KHL 1901. 1/4 sk.

Jordeboksbelcigg: For haldtordtzr6dt t573, Aff Hailduoirdtzr4dt 1581 H, Aff
Halduorsrodt 1586 H, Hallfuerssrridh 1659, Halfuirsrdd 1665, Halfwfrrdhs-
rtidh 1680, Halfworssrridh 1697, Halfwordsrtid 1719, Hilfwflrsrod 1758,

Halfvordserod 1 88 1, Halvordsercid Fr.
Andra bekigg efter 1540: Halorsrd 1645 Krist. bisp. jb s. 38, Halfwardsrtid
17 60 hf7, Halfvflrdsrtid t82l hfl .

Frjrleden innehiller genitivform av mansnamnetHalvord, om vilket se Lind 1905-15
sp. 472 ff., se ocksi om Hallvard och HallvorNPl s. 115 f ., Halwarth DGP 1 sp. 468
f . Om rdd se inledningen.

I jordeboken 1881 finns en mellanvokal inftird, hiir antagligen under pflverkan av

uttalets obetonade slutvokal, som dock iir en rest av efterleden -riid.

Tbrp o.d.:2 Kroken. 1) 1901 taxl, EKB. 2) Kroken el. Siggen sdgaTC 1934. EK(B).
EKB uppger att 13 och 15 utgdr vardera ll2 av lagenheten Kroken, den forstniimnda
med tilliigget >>kallas Kroken eI. Siggen>. TC uppger att det offrciella namnet eir

Kroken. Krokm. kan anviindas om en plats som ligger i en avkrok eller dZir t.ex. viigen
eller ett vattendrag giir en kraftig krok. Detta namn syftar sannolikt pi den ndstan

vinkelriita vZigkrdken p6 omridet. Ett problem med namnet Siggen, om uttalet sdga ar

riitt uppfattat,'dr att slutvokalen -a tycks visa pi bestiimd form av ett substantiv *sigga

eller *segga, vilket borde ha grav accent (se inledningen under Dialekt). Vid Siggen
finns en slinka med ett vattendrag. En mojlighet vore att namnet innehiller ett gam-

malt vattendragsnarnn *Sek-a. Om sik, segg, se Kartekiirrssik under Gurserdd.

- Vettemyr uif,amyr, ddetomt TC 1934. Hvitemyr, 1901 taxl, Videmyr EKB. Ftir-
leden i taxeringsliingdens skrivform innehflller fiirgbeteckningenvit, som dock i norra
Bohusliin uttalas uld. Skrivningen i EKB ger i stiillet intryck av att forleden innehiller
viixtbeteckningenvide, men detta motsvaras i dialekten av vire uira m. Eftersom plat-
sen ligger nedanfrir Vetteberget obdabduat (pfl Siir-Kiina), iir det ffoligast att namnet
iir bildat sekundiirt till bergets namn (om detta se Bd l9:2 s. 122).
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Havsten hdpsten Nil6n 1880, hdfste-n Kortet 75 1916. ll2 sk.Yar ll4 mtlt.o.m. 1697

jb, 1/8 t.o.m. 1825 jb, kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltida bekigg se Havstenssund strax nedan.

lordeboksbeliigg:Haffstenen 1659, Hafsteen 1665, Hafsten 1719, Havsten Fr.

Havstein, Hafsten o.d. forekommer sex ganger i NG. Ftir Hafstein nordre, s4ndre

s. 188 i NG 2 formodar Oluf Rygh att fdrleden innehfiller en bildning till verbet hefja
'lyfla' , som kunde syfta pi att diir funnits en sten som varit sfl stor att den niitt och jiimt
l6tit sig lyftas (och diirfdr anvzints som styrkeprov) eller, kanske troligare, pi en 6s i
niirheten som faller brant ner mot g6rden, dfl med betydelsen 'en uppstickande htijd,
som lyfter sig upp 6ver omgivningen'. I senare band upprepas i princip detta, med lite
varierande ordval. Oftast finns pi platsen en hdg bergviigg e.d.e Betriiffande L., St.

Havsten i Hogfls socken ges i Bd l2:2 s. 143 forettade 6t den ftjrstnlimnda betydelsen,

och Palm p6pekar dar att hav t pi fiirdiska betyder just 'lyftesten, sten som man

provar sin styrka p6'.
Carl Lindberg (1950 s. 58 tr.) kommer i sin ufredningomHavsto, som dr namn p5

sju platser i Sverige, in pi andra namn med fbrleden Hav-,blmd annat Havsten, och

citerar (a.a. s. 6665) Elof Hellquist som fcir detta till >>stammen hav- ihava; alltsi: som

hdjer sig upp>. Sjiilv tror dock Lindberg att man bcir riikna med att Hav- i ortnamn

inneh6ller hafr'bock', en uppfattning Jiiran Sahlgren delar (1951 s. 168, Havstens-

myr).
Fdr hiir behandlat namn syns troligast att det iir stammen i verbet hciva,i betydelsen

'som hcijer sig upp', som ingir i namnet. Se bild 6. Om man bortser fran de tvi syd-

ostliga riddarna Holmudden och Lilla Havsten, som fcirst i sen tid vdxt samman med

Havsten, utg6rs denna o av tre berg som i tre vdderstreck stupar brant ner mot sjon;

endast i sdder iir sluttningarna mindre branta.

Havstenssund hdustenssftn [s6!] Nil6n 1880, hafstgnsrir Kortet 7 5 1916, hafstens&466

el. Sundet sdaatHR 1920. Tiitort, tidigare municipalsamhiille.

Medeltidabeldgg: vedherHafstens swnd 1485 DN ll s.219, y Haffstenn swndt

1533 DN l0 s.717.
J o rdeb oksb eki g g : Haf stensund (strand) 1 825, Havstens sund Fr.
Beldgg efter 1540: Hastedsund 1619 NRR 5 s. 29, Hafsen Sund A II 28, Haf-
stensund 1760 hfl, Hafstens-Sund 1821 hfl.
Preposition: f CR.

a NG2s. 188(g6rdvidenbrantfallandeis),NG7s.288och15s.57(ingenhiinvisningtillfrirh[llanden
pi platsen), 13 s. 188 f. (liten ri med en ftjrhfillandevis htig fj?illtopp), 14 s.346 (gflrd med en brant fjiill-
v?igg i niirheten), 16 s. 102 (gird under en solitiir, spetsig >fjeldknab pA en annars flat ti).
6s Seiiventillcitateth<irandenot23hosLindberg: >SiiivenOrtnamneniGtit.ochBohusllin,9,s. 130,

i fr6ga om rinamnet Havsten, somingir i Havstenssund, fiskeliige i Tanums sn, Bohusliin.> Pi a.st. i Bd 9

avses dock en plats pi norra Orust.
66 I uppteckningen stir det I i stiiller fdr r, siikert av misstag.



108

Namnet innehiller i f6rleden onamnet Havsten. Havstenssund torde vara sekunddrt
som bebyggelsenamn, och har ursprungligen betecknat det sund som ltiper mellan pi
den ena sidan Havsten och Firaby och pi den andra Trossci och Hiillsd. BelZigget fran
1485 kan avse sundet; uttrycket anviinds fcir att ange var Lammijn ligger. Beskriv-
ningen tycks inte siirskilt trziffande, men sundet var viil den mest kiinda platsen i niir-
heten. Det beliigg frin 1533 som ges i beliiggsserien avser dock siikert bebyggelsen.
Det handlar om ett forestiende m6te, som ftireslis iiga rum >>enthen wedt Jers@en

hoess Tonsberg eller y Haffstenn swndt y Wigenn eller y Mardstran6>.67 Det l6nga
namnet Havstenssund forkortas i vardagslag ofta till Sundet.

Den fijrsta tzitorten Havstenssund, som den ser ut pfl EK, vlixte fram p5 den tidigare
kringflutna, viistliga delen'av norra F6raby. Senare har Havstenssunds centrum kom-
mit att vzixa fram pfl den uppgrundade marken mellan denna tidigare o och resten av

Firaby.

Torp o.d.: Brunnshagen. EKB. - FramsundetfrdroshnatHR1920. Fdrleden inne-
hflller adverbetfram som kan anvAndas i namn i betydelsen 'mot centrum; i centrum;
i eller vid den centrala bebyggelsen'; se Sdr-Galtd tnder Galtd (L). HR uppger i upp-
teckningen att Framsundet iir den del av Sundet (Havstenssund) som ligger niirmast
Fflraby (dvs. den stidra delen), som alltsi zir centrum av tzitorten. Se sista stycket strax
ovan. - Norsundet ndbshpat HR 1920. EKB. Del av noffa delen av tiitorten. -Niicksten. EKB. Namnet ska viil tolkas som 'sten som ndcken brukar sitta (och spela)

p6'. Strax ijster om platsen finns en sten ett stycke ut i vattnet, som kan ha inspirerat
till namnet. - Stjiirnstranden. EKB. Namnet skulle kunna innehfllla ett sl?iktnamn

Stjrirn. P6 Skiirbos rote fanns under 1800-talet en soldat Stjern Platsen utgtir det syd-
viisfliga htjrnet av den breda udde diir den gamla delen av Havstenssund ligger. Diir
finns nU en badplats.

Hede h4Ni16n 1880, nu (officiellt) Tanumshede. 1 sk. Var kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beliigg: j Haidi 1391 RB s. 385, j Haidi (senare hand) RB s.228,
j Heidhe (senare hand) RB s. 386, 387.
Jordeboksbeldgg: y Heden 1544 NRI 5:l s. 232,68 y hede t573, i Hee 1581,

i hee 1586, Hee 1659, Hede 1811, Tanumshede Fr.
Andra beliigg efter 1540: hede 1601, Heede 1603 Arbetz penninge, Heede, Hei
1613 RU, Hee 1645 Krist. bisp. jb s. 38, 1760 hfl.
Preposition: pd CRt.

Namnet innehflller btijningsform av ordet hed om vilket se inledningen. Sockennamnet
har inte fogats samman med namnet Hede fonan i senare tid; 1903 iindrades namnet
pi poststationen och diirmed orten till Thnumshede, men detta namn anviinds siillan av

lokalbefolkningen.

67 Noteras kan att Marstrand inte behdvde niirmare lligesbestiimning till skillnad fran de tvA fcirstniimnda
platserna.
68 Se fotnot vid beliigget 1544 under Gdnehed.
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Torp o.d.: Hedebo. EKB.I ftirleden ingir hemmansnamnet Hede.Ung namntyp, se

inledningen. - Hiigalid. EKB. Efterleden innehiller lid f. 'slutfiring'. - Solglirde.
Solgier 1760hfl, Solgirr 1834 T rr 252. Troligen innehiller efterleden giirde m. (Om

alternativet att det skulle vara en parallellform gdrd, di ffoligen f ., se Gerum ovan.) Se

likalydande narnt tnder Utby.

Heden he,n och hea Nll6n 1880, hen KHL 1 90 1, HR 1 920 (aven h4dan). I 12 W. Yar
1 mtl till 1697 jb.

Jordeboksbeldgg: y Hada 1544 NRI 5:l s.232, i Hedenn 1581, 1586, Heenn

1586 SP, Heen 1659, Heeden 1665, Heden 1758, Fr.
Andrit belcigg efier 1540: heen 1601 Arbetz penninge, Heenn Akt s. 144, Hiihn
t760hfl,1821hfl.

De flesta av narnnets skriftformer ser ut att innehillahed f., men uttalet med e avviker
fran dialektens uttal he.l'amfor dock Hdgheden hilphQn och Heden hqn el. Iiga
Heden lqga h@n Bd 17 s. 70 f. respektive Il7; Hrin hqn SOV 9 s. 17 f. Assar Janz6n

diskuterar vokalismen i namnet Hedringen hddagan i Skee socken (Bd 20:1 s.27 f.)
och menar i ftirsta hand att senare ledens vokal har fiirgat den forra, men anser det

ocksi mojligt att >forkortning av fdrra ledens vok. intrAtt redan under diftongstadiet, i
vilket fall resultatet b6r bli e, dven utan assimilerande verkan av senare ledens c>>

(1933 s. 68).
Men det fi.nns en mera tilltalande mdjlighet att tolka narnnet (och kanske iir den

relevant iiven fdr nigot eller flera av ovan ndmnda namn). Under Fijrsvunna namn i
Skee socken, Bd 20:1 s. 107, finns ett >>Hrdenne>>, beliigget fr6n RB, sedan skrivet
He(e)nnpi 1580-talet, vilket av fdrfattaren Gustaf Sohlberg uppges innehillabest?imd
dativ singular av fvn. hred f.'h6jd', liksom nigra norska namn (se Ross s. 353 om
hred f.).Inga nu levande, iildre namn (fram t.o.m. 1700-tale0 ges i OGB denna

tolkning. (I Ovre Dalarna har hrid f. varit levande in i modern tid; se Lindberg 1975

s. 137 ff.) Pi Hedens gamla tomt som 2ir utmiirkt pi GuK finns en rejiil, utbredd berg-

knalle.

Hemmansdelar: Grihtilla grdfubla HR 1920. 1/18 mfl. EK(B). Efterleden innehiller
hrilla f.'berghdll' med syftning pfl den stora flacka bergknallen strax norr om huset.

Mojligen har det tidigare funnits rikligt med gr6a lavar eller annan gri beviixning p6

bergknallen. - Hamnen hfufinc HR. I namnet ingflr dialektens hamn f.'utmarks-
bete'. - Nedre Heden nbora henHR.

Torp o.d.: Bramshagen brdrushhwan HR 1920. Det mansnamn Bramr, som antagits

ingfl i hemmansnamnet Bramseriid ovan, torde vara for gammalt ftjr att kunna ingi i
ett ungt torpnamn, men miijligheten att hagens dgare en gflng i tiden skulle ha kunnat
hetat sfl biir viil inte helt uteslutas. Dock finns i bruk ett sliikhramn Bram (troligen
ursprungligen soldatnamn), bl.a. i norra Bohusliin. Sedan torpet rivits betecknar nam-

net en dng eller iker (HR). - Hedensbruket fu(rusbrbgal HR 1920. I ftirleden ingflr

r
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hemmansnamnet. Namnet betecknade ett gammalt tegelbruk (HR). 
- 

platsenplgsan,
pldgan (fiirr bebyggt, nu ring eller 6ker) HR 1920. I namnet ingir plats m. 'torp,. -Sillebackarna silabhkana HR 1920. Fcirleden innehilter en form av fiskbeteckningen
sill, och eftersom HR uppger att platsen ligger >s. ristligaste bruksdelen>, torde det
kunna betyda att den ligger vid Odegirdskilen och liimpar sig att landa fiskfangster p6
(i niirheten finns ett berg vid nann Sille(back)berget). Jiimftir ft lj.- Sillebackbruket
silabakbrbgatHR 1920. Fcirleden innehiller frjreg. Sillebackarna.Namnetbetecknade
ett gammalt tegelbruk (HR). - Torvmokasen tiymokgse_, frirr torp HR 1920. I for-
leden ingir ett nu frirsvunnet *Tbrvmon; jamfor Tbrvmokullarna (Bd 19:2 s. 111),
tidigare plats ftir torvtiikt. Efterleden innehdller kas f.'rojning, svedjeland, svedjefall'.

Heb, Lilla, odegflrd. Var kr. t.o.m. 1719 jb, utesluten w Jr 1929.

Jordeboksbekigg:.e Aff lildle Hee 1581, Aff lilde hee 1586, Hee Lille 1659,
Heede Lille 1665, Hede Lilla 1680, Hee La ITlg,Hee Fr.

Lilla Hee kan ha varit brukat under Gfinehed. Av formuleringarn a i 1573 6rs jordebok
drar Gtista Framme (1999 s. 294) slutsatsen att namnen Lilla Hede ochRlsfre skulle
kunna avse safltma plats. I jordeboken 1697 niimns ddegirden Lilla Hede under Gdne
Hede, dar Gdne ar ditskrivet av en senare hand, ovanfdr raden, n6got som Framme
antar dr fel eftersom >>Gdnehed ligger i norra Tanum>> medan Hede ar vad som nu
heter Tanumshede. Uppenbarligen har Framme inte noterat att namnet Gdnehed i och
med' 1697 flrs jordebok ersAfter ett enledat Hede. Frarnme ndmner ocksi att >>av tvi
girdar i Hede ger den ena 1 tunna malt tidelandslryld i jb 1544>>;1573 noteras 1 tunna
malt fiir >Hagen i Hede> (se Hedeshagenandet Gdnehed ovan). Bide (Tanums-)Hede
och (Gane-)Hede har hela tiden varit enskilda gdrdar i jordeboken . Om hed se inled-
ningen och om 1697 6rsjordebok se exkursen.

Heljeriid, tideg6rd under Kcirra.

Heljeriid tui!1ara Nil6n 1880. rt2 sk.yar tt2mrl t.o.m. t6g7 jb,kr. t.o.m. Ls25 jb.
Medeltida bekigg: j Halgarudi 1391 RB s. 385, j Halgharudhi (senare hand)
RB s. 369, Halghe rudhi (senare hand) RB s. 383.
Jordeboksbekigg: y Hellgerud 1544 NRJ 5:r s. 228, y hollergdt 1573, Hel-
ler/,dtH, i Allerodt 1581, i helgerodt 1586, Helgeraedfi 1615 Reg., Hellgerridh
1659, Helgerodh 1680, Helgiertidh 1697,Hallgerdd 1665, Helgiercid 1719,
Hiilgerdd 1758, Heljerrid 1811, Fr.
Andra beldg g erter I 540: Helgerodt 159 1 Akt. s. 55, helgero t L6OI, HAgerOd
1603 Arbetz penninge, Helliero 1645 Krist. bisp. jb s. 3g.

6e I jordeboken 1573 finns fdljande belagg pA Hede (galler val Gdnehed, Lilla Hee och Tanumshede):
y hede,y hede,y Hede,y heefor Rishe.
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Ftjrleden innehiller mansnamnet Helge fi'amfor Hciljaryd Fridell 1992 s.93 f.). Om
rdd seinledningen. Placeringen i listanArbetz penninge tyder p6 attbelaggetHlger@d
1603 avser Heljerdd (det stir efter Orrekliipp och Bro ochfore Aserdd).

Tbrp o.d.: Blideriid bbidara TC 1934 (under Vkarna, se detta nedan). Fcirleden inne-
h511er troligen ett sl2ikt-/soldatnamn Blid. Om rdd se inledningen, liksom om mellan-
vokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Brukshagen. 1850 T nr 355 (tegelbruks-

liigenhet). - Heljeriidstorpet. Helgertids-Torpet 1760 hfl. Forleden innehdller
hemmansnamnet. Om torp se inledningen. - Nytorp n$tarp TC 1934. EK(B). Om
Nytorp se inledningen. - Russekiirr rttgaSqr TC 1934 (under Vkarna, se detta
nedan). EK. I fdrleden kan ing6 boh. russ rns n. '(hopkastaQ skriip av torra grenar,

ruttnade stockar o.d.; stenrose', som ocksi anftirs for Rossvrk i Bd 18 s. 163, Iiven om
den forsta vokalen rz mojligen ger anledning till tvekan. I Bd 10 s. 109 ftrrmodas nam-
net Russehdlan bero pi att man diir hiingt russer rDgar 'ryssjor' pi tork. Ross, rass
'hist' dr en ytterligare mtijlighet, trots att detta inte finns upptecknat i Bohusliin (det

iir dock belagt i Zildre ortnamn). Om kiirr se inledningen. - Vikarna uigana Nil6n
1880, TCb. Wikame lS2lhfT,Vikarna EK(B). Det iir den sydviistligaste delen av Hel-
ger6d som har namnet Viknrna. Lerekilen gir upp urVeddtikilen i stider, cister om den

stora udden som pi EK utgtir Vikarna.To Ur Lerekilens nolra del har tidigare tre vikar
gitt upp. Det iir tiinkbart att pluralformen syftar pi dessa tidigare vikar. - Vikarna,
Undre. Torpet Undre-Wikame 1760 hfl. Se fdlj. Beteckningarna Undre och Ovre dr
troligen givna med tanke pi torpens inbdrdes fcirhillande. Efterleden innehiller foreg.
nartnVkarna.Hur narnnen Undre respel<tive Ovre Vikarna ftirhflller sig till namnen
Vikarna och Nordvikarna pilEK ?ir ovisst. - Vikarna, 6vre. Torpet Ofw.-Wikarne
1760 hfl, Ofre Vikarne 1821 hfl. Se fdreg. - Angen dgaTC 1934 (under Vikarna, se

ovan). EKB.

Hogar hitwar, hiwar Nil6n 1880, h)ww ar KHL 1 90 1. I 12 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1 697 jb,
kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltidabeltigg: Haughenom 1445 DN 9 s.273.
Jordeboksbekigg: y Huffue 1544 NRI 5:1 s. 235, y Hoffue 1573, i Houffirenn
1581, houffue H, i houffenn 1586, Hougen 1615 Reg., H<ifuer 1659, Hofuer
1665, Hofuar 1680, Hougar 1758, Hogar 1811, Tanums-Hogar Fr.
Andra bekigg efter 1540: houfuen 1581 HGyld, houg 1601, Houg 1603 Arbetz
penninge, Hougen 1645 Krist. bisp. jb. s. 40, Hoffue 1645 Krist. bisp. jb. s. 40,
Hogar 1760 hfl.

Namnet innehiller bojningsform av fvn. haugr m.,boh. hog, om vilket se inledningen.
Det tildsta bellggets form iir med stor sannolikhet bestiimd dativ plural, men kunde
formellt vara dativ singular. Otvetydig pluralform upptriider i de svenska jordebrick-

70 Pi det bifogade kartbladet syns Vikarna (utan namn) som en bred kantig udde 6ster om efterleden i
namnet Musefjorden llngt ner pe kartan.
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erna, fran 1659. Namnet torde syfta p6 den rad med gravhogar som ligger norr om
gArden.

Enligt TC var girden tjde och uppdelad mellan kringliggande girdar. Den egen-

domliga slingrande formen hos dgorna pi EK 1938 (mer iin 2,6 kilometers l2ingd med

knappt 200 meters bredd i genomsnitt - pi tv6 stiillen endast ca 30 meters bredd) an-

tyder att detta iir en stympad rest av en stcirre gird.

Hemmansdelar: Hogarhamnen hiwarhhruna TC 1937, hilgtarhamne CR. 1/11 mtl
(utgor tillsammans med tvi andra enheter hemmansdelen 12 pit9l22 mantal). EK(B).
Forleden innehflller hemmansnamnet, efterleden dialektordet hamn f .'utmarksbete'.

Torp o.d.: Giirpens iidegird, se Gdrpen tnder Ryland. - Kristianstorpet
krdgnanstbypat, odetorp TC 1937 . Om torp se inledningen. >>Kristian iir okiin# (TC).

- Orredalen lradQnTc 1937 . Orredahlen 1821 hfl. Om fflgelbeteckningen orre m.

och triidbeteckningen orr f. se tnder orr{e) i inledningen. - Riiriingarna. EKB.
Hemmanet Hogars iigogriinser talar for att Rtiriingarna tillsammans med angrdnsande

Rdrdngen (se nedan under eget uppslag) utgjort (en del av) 6deg6rden R6r[ngen, om
vilken se Framme 1999 s. 288.

Hogen, hemmansdel under lingeby.

Hoghem hiqom, dven hduam Nil6n 1 880, hbyxom KIIL 190 1, hilwam TC 1937, by.

Medeltida beldgg: j Madallhugaimi j synzsto stofuonne 1397 RB s. 386, j
sama Hugreimi j ngrdzsta stofuonne 1397 RB s. 386, j Madelhogeim j synzste

stowene (senare hand) RB s. 387.
Jordebolcsbelcigg: y Hugem 1544 NRI 5:1 s. 230, Houffue H, i Houffiren 1581

F (under >Danniell Bildes godtzs>>), y hoffum 1573,i Houffue K, i Houffirenn
1581, houffue H, i houffenn F (under >Danniell Bildes godtzs>>), i Hauffue K, i
houffenn 1586, Hofwen, Hofwdn 1659, Hogim, Hufwim 1680, Hoffweml697,
Hofwemb 1719, Hougem 1758, Hoghem 1825, Fr.
Andra beldgg efter 1540: hougen 1601, Hougen(n) 1603 Arbetz penninge,

Hoffiremb 1645 Krist. bisp. jb s.38, Hoffuem1645 Krist. bisp. jb s.40.
Preposition: i, pd; inbyggare kallas: hnwmmrana (plural; accent saknas) TC
1937.

Om hog se inledningen. Hiir syftar ordet pi en samling gravhtigar nordvdst om Lilla
Hoghem, nordost om Ostergirden. Efterleden innehiller hem (se inledningen) diir det

ufljudande -munder perioden fren 1581 och t.o.m. 1665 saknas i beliiggsserien ovan

men sedan iterkommer, vilket troligen innebiir att det hela tiden bevarats i uttalet.
(Under 1800talet har dven ft Sterinftlrts i skrift.)

RB-beliiggen torde kunna tolkas som att det di fanns minst fyra girdar. >Mellan-
Hoghem>> borde ju rimligen vara belliget mellan tvfl andra Hoghem-ghrdar, och det
fanns en sydligare och en nordligare >Mellan-Hoghem>>.
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Nr 1 Hoghem Lilla el. VesslehoghemubslahhwumTc 1937 .1/4 sk. Yar ll2 mtl t.o.m.
1697 jb, kr. t.o.m. 1825 jb. H. Lille 1659,H. Lilla 1680, Hoghem Lillegird 1760hfl,
Hoghem Fr. Ftirleden i namnet Vesslehoghem innehdller vessle 'lilla' , svag form av

adjektivet fvn. yesall, om vilket se Skrciddaretorpet el. Vesslegdrden (L) ovan.

Nr 2 Hoghem Viistergfrrden hlwmmTc 1937.7/8 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr.
t.o.m. 1825 jb. H. Westerghrden 1697,1881, H. Wiistergl I719 jb, Hoghem Fr.

Nr 3 Hoghem Ostergfirden hlwnm TC 1937.7/8 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1758 jb, kr.
t.o.m. 1825 jb. H. Osterghrden 1697, 1825,H. -gird 1811 jb, Hoghem Fr.

>Hoghem Storegiril>. Hoghem Storegird 1760hfL, Hoghem Storeg. 1821 hfl. Tro-
ligen avses Viistergirden och Ostergirden tillsammans.

Torp o.d.: Anderstorp. 1821 hfl. Fdrleden innehdller mansnamnet Anders. Om torp
se inledningen. - Aspedalen d;padqn (ode) >numeraban flker> TC 1937 . 1857-60
hfl, 1876-80 hfl. Ftirleden innehSller triidbeteckningen asp. Om mellanvokalen se

inledningen under Sammansiittningsfog. - Doktorbostiillet ddktorbostcbl/ >>numera

satt i mantal>> TC 1937. - Hagebergethdqaberya, CR. 1901 taxl, EK. - Hasteriid
hdgtara TC 1937 . En soldat Hast, fodd 1821, 'dr niimnd pi Viistra Hoghems rote. Om
riid se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). Offi-
ciellt namn Kyrkeheden men detta anviinds blott i liingderna (TC). Se Kyrkoheden
nedan. - Heden hb_e CR.1901 taxl, EK(B). Omhed se inledningen. 

-Hogen 
h6wan

TC 1937. Ett omride (tomtmark?) pi Kyrkoheden, strix intill det ena soldattorpet,
uppges pfl kartan 1849 T nr 333 hetaHogen. - Hyttan. 1818 T nr 187. Namnet inne-
h?ller hytta f. 'litet oansenligt hus; hydda; koja'. Jiimfor HyttehogBd l9:2 s. 87 i
sarnma by, diir namnet siigs beteckna en liten 6s som liknar en hytta med spetsigt tak.

- Johannesbo. 1901 taxl. Agdes av Johannes Eliasson pi St. Oppen; platsen ligger
vid griinsen mot St. Oppen Osterg. Om bo se inledningen. - Johansbo. EKB. Tro-
ligen samma som Johannesbo. - Julintorpet 1wllnturpat, f.d. soldattorpTC 1937
(i uppteckningen placerat tnder Hoghem lilla, men srigs iiven hdra till O. Hoghem).
En soldat Julin, fodd 1825, bodde hiir. - Kuckeltorpet. 1866 T nr 501 (utan bebyg-
gelse). Forleden zir oviss. Den sku1le kunna innehfllla kockel kdgah m. (Tanum 1933),

kdg! (Mo 1932); kokkel (Viistergtifland), koggel (Bohusliin) 'jordkoka' (Rietz s. 343);
enligt SAOB K 1782 dr denna betydelse utdtid. Namnet kunde alternativt innehilla
kuckeln. 'trolldom, vidskepelse;kvacksalveri; upptig, spratt'(SAOB K 3111). Jiimfdr
ocksi det med kuckel samhririga verbet kuckla SAOB K3ll2, kukkla Rietz s. 362 f.
(bl.a. Dalsland, Viistergdtland). Dessutom finns i DAGs ett verb kdkba'spela (om or-
ren)' (Hede 1934). Aven detta vore ett mdjligt alternativ. Om torp se inledningen. -Kyrkoheden Sirkahe_n CR, tvi avscindringar. kyrkohed(en) 1794 T nr 101, Kyrkohe-
den 1818 nr 187, (iiven Kyrk-) 1821 hfl, 1855 nr 428,1866 nr 501, 1901 taxl, EK(B),
Kyrkohed 1857-60 hfl. Den ena avscindringen har ingeri >tomt och triidgird>> enligt
EKB. Namnet avser tydligen ett stcirre omride pfl EK. Omhed se inledningen. Enligt
RB (s. 386) Agde lryrkan jord i Hoghem. Se Hasteriid sfrax ovan. - Marielund.
EKB. Om denna unga namntyp se under Yngre namnmcinster i inledningen. -



tt4

Mellanby mdlby (ovisst om uttalet giiller denna eller nzista eller bflda) CR. 1901 taxl
(tvi ganger, den ena >vid 6stergl.>>, den andra >>under Vestergl.>), EKB. Se fiilj. -Melleby. 1821 hfl, EKB. Mellanby 212 ochMelleby 2l0ligger intill varann; ingendera
har >>tomt och triidgdrd> enligt EKB. Det eir ovisst vad mellan syftar pi. Efterleden by

iir kanske hdr snarast allmiint bebyggelsebeteckande (om iildre by se inledningen).

- Moltemyr (miltamir myrnamn TC 1937). EK(B). Fdrleden innehflller >>multer>>

mdltar f. 'hjortron' (pluralform; Tanum 1901). - Nytorp. 1857-60, 1876-80 hfl,
1901 taxl, EK. Om Nytorp se inledning Rahytt rdhit TC L937 . Bn >>gammal

k2irinp Rahynan rdhita bodde diir; inga hus kvar (TC); kvinnans namn var sdkert
sekundiirt till bebyggelsenarnnet. Se likalydande namn under Siverbo (L).- Smed-
hagen sm\hawan CR. 1901 taxl, EKB. Fdrleden innehiller yrkesbetecknilgen smed.

- Stigen stlgan CR. EK. Uttalet lir standardsprikligt men allmrint enligt meddelare
2010. Enligt Janzdn 1936 s. 212 T ordet s/ig s/rJ numera >tiimligen siillsynb (i Bohus-
liin) vilket torde vara ftirklaringen till att det saknas i DAGs. Dialektuttalet ges dock
for Stigen Bd 20:1 s. 5 resp. 69 samt s. 132 (bland ord for v[gar etc.) och Bd 16 s. 105.

- Tirretorp tfiratbrp CR. EKB. Troligen har det funnits bebyggelse diir; pi EK finns
flkrar kvar. Forleden innehiller mansnarnnet Ture. Om torp se inledningen. - Arrg-
hogen dghbwan CR. Om hog se inledningen.

Hovtorp hflterp Nil6n 1880, hdtbrp KHL 1901. 1/4 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr.
t.o.m. 1758 jb.

lordeboksbekigg: y hoffthorp 1573, i Hoffthorp 1581, i houffthorp 1586,

Hotorp 1615 Reg., Hoftorph 1659, Hofftorp 1665, Hoftorp 1719, Hovtorp Fr.
Andra bekigg efter 1540: Hetorp 1601, Hotorp 1603 Arbetz penninge, Haa-
thorp 1613 RU, Hoftorp 176U73.

I ftirleden ingir troligen sarnma hov somi Hoverdd (L) ovan, se detta. Jiimftir Hovds
Bd 3 s. 9. Om torp se inledningen. Hovtorp ligger hdgt, ovanfdr sydcistra hornet av

Tanumssldtten.

Torp o.d.: Hogkiirr. 1821 hfl. Omhog ochkrirr se inledningen. - Stiimmen stcAfian

TC 1937. Namnet innehiller bestiimd form av dialektordet stcim m. 'frirddmning'.
Bide detta Stiimmen och det under Bjdrner6d ingdr i den s.k. Rungstungs stcimme

kring Kvarndammen, diir en stor yta kunde >>stdmmas upp> enligt meddelare 2003.

Hud hard Nil6n 1880, hwd 1884, KHL 1901, hwdTC 1937 . I sk. Var kr. t.o.m. 1758
jb;1697 eiven kvamfors, 1881 dven fors.

Medeltida belcigg: J Huld 1391 RB s. 390. (Se nedan.)
Jordeboksbelagg: y Hud 1 544 NRI 5 : 1 s. 235, y huld 157 3, i Huldt 1 58 1, holdt
1586 H, huuld 1615 Reg., Hudt 1659, Hudh 1697, Huud 1719, Hud Fr.
Andra bekigg efter 1540: huldt 1601, Hulld 1603 Arbetz penninge, [Huld 1645

Krist. bisp. jb,l Hudt 1760 hfl.
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SSviiI iildre belligg som uttal visar att namnet iir ett Zildre Huld, som torde innehella
perfekt particip av verbet fsv. hylja'ddlja' . Troligen har detta varit namn pi nuvarande

Hudcilven; se Bd 19:2 s.27 . Junfor Hul iB@ | s. 144 med litt. Pe EK 1938 stir nam-
net Anrdsiilven phbilda grenarna (som sammanflyter vid St. Anrfls och S. Ostorp),
men troligast ar att den gren som kommer norrifrin till Anrfls hetat *Qln (se under
Anris ovan), medan den som kommer frin 6ster helt eller delvis hetat Huld.Namnet
>>Den doldo> iir triiffande eftersom vattendraget slingrar sig fram i starkt kuperad

terriing. Lennart Moberg niimner Hud i Tantm i sin behandling av sockennamnet
Hdllniis (1991 s. 18 f.).

Enligt RB (1391 s. 390) iigde Skee kyrka >J Huld m. boll>. Detta namn har tagits

upp under Forsvunna namn i Bd 20:1 s. 107, tillsammans med likalydande namn be-
lagt i Kristiania bispearkivs jordebok. Med stor sannolikhet avser dessa belagg Hud i
Tanum.

Torp o.d.: Hiillan. 1760 hfl, Hiilla 1788 T nr 76. Namnet innehiller hdlla f. 'berghiill'.

- Hiillebackahtilabhka, fuilabhka, tidetorp TC 1937. EK. F6rledeninnehiller hdlla
f. 'berghdll', eller mtijligen fdregiende nalill. - Lunden lfinTC 1937. lunnen 1710

T nr 48, Lunden t760hfl,1901 taxl, EK(B). 
-Pfrien 

pilruTc 1937 . EK, EKB Tanum

s. 138. Vid den gamla milpilen (TC).- Styrmansplatsen. styremanssplatzen 1714

T nr 55. Jiimf6r Styrmansvallen Bd 17 s. 247. - Suddemyr s&flam!1r, odetorp TC
1937 . EK. Forleden kan innehilla ett med no. dial. sodde f . 'emne som er gjennom-

bl4yttav vatn'(NO 10 sp. 832) samhririgt ord (iimftir nyisl. suddi m. 'tuktighet'). Ett
annat alternativ iir boh. sudd, sodd f. eller m. 'art av grovt styvt sjo- och strandgrds',

dven 'omride bevuxet med sidant grtls' som ndmns tnder Soddarna Bd 6:2 s. 470.

- Tolvstycket. Torpet Tolfstycket 1760 hfl. Jiimfrir fdlj. som mtijligen avser sarnma

namn. 
-Torrstycket. 

1788 T nr 76. Det skulle kunna yara torv som ingflr i fijrleden,
alternativt tolv, i sil fall med syftning t.ex. pi vtndor med plogen (i s5 fall prim?irt ett
akernamn). Om skrivnin gen torr in den riitta iir det markens beskaffenhet som flsyftas.

- Varpek$irr odypaStlr TC 1937. EK(B). Fdrleden innehiller dialektordet varp L
'hog av stenar och kvistar, som pi platsen ftir ett drflp eller annan brfld dtid uppkastats

av fdrbipasserande' (Bd l9:2 s.309, se ocksi Rietz s. 831 b), 'hog med pinnar o. ste-

nar som bildats genom att man kastat detta civer det stiille diir en missdidare ligger
begraven' (Naverstad 1932); se vidare Varpet tnder Fossum. Om kirr se inledningen,
liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog).

Hikeby hSgaby Nil6n 1880, h@gab! KHL 1901. ll2sk.Var 1 mtlt.o.m. 1697 jb, kr.

t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beldgg: harik bdr ca 1225 Agrip s. 7 2, Haukbar ca l25O Fagrskinna

s. 309,6Haukbc ca 1315 Eirspennill s. 103,j Haukaby 1396 RB s.228.
Jordeboksbekigg: i Hggellie (!) 1581, Hugebye B, h6gelij 1586 F (dessa tre
under >>Biskops godtzs>>),71 Hageby 1659, Higebye 1680, Hakeby 1758, Fr.

71 Ombiskopsgodset se Johnsen 1905 s. 94 ff.
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Andra bekigg efter 1540: Hugeby 1568 NRI 5 s. 653, Huggebye 1581 HGyld,
Houckeby 1594 JN s.237, hagebye 1601, Hobebye 1603 Arbetz penninge,

Hogebye 1613 RU, Hakeby 1760 hfl, Hakeby EK(B).

Samtliga iildre skrivningar tyder pi att fdrleden innehiller fflgelbeteckningen fvn.
haukr, sv. hdk m. (i beliigget frin RB med pluralform), i enlighet med Assar Janz6ns

tolkning (1933 s. 27).Han awisar mrijligheten att namnet Hdkeby skulle innehilla
ett hgku-, oblikt kasus av haka f. 'n6got utskjutande, utsprflng'. Han anser att vokalis-
men beror p5 en tidig utveckling frin au till d i mindre betonad stavelse (se t.ex. a.a.

s. 43 ff.), och att den vidare utvecklingen till ri sker p5 grund av det fdljande k. Den
form som EK(B) har (iimfor Nil6ns uttal), har ringa sttid i de tiwiga skriftbeliiggen,
och det finns heller inget pi den nuvarande platsen ftir g6rden som talar fdr att namnet

skulle innehfllla ett terrdngbetecknande haka. Om by se inledningen.
Axel Emanuel Holmberg (2 s. 67) skriver Haukabi) och iterger Snorris uppgift att

Olof Haraldsson Kyrre dog diir 1093.

Torp o.d: Botten. 1831 T nr 246, 1901 taxl, EK (pfl Kniim). Botten m. i ortnamn be-

tecknar vanligen 'inre delen av sdnka, vik' e.d. eller 'lflgt beliigen mark'. Det iir inte

uppenbart vad namnet syftar pfl i omrfidet diir namnet iir utsatt pi EK, utan bebyg-

gelse. - Dammen ddruanTC 1937 . EK. Forr fanns en kvamdamm diir (TC). - Gott-
land gullanTc 1937 . Gotland 1901 taxl, Gottland EK(B). Namnet anspelar pi tinam-
net Gotland, och syftar ironiskt pi d6lig jordmin enligt uppgift fran meddelare 20L1.

- Hassleskogen hdslaskbwanTC 1937. Backstuga Hassleskogen 1821 hfl, EK(B).
Hassel viixer diir (TC). Jiimfdr Hasslebacken, Anrfls Lilla. - Kasen. 1821 hfl. Nam-
net innehflller kas f. 'rdning, svedjeland, svedjefall'. - Liden lia (6de)TC 1937.

Namnet innehfiller bestiimd form av /ld f. 'sluttning'.

Hikebytorp hagabyt6yp,hdgabyterpNil6n 1880, hagabyt4yp KHL 1901, hqgabyt$Tp,

hQgabytbrpTC 1937. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb,l<r.1719,1758 jb.

Medeltida bekigg: J Forpe j Arnadale 1391 RB s. 385.

Jordeboksbekigg: y Thorptt 1544 NRI 5:l s.234, i Thorp 1581, i thorp 1586,

Torp 1659, Terp 1680, Hogeby Torp 1697, Higebytorp 1719, Hakebytorp
1758, Fr.
Andra bekigg efier 1540: Torp 1594 JN s. 237, Thorp 1603 Arbetz penninge,

Hakebytorp 1760 hfl.

Av de 2ildre belZiggen framgir att detta varit ett enledat Tbrp (omdetta se inledningen).
I och med 1697 6rs jordebok (om vilken se exkursen) fAr namnet som ftirled hefltmans-

namnet Fossum. Troligen beror valet av fdrled enbart pi den geografiska ndrheten.

Omtorp se inledningen.

Torp o.d.: Heden. 1821 hfl. Omhed se inledning Hultinmon hdltmmbn,6de-
tomt TC 1937. Ftirleden innehiller namnet pi en folkskolliirare Hultin som bodde diir
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>f<ir 30-40 6r sedao;jordm6nen var mager (TC). Ommon se inledningen. - Klflvan
k@ua (odetomQ TC 1937. Omkldva se inledningen.

Hij/lt nalt Nil6n 1880, holt (2 gflrdar) TC 1937. lt2 sk.

Jordeboksbekigg: Aff Holtt H, y Hu1dt 1581 K, for holdt H, i huldt 1586 K,
holtt 1615 Reg., Hullt 1659, Holt 1665, Helt 1758, Tanums-Hfllr Fr.
Andra bekigg efter 1540: hollt 1601, Holt 1603 Arbetz penninge, Holt 1760 hfl.
Preposition: i, pd;inbyggare kallas: hdltan, hbltranaTC 1937.

Se likalydande namn i Lur ovan.

Hemmansdelar: Glotta gtdlaTC 1937 .I DAGs flnns glrol m.'gldnta, mellanrum' och
verbet ghdtra'glanta, kika' (Niisinge 1926);Aasen har glott(a) f. 'en klar punkt mellan
skyarna', glott m., n. 'en liten 6ppning, ett mellanrum' (s. 228). B6.de accenten (om
den iir riitt upptecknad; se dialektavsnittet i inledningen) och det utljudande -a pekar
phett gloxaf.

Enligt meddelare 2003 fanns det tv6 bebyggelser med detta namn ndra grdnsen mot
Tores-Svandal. Viigen norrut mot kyrkan gick genom skogen och 6ver den gllinta som
narnnet syftade pi.

Torp o.d.: Bjiirndammen bldadhrytan, odetorp TC 1937. Ftirleden innehflller enligt
meddelare 2003 mansnamnetBjdrn. Se Bjdrndalen oyan. - Hiltsplatsen Holts-Plat-
sen 1760 hfl. I fiirleden ingir hemmansnamnet.

Hiillesiin, se Hiillsd.

Hiillsii hdlso Nil6n 1880, hAlss KHL 1901. 1/8 sk. Yar Ll4 mtl t.o.m. 1697 jb, tu.
t.o.m. 1825jb.

Jordebolcsbelagg: Hellissdhn 1659, Hiillesscihn 1665, Hellescin 1811, Hiillsti Fr.
Andra beldgg efter 1540: paahellizo,e 1601, paa Hellidtz4e 1603 Arbetz pen-
ninge, Hiilleson L76Ohfl, Htills-On 1821 hfl, Hiillsti EK(B).
Preposition: pdCF..

Namnet, som iir vanligt i Bohusliin, innehiller fun. hellir m. 'klipphflla under fram-
skjutande bergkant', jiimftir hiller m. 'grotta, bergshila' DiT s. 38. Se t.ex. Hrillsd i
Skee socken, Bd 20:l s. 39, diir fdrfattaren Gustaf Sohlberg fdrklarar att skillnaden
mellan stamvokalen i hiller och i ortnamnets ftirled Hrillsd beror pi att den i dialekt-
ordet har piverkats av iindelsevokalen i hellir, men att fiirledens andra stavelse i ort-
nafimet var ftjr svagt betonad ftir att detta skulle kunna ske.
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Hiiskje hti[e Nll6n 1880, hAIe KHL 1901, hd[aTC 1937 ,by.
Jordebolcsbekigg: y Hessire 1544 NRI 5:l s.231, Hoisse K, i Heisse 1581,72

hiedtze SP, heisse 1586, Hesshie 1615 Reg., H[ssie 1659, Hesie 1680, Hiisie
1758, Hiiskie 1811, H2iskje Fr.
Andrabeldgg efter 1540: Heszie 1578 NHD s.75, heissse 1601, Heisse 1603

Arbetzpenninge, Heessie 1613 RU, Hiiskje 1760 hfl, Hiisked 1821 hfl.

Hcisteskede i Skee socken (Bd 20:1 s. 41 f.) har samma uttal som Hciskje, men huvud-

sakligen osammandragna belZigg av typen,t Hresta skreidi i RB (det iildsta). Fcirleden

innehflller viil ziven i Hriskje hrist m. i genitiv plural. Efterleden innehfiIler fvn. skeid

n., sv. skede n., som ingir i ganska minga bohusliinska namn (iimf6r t.ex. Ulvesked

nedan; Skebrticke Bd 16 s. 63; Hdst(e)skedet Bd 15 s. 67), men det iir oklart i vilken
betydelse ordet anvants hiir. OIuf Rygh (1898 s. 75) fdreslflr med viss reservation att

skeid n. i ortnamn snarast betyder 'bana fdr kapplopning eller kappridning', men vill
ocksi hilla oppet ftir den >>nu ikke ualmindelige Betydning: Gaardsvei mellemAgre>.
Jtiran Sahlgren (1950 s. 6 tr.) gflr igenom skede n. i svenska dialekter och finner be-

tydelserna 'rigflng; viigskiil; vdg mellan 6krar; iigostriing; flkerstycke'o.d. I fvn. finner
han bl.a. betydelserna: 'lopp; fart; strlicka; tid(srymd); stund; del av nigot; jord- el.

sandrygg som utgor en naturlig vdg'. Hans konklusion iir att ordet iildst har betecknat

nflgot som skiljer, vilket sedan har givit betydelserna 'rhging; viig(strickning) av olika
slag' varifr6n betydelsecivergflngen tilI 'terriing som ligger intill griins' varit naturlig.
Jiimfdr sjde n. 'viigsfrdcka som tillryggaliiggs utan avbrott (som kan dverblickas pi en

gang)' (DiT s. 80). Se ocksi Stahle t946 s.283 ff.; Vikstrand 2001 s. 348 f. med litt.
Elias Wess6n (1921 s. 103 ff.) ger ett antal exempel pi den betydelse som hdsten

haft i folktron, ftjr hdstoffer, hingsthetsning och for kappridning. Han anser (s. 113) att

ordet skeid i ortnamn i de flesta fall torde ha betydelsen 'bana for kappltipning eller
kappritt'. Hjalmar Lindroth skriver (1945 s. 87, not 1, som giiller namnet Hiisteskede

i Skee socken, men ocksi Htiskje): rAsyftande kappridning till hiist som led i firande
av folklig fesb. Sahlgren tillbakavisar (1950 s. 6 ff.) kraftigt denna uppfattning. Han

framhiller det osannolika i att skede i de diir uppriiknade fallen, som alla har en djur-
beteckning e.d. i forleden (t.ex. get, tupp, katt), sktlle syfta pfl kappltipningar. Hans

tolkning n att skede i alla >djun-narnnen betyder'grdns'. Det verkar dock nigot
tveksamt. Hiir finns behov av en stcirre underscikning av forlederna i namnen med

skeid, skede n. som efterled.
Gunnar Pellijeff (1991 s. 63) pipekar att ett namn som Hiistskede kan ha varit ett

enledat *Skede langt innan man mer allmiint borjat h511a hiistar eller ftirdas till hiist d?ir.

Hiiskje ligger pi den norra, liigre delen av ett ungefdr 400 meter langt och knappt
hiilften si brett bergsomrSde. Pi ena sidan finns sankmark, och biickarnas raka linjer
over dkermarken tyder pi att det iiven d2ir har varit sankt men numera iir utdikat.
Bergsomrfidet iir mycket ojiirnnt med mfrnga toppar och absolut inte l2impat fiir h5st-

kappltipning. Per Vikstrand (2001 s. 361) framhflIler att bebyggelserna med Skredhvi-

72 Ettbelilgg Edtzaig SP ska enligt DAG:s jordeboksutdrag h<ira till Hiiskje men det miste viil avse Edsvik?
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namn ofta ligger centralt i bygden, diir det ocksi skulle passa med hingsthetsning och

hiistkapplopning. Hiiskje har inte nigon cenfral placering, utan ligger tvdrtom mycket
avsides i socknens utkant.

Nr 1 Hiiskje. ll4kr. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb,ll2 t.o.m. 1825 jb.

Nr 2 Hiiskje. 1/4 sk. Bildades i samband med laga skifte 1853. Hijr numera till
Gurserod.

Torp o.d.: Gatan gidaTc 1937 . EK. Namnet innehflller gataf .'(inhagnad) utfartsv?ig

eller fivig'. - Kiirret Stirat, odetorp TC 1937 . Om kiirr se inledningen. - Orre-
dalen. Orreda(h)len 1817 T nr 185, Orredahlen 1821 hfl. Fijrleden kan inneh6lla
figelbeteckningen orre m. eller orr ur 'al' . Se inledningen.

Jordvik, iing, troligen under Anrfls Stora Norgl. Nil6n 1880. Enligt 1697 hrsjorde-
bok formedlattlll tl4 1666 och avskattat 1685. Uppges vara kr. t.o.m. 1719 jb.

Jordeboksbekigg: (Jordvik jb 1601 enligt Framme 1999,) Jordwijk 1659, 1680,

1719, Jorduijk 1665, Jordwijck 1697, Jordwik 1758, Jordvik 1881, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Jordvik skattlagd 2ing, liige och areal okiinda (!)
EKB.

Forleden innehillerjord,troligen med syfte pi vikens botten, sisom ftireslis fbr Jord-
kilen Bd 20,2 s. 1 1 1. Gosta Framme uppger att Jordvik har brukats som en kronans

ddegfrrd under de fyra kronogirdarna Stora Anris (1999 s.291 t.).

Jute-Svandal, se Svandal, Jute.

Kalleby kalaby Nil6n 1880, kalaby Nil6n 1884, kdlabi TC 1934, by.

Medeltida bekigg: aa, a Kallaby 1397 RB s. 386, 387.

Jordeboksbekigg: y Karlleby 1544 NRI 5:l s.226, i Kallebye 1581, 1586, i
Kaellebye 1586 SP, i Kallebye 1615 Reg., Kalleby Fr.
Andra beldgg efter 1540: Kallebye 1601, 1603 Arbetz penninge, 1613 RU,

Karleby 1631 NRR s. 345.

Omby se inledningen. Namnet anses htira till en grupp by-namn med personbeteck-

ningar i ftirleden, som kan syfta p6 funktioner i en iildre maktstruktur. Se Tegneby

nedan.

Alternativt kan ftirleden innehilla genitivform av mansnamnet Karli, Karle (inte
Karl eftersomdet skulle ha genitiv-s). Se Karle NPL s. 162.D'dr framhills att namnet

efter ca 1300 mest har den assimilerade formen Kalle; se ocksi Lind 1905-15 sp.677 f .

och 1931 sp. 554. By-namnmed personnamn i ftirleden zir inte ovanliga i Bohusldn, se

Wadstrtim 1983 s. 63 f.
Redan 1544tregirdar.
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Nr 1 Kalleby Nedergirden 1 sk. K. Nedergln L7l9,K. Nedergird 1758, K. Nedergir-
den 1825 jb, Kalleby Fr.

Nr2 Kalleby Uppegirden 1 sk. Varkr. 1697-1811jb. K. Uppegfrrdenl697,K. Uppe-
glrdlTl9 jb, K. Uppegflrden Jr, Kalleby Fr.

Nr3 KallebyViistergflrdenll2 sk.Varkr. t:o.m. 1811jb. K.Westergflrden 1697, K.
wiistergl 1719 ib, Kalleby Vester 1901 taxl, K. Viistergflrden Jr, Kalleby Fr.

Hemmansdelar: Hagarna hduana TC 1934. ll 4 mtl- EK(B).

Torp o.d.: Hansklflvan hdnskWua,ddetomt TC 1934. Forleden innehiller mansnam-

net Hans. Om kldva se inledningen. Diir fanns en klyfta i berget (TC). - Hibiick
(h,6bak den intilliggande biickens nalnn, upptecknat av TC 1934). l82l hfl (pi an-

gr?iirsande Berg), EK. B5cknamnet tolkas iBd l9:2 s. 27 f., diir fdrleden sligs inne-
hlllahd f. 'grds, som vzixer upp efter fdrsta slittern'. Pifallande topografiska drag pi
platsen zir annars dels den djupa riinnan som bricken rinner igenom vid och under

viigen mellan Berg och Kallebiick, dels de bergknallar som ligger pfl 6mse sidor om
bicken sfrax norr om vdgen, siirskilt den branta, ovala, ca 60 x 90 meter breda, pi
dstra sidan. (Bebyggelsen ska ha legat n?ira bron.) Att ftirleden skulle innehilla adjek-
tsvethd 'hog', fvn. hdr, h6r, iir svflrt att sakligt motivera. - KallintorpetkQltntbrpat,
dde soldattorp TC 1934. Detta 169 liingre stjderut iin Kalletorpet enligt meddelare
2001 (se Ldngemyr nedan). Fdrleden innehiller ett soldatnamn. Under 1800-talet
fanns en rad soldater Kallin pi Kalleby Nedergflrds rote. Om torp se inledningen. -Kalletorpet kdlatbrpat, tjde soldattorp TC 1934. Fdrleden innehiller ett soldatnamn.

Under 1800-talet fanns en rad soldater Kall pil Kalleby Uppegirds rote. Om torp se

inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). Se Ldngemy r
nedan. - Kellgrentorpet Sdlgranterpar, ode soldattorpTC 1934. Fdrleden innehfiIler
ett soldatnamn Kellgren, som bars av tvi soldater p6 Kalleby Viistergflrds rote pi
1800-talet. Omtorp se inledningen. Se ftitj. - Lflngemyr lagamljr, sammanfattande
namn pi Kallintorpet, Kalletorpet, Kellgrentorpet och Smedtorpet TC 1934. Lange-
myhr 1821 hfl. - Smedtorpet sm(tarpat, tidetomt TC 1934. Omtorp se inledningen.
Se foreg.

Kalviin kdkos Nil6n 1880, kdkug Kortet 75 1916. 1 sk.

Medeltida beldgg:j Kalfay 1317 DN 3 s. 108.

Jordeboksbeldgg: y kallugn 1544 NRI 5:l s. 233, paa Klaffpenn 1581 H, i
kalffOenn SP, paa Kalffoenn 1586 H (dessa tre under Lur), Kalldhn 1659, Kalf-
rihn 1680, Tanums-Kalvti Fr.
Andra bekigg efier 1540: paa Kalfpenn 1599 NHD s.286, paaKalfge l59l
Akt. s.55.
Preposition: pdCF'

I ftirleden ingflr djurbeteckningen kalv,vdlftir att kalvar hillits pi on. Efterleden inne-
h511er o f., ursprungligen i obestlimd men frfrn 1500-talet niistan uteslutande i bestiimd
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form i skrift. Se Kalvdn, Bokeniis socken Bd I2:2 s. 34. Sammanhiinger numera med
Lindbn nedan.

Hemmarusdelar: 2 Trossiimyr. 439160480 + 439160480 mtl. EK(B). 1) 168. 2) l8B.
Det fcirra ligger pfl sydligaste delen av Tross6, medan det senare ligger inne i central-
bebyggelsen pfl Kalvdn. Om namnet Trossd, som dr oklart till sin betydelse diirfor att
det fi.nns flera olika tttal(trd;o, tralb, ffAfio), se Bd 19:2 s. 63. Om det uttal som civer-

ensstdmmer med skriften iir ursprungligt kan ftjrleden innehilla tross n.'multnat tr6,
kvistar, stubbar o.d.'.

Torp o.d.: Roparesten(en). Ropare-Sten 1760 hfl, Roparestenen EK. Platsen ligger
pfl den sydostliga spetsen av Tross6, varifran man sdkert ropat fdr attfilbitt river till
Havstensund. Jiimftir t.ex. Roparestddet Bd 18 s. 184, diir man brukar >>ropa efter bitt
till det pi andra sidan tjtirnet beliigna torpeb>. - Silletiick.lT60 hfl. Pe EK finns
Silletriclcpallen ttsatt pi den breda halvdn, tidigare on, p6 Trosscis 6stra sida, och
Silletiickholmen ute i vattnet ca 150 meter norr diirom. Det ftirstniimnda tolkas i
Bd l9:2 s. 103 som >>bergavsatsen som man tdcker med sill(vaden)>>. - Solhem.
EK(B). Se inledningen, avsnittet om yngre namnmcinster.

Kidiin SbdoNil6n 1880, Sddb (Stora och Lilla) Kortet 741917. Ogrupp. 1/4 kr.

Jordeboksbekigg: y Kyd6en 1544 (under Lur) NRI 5:l s.239, y Kiidpenn 1581

K, Kidticihn 1659, Kiddhn 1665, Kidtin Fr, Kiddtin 1825.

Andrabekigg efter 1540: Kiedpen 1594 JN s.234,Kidd 1746 Odman s. 18,

Kiddtin 1760 hfl. (L. och St. Kbttdn 1843, se Bd 19:2 s. 60.)
Preposition: pdCR.

Ftirleden innehflller kid n. 'killing'. Namnet Kilon tillkommer idag inte nigon enskild
o utan betecknar en samling tiar liingst i sdder i Tanum. St. och L. Kotto som dr de

stdrsta av dessa tiar (de numera sarnmanvuxna ciama Ldkholmen och Storsvinningen
iir tillsammans n6got storre) ligger niirmast land, och det torde vara dessa (eller den

storre av dem ensam) som ursprungligen avsetts med namnet Kidtin. Skriftformen
Kiittd torde vara ett ftirstik att ge dialektuttalet Sbdo, Sdf,l en korrekt svensk form.
(l Bd l9:2 s. 60 fdrmodas fdrleden i Kdttt) innehilla en dial. v?ixtbeteckning tjdta
'sff[tta'.) Jiimftir Kiddtin i Svenneby socken (Bd 16 s.93 f.) under uppslagsformen
K()ttd(n),tttal ;dd.b,73 som dr belagt som Keddcin 1825 jb, Kidddn GS, Kdttd Kortet,
Kiddn jr, Kidddn EK. Assar Janz6n fdrklarar utvecklingen till dialektuttalet av Kidddn
i Svenneby som ett resultat av inverkan frin efterledens vokal (1933 s. 77; jamfor
Ockerd pi samma sida). Troligen iir detta trots allt inte hela forklaringen; jiimftir
Medby mbba U Midbq l39l RB) Bd 2O:2 s.13, diir visserligen den iildsta kiillan har o
i efterleden men alla dvriga beliigg har y.

73 Fdrfattaren Janz6n har hiir troligen valt att e1.srge uttalet som Sddb darl5r att upptecknaren (A. Nord6n
1928, acc.925) har skxivit att fdrsta vokalen i Sdj! har dragntng ii o.
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Kleva 11; Klevemyr el. Hertseriid 11 (zigovidd gemensam). 1 kr. + 1/4 kr.

Medeltidabekigg:j Kleifuozn 1396 RB s.228.
Jordeboksbeldgg: i K1effue 1581 F (under >Biskops godtzs>>74), Kleffwa 1659,

Kleva Jr, Tanums-Kleva Fr.
Andra beldgg efter 1540: Klefve 1565 NRR 1 s. 485, Klefue 1581 HGyld, i
KlefveAkt. s.55.
Jordeb oksb ekig g: I(Tefiemyran 1 659, Klefvemyren 1 665, Klefwemyra 1 680,
Klefmyran 1 697, Klefmy r a l7 19, Klefmyr 1 825, Klefmyr eller Hertserrjd 1 8 8 1,

Klevemyr Jr, Thnums-Kleva Fr; Hersrcici 1665, Hersrdd 1680, Hertsrcidh 1697,

Hertsertid 1881.

Andra bekigg efter 1540: Hertzrdd 1760 hfl, Hertzertid 1821 hfl.

Nainnet Kleva innehfiller boh. kleva f. 'klyfta i ett brant berg i vilken man kan 96;
bergspass diir det iir besv2irligt att komma fram'. Forsta beliigget stir i (dativ) plural.
Namngivningsgrunden iir troligen en gammal grtisbevuxen vdg som loper ner pi den
mindre branta sidan av en smal klyfta och efter en kort plan strdcka mynnar ut pi
landsviigen norr om girden. Namnet Kleva inglr som fdrled i Klevemyr. Fiirleden i
Hertserr)d kan innehella en obruten parallellform xherse m. (i ortnamn '(rundad)
bergstopp' o.d.) till hjdssa (< urnordiska *hersan-), som Lars Hellberg anser (1978

s. 69 f.) kunna ingi i somliga av de svenska Herse-narrrnen (se dven }Iald 1942 s.73
om Hersum, Hresum). Vid bebyggelsen pi Hertsercid finns en bergknalle som liknar
6vre delen av en mdnniskoskalle. Se bild 7. Andra av dessa namn innehfrller sdker-

ligen, menar Hellberg a.st., det hersir m.'hcivding' o.d. som iir vZilbekant i fornis-
liindskan. Dess spir i historien iir sv6ra att hitta pi Island eller i Norge, men iir desto

tydligare i Sverige (siirskilt dstra;jiimfor t.ex. Hellberg 1979 s. 129 om Hciradssluir,
Hdrsd, se ocksi s. 147 f.). For Hdrserud ochHtirsbyn i SOA 19 s. 62 resp. ll2, Hcirse-
brdta ochHersebergai SOOg 11 s. 9 resp. 17 s. 61 sanrt Htirtsiiga i SOV 7 s. 5 uppges
ftirleden (i nigot fall med viss osflkerhetsmarkering) innehilla mansnamnet fsv. Hrirse
< hersir. Detta namn tycks dock vara mycket diligt belagt, men d.r enligt Thors 1959

s. 58 f. kiint frin norra Sverige och Aboland; se ocks6 SMP 3 sp.547; NRL s. 131

(endast HmsiR); Lind 1905-15 sp. 532 (endast Hersir).1s
For Hersebacken pil Siim-Lrjse antar Maria Ldfdahl att ftirleden kan innehSlla

verbet hdrsa'arbeta idogt'(Bd 19:2 s. 86), som ftireslagits eiven ftjr Htissjekiirret ? i
Bd 6:2 s. 427 f . (det bohusliinska ordet fdr standardsvenskans hcissja ar hds f .).

Att miirka dr att ziven Hcirtsdga (SOV 7 s. 5, iildsta beliigg Q) Hcirsi)ghom 1359
dipl.) har ett /-inskott. Det upptriider fcirsta gangen 1540, men sedan drojer det till
1725 iman det flterkommer fdr att si sminingom ingi i den giingse stavningen.

Hemmansdelar:KlevakhiuaNil6n 1880. 1 mtl. Se ovan. - Klevemyr el. Hertsertid
kbluamy r; he,f a Nil6n 1880, hdsa (prep. pd) TB 1 938. 1/4 kr. Se ovan.

7a Om biskopsgodset se Johnsen 1905 s. 94 ff.
7s Haursi, som finns belagt pi flera uppliindska runstenar fcir fitminstone tre olika personer, har av flera
kiinda forskare frirknippats med hersir'hdvding' (anviint som marsbiramn), t.ex. Bugge och Kock (He11-

berg 1965 s. 1 I f.), vilket dock Hellberg visar vara fel; nflgon a-haltig vokal kan inte avses med diftongen
au, utan mansnamnet i friga Zir det som senare skrivs (fsv.) H@rse.
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Torp o.d.:FdrsdketfaS@katTB 1938. EK. Namnet innehhllerft)rsdkn., kanske med
syftningen att torpet (eller en tidigare iiga) anlagts pi ftirstik; fdr (Nya) FtirsdketBd ll
s. 35 fdreslfls att namnet kunde antyda att ett fcirsta odlingsftiretag misslyckats. En
annan mtijlighet vore att en ddlig byggare misslyckats med husbygget. - Hertseriid,
avsondring. Kleva La. Se iiven hemmansdelen Klevemyr el. Hertserdd ovan. -lntaganintagarz (prep. l) el. Lerhytt lirWt@---t)TB 1938. (Kleva 13) IntaganEK(B).
Det forstniimnda innehiller intaga f. 'jord som for odling intagits av den gemensamma

utmarken' (i uppteckningen med bflde dialektal och standardspraklig bestiimdhets-
markering). Om -hyn se Rahytt tnder Siverbo (L) ovan. - Intagan, Viistra (tiven

endast Intagan).1821 hfl. Se foreg. - Intagan, Ostra. 1821 hfl. Se foreg. - Krig-
stedttorpet krtstetbtpat el. Mflndagstorpet m6adastbrpal, f.d. soldattorp (ftirr tvi
torpstiillen) TB 1938. Mflndagstorpet GuK. Fdrleden i det ftirsta namnet uppges i
uppteckningen inneh6lla ett soldatnamn Krigstedt som dock inte finns belagt nigon-
stans i Sverige enligt soldatregistret. Skriftformen skulle kunna vara felaktig; uttalet
kunde tyda p6 ett personfomamn pil Krist-. Forleden i det senare innehflller mdndag,
ovisst av vilken anledning. En senare torpare hette Elias mdodan (TB), kanske i an-

slutning till torpnamnet. Om torp se inledningen. - Lerhytt, se Intagan. - Myren.
EK. - Mflndagstorpet, se Krigstedttorpet. - T[ossbodflaten trdgbaftqdan TB
1938. Forleden inneheller trossbod f. 'forvaringsbod f6r kronans persedlar', se ?oss-
bodenBd16 s.243. Detta var >knektundantag till omkr. 1850> (TB). Efterleden inne-
hiller flate m. 'flker', se Bd 19:2 s. 157. - Vrfingerdd urdgara (a+a) (ftirr tvi torp)
TB 1938. Fcirleden inneh6ller viil adj. vrdng, kanske med syftning pi krokig eller
vriden form (iimfor Vrdngarna,VrdngemyrenBdl9:2 s.204;Vrdngsholmennedarr)
eller besviirliga odlingsftirhillanden (Zimfiir Vrdngerr)dtnder Oppen nedan). Omrdd
se inledningen.

Kliitta kbdtra NIl6n 1880, Kortet 75 1916, kbdta TC 1937. 32135 sk. + 3/35 1r.76

Var 1 mtl t.o.m. 1825 jb.

Jordeboksbekigg: y Klytte 1544 NRI 5:1 s. 235, K1edt K, i Klette 1581, Kliitte
1659-1680, Kliitta 1697, Fr.
Andra belcigg efier 1540: Klette 1599 NHD s. 286, Akt. s. 55, 1645 Krist. bisp.
jb s.40.

Namnet innehiller en form av, eller en bildning till, boh. klen, kliitt m. 'klippa, mindre
berg, klint' (Rietz s. 327 a),fvn. klettrm. 'kulle, bergknatt' (Norr@nO s. 348), no. klett
m. 'bergknalle, liten bergstopp' (NO sp. 521), med syftning antingen p6 den impone-
rande Klrinen (Bd. I9:2 s. 90) som iir det ftirsta man ser av Kl2itta niir man kommer
landsvdgen, eller mtijligen pi alla de bergknallar som ligger pi hemmanet. Det slut-
ljudande -a har infdrts i skriften fcirst i svensk tid, och uttalet har sedan piverkats av

skriften. Jiimfor Kldtta Bd. 17 s. 196, som dock dr ett naturnamn, belagt fdrst 1826.

Det senast upptecknade uttalet tyder pi (om det iir r2itt uppfattat) att namnformen tol-
kats som bestiimd form av ett ord *kltitta.

?6 Detta senare till skatte 1914 enligt 1881 Srsjordebok.
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Hemmansdelar: Asphagarna dsphhwana TC 1937 el. Asp(e)hagen. 13512160 mtl.
Aspehagen 1811 T nr 166, 1848 T nr 364, Asphagen 1835 T m257, Asphagarna
EK(B). - Hagarna hdqanaTc 1937 . Il24 mtl. Hagane 1821 hfl, EK(B).

Torp o.d.: Dikeriid. 1835 T nr 257, 1848 T nr 364 (vid griinsen mellan Kliitta och
Raftritangen). Fcirleden innehiller dike n. Om rdd se inledningen. J?imftir DlkerddBd
l2:2 s.78, som tydligen avser en iildre (eventuellt medeltida) gird som lagts ride. -Hiijden hfudanTc 1937.77 Tomt som ligger ovanfrir Nordbacken och Vdstbacken (se

nedan), tillsammans med Lagmansbacken (TC). (I uppteckningen stir alla dessa fyra
tnder Raftdtdngen.) - Intagan irytgga, undantag TC 1937.1784T nr 78, Torpet In-
tagan (ersiitter ett tjverstruket l-o,gmansbacken) 1760 hfl, 1821 hfl, EK. Namnet inne-
hiller intaga f. 'jord som fcjr odling intagits av den gemensarnms sfps1fts1'. -KaSebacken eller Kasen. Kasebacken EK, Kasan 1784 T nr 78, Kasen EK 1978.

Namnen innehiller kas f. 'rojning, svedjeland, svedjefall'. - Lagmansbacken
ldgmansbhkanTC 1937,3 avscindringar. Torpet Lagmansbacken 176O--73, 1821 hfl,
1784T nr78,1811Tnr 166, 1835T nr257, (siirskrivet) 1847Tnr 365,1851Tnr483,
EK(B). Forleden innehiller yrkesbeteckningen lagman.Enligt uppgift bodde en lag-
man hiir 1636. Se wder Hdjden. - Nordbacken nrdhbhkanTC t937. Ligger nordli-
gast av de fyra tomterna som ndmns under Hdjden ovan (TC).- Torpet t4rpat TC
1937. Omtorp se inledningen. Torpet dr en hage, tiimligen innesluten av berg, nedan-
ftir Ladberget (TC); inget ndmns om tidigare bebyggelse. - Viistbacken udstbakan
TC 1937. Vestbacken, ett hus, ett magasin 1901 taxl, EK(B). >>I vdsten> (TC; se

Hdjden). - Angkasen. Engkasen 1821 hfl. Efterleden innehiller kas f. 'rojning,
svedj eland, svedj efall' .

Kndm kng,m >>enl. nflgra uppg. of\are kneru> Nil6n 1880, knqm KHL 1901, by.

Jordeboksbekigg:l(nem 1544 NRI 5:l s.234,1581 F (under >Biskops godtzs>>),

y kneem 1573, i knem (2 gflrdar under >>Biskops godtzs>>)78 1586 fl Knemb
1615 Reg., Kniim 1811, Fr.
Andra belcigg efter 1540: Knemb 1581 HGyld, 1601, 1603 Arbetz penninge,

1613 RU, Knem 1594 JN s. 237, Kneim 1595 NKJ 2 s.219, Kneem 1597 JN
s. 491, Kuen, Kuem 1607 NRR 4 s.173.

I forleden inghr knci n., troligen med syftning pi en eller flera av krdkama i Jonerdd-
biicken som slingrar sig fram genom hjiirtat av Kndm. Som skrivningarna y lcneem

1573, Kneim 1595 och Kneem 1597 arfiyder handlar det troligen om en sammansdtt-
ning med hem,varom se inledningen; se ocksi Lindroth 1945 s. 104. Ett alternativ
vore, som Natan Lindqvist (1926 s. 447) menar, att Kncim innehiller dativ pluralform
av knri.

Redan 1544 Ne girdat

77 Hdjden, Nordbacken, Viistbacken och l-agmansbacken stir alla i uppteckningen under Raftdtdngen. De
ffe fdrsta namnen uppges diir vara givna i ftirhillande till varandra.
78 Ombiskopsgodset se Johnsen 1905 s. 94 ff.
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Nr 1 Knlim GisslegflrdenfislagqhTB 1938.314 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb. K. Giss-

tesgirdh 1697,K. Gisslegirden 1881jb, Kniim Fr. Fiirleden iGisslegdrden innehiller
mansnamnet Gissle,fvn. Gisli, Gzsle NPL s. 96 f. I 1573 6rs jordebok finns en >Gisle

y kneem>> antecknad, som mojligen kunde vara den person som ftjrleden i namnet

Gisslegdrden syftar p6.7e (Se Knrim Nedergdrd, Undregdrd strax nedan.)

Nr 2 Kniim Larsgflrden l,flpSqb (Nedre Kniim) TB 1938. 1 sk. Var kr. t.o.m. 1758 jb.
K. Larssesgflrdh 1697, K. Larsesgln t7I9,K. Larsgd 1811, K. Larsgflrden 1881 jb,
Kniim Fr. (Se Knrim Nedergdrd, Undregdrd nedan.)

Nr 3 Kniim Ovre Norgfrrden ndbgqb TB 1938. lt2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr.

t.o.m. 1825 jb. Ofuerknemb 1665, K. Ofre 1680, K. Ofwer Norgirden 1697,K. 6fre
Norgflrden l7l9,K. Ofwer Norgd 1811, K. 6fre Norgirden 1881jb, Knam Fr. Mdj-
ligen har denna gfrrd tidigare hetat Joneriidltlnara. TB:s notering i primiiranteckning-
ar:na >>knqm aura ll4 dster, 1/4 vaster; lQnara (ortn.)> tycks kunna tolkas si. (Namnet

finns ocksi inskrivet invid vattendragsnamnet Jonerbdbticken i den renskrivna upp-
teckningen, och det uppges vara ett gammalt namn pfl en av girdarna.) Forleden i
namnet innehflller mansnamnet Jon. Omrdd se inledningen.

Nr 4 Kniim 6vre Viistergflrden udstargEb TB 1938. ll2 sk. I allt som foreg.

Offreknem 1659, K. Ofuer 1665, K. OfwerWestergirden16gT, f.6freWiistergird
17lg,K.6fwer Wiistergirden 1758, K. Ofwer Westergl 1825, K. 6fre Westergirden
1881jb, Kniim Fr. Troligen denna, annars fdljande, hette ocksi Bockeriid bdkara, dar

fdrleden innehiller bockb,bk m., vdl som sltiktnamn eller binamn, med kompositions-
form p6 -e- (se inledningen under Sammansiittningsfog).8o Om rcid se inledningen.

Nr 5 Kniim Ovre Ostergirden istargqhTB 1938.112 sk. I allt som fdreg. Offreknem
1659, K. Ofuer 1665, K.6fwer Ostergfrrden 1697,K. Ofre Ostergirden 1719, K.
Ofwer Ostergflrd 1758 jb, K. Ovre Ostergirden EKB, Kniim Fr.

Kntim Nedergird. Kniim Nedergl 1821 hfl. Troligen iir det Larsgflrden och Gissle-
girden som tillsammans utgor Nedergfird. De ligger lilgre, ndrmare havet, iin tivriga
gfrrdar.

Knlim Undregflrd. 1760 hfl. Namnet avser troligen Kncim Nedergdrd.

Torp o.d.: Backen. 1901 taxl, EK(B). - Dalen. Dahlen 1760 hfl, Dahlen Nq 1, Dah-
len Nq 2182t hfl. - Dalk$irret ddh*dptTB 1938. EK. Omkiirr se inledningen. Dal
uttalas i dialekten d4fu, ochkiirr S@r, sfl uttalet torde vara piverkat av standardspriket.

- Dammholmen ddmhalrman el. Dammholmarna ddmhalrmana TB 1938. Damm-

7e Olof Brattd (1993 s. 26) tycks dock mena att Gissle diik upp i skriftliga kiillor i Bohusliin f<trst 1748.

Han skriver om mitten av 1700-talet att di >dyker det upppri zyr [min kursivering] i denna [mantals]liingd
ganska minga iildre namn>>, bland andra Gissle.I{an syftar antagligen pi att dessa namn fanns i fvn.
80 Enligt Grebbestads historia 5 s. 31 fanns i Grebbestad en hovsmed Thore Mfinsson Bock som levde
1682-1746. Pi framsidan av del 3 finns en liten avbildning av >>Bockehuseb med kommentaren >Sl?ikten

Bock drev frirr lantbruk pi Greby>, och pi s. 31 framgir att sliikten fortlevde itminstone fram mot 1800-

talets slut.



126

holmen EK. Det finns ett litet berg och ett stort sankt omride nZira bebyggelsen; kan-
ske har det tidigare varit en damm och berget varit en holme i riksspriklig betydelse. I
ortnamn (liksom i fvn., se Fritzner 2 s.37) kan dock holme ockshbetyda 'kulle, mark
som hiijer sig 6ver omgivningen' (Bd l9:2 s.29). - Ekehogen b_gahogan TB 1938.

Forleden innehiller ek (med sammanszittningsfog, se inledningen) eller eke'ekdtnge' .

Om hog se inledningen. Hiir har efterleden i det upptecknade uttalet standardsvensk
form. - Ekeliden. EK(B). Efterleden innehflller lidf.'sluttning'. Se fdreg. - Fyren

frnTg 1938. Abon Fyrnfi4var en >>fyn>; han sysslade bl.a. med briinnvinsforsiiljning
(TB). Ortnamnet iir troligen sekundiirt till personbinamnet. - Hagen. 1821 hfl, 1840

T nr 455. - Halleriid hdlara TB 1938. Hiir fanns en bitsman Hall (TB). Mtijligen iir
bitsmansnamnet sekundiirt till torpnamnet, som i si fall torde innehflIla halla eller
hall.f .'sllJttning; lutning' (betydelsen 'berghdlf iir ovanlig i norra Bohuslzin, utom fcjr
de 6ldre namnen, som Hallind ovan). Om rdd se inledningen. - Hammerhtillan
hdryarfubla TB 1938. EK. Ftirdelen innehiller dialektordet hamra'skala lin (genom
trtiskning eller bultning)', se Hamrehrillflaten hdmraheWqdanBd l9:2 s. 174, dar
frirleden siikerligen syftar pfl safl)ma hiilla som hiir behandlat namn. Jiimfcir ocksi det
samhoriga hammer f. 'linfrciskal'. Efterleden inneh6ller hcilla f . 'berghdll'. Uppteck-
naren har placerat detta under Mjdlkerdd och skrivit: >tidegd; en platt fyrkantig sten
gir upp i dagen pi girdeu. Huset stod pi eller vid en platt stenhiill i htirnet mellan
vdgen mot Torim och gamla E6. - Hannogsmyren. EK. I frirleden ingir enligt en
meddelare ett sliiktnamn; en Jacob Hannakerbodde hlir pfl 1700-talet. Namnet ser i si
fall ut att ha omtolkats i anslutning till hannog 'honung' (SAOB H 1138: hannog(h)
I54l-I797 , hanog(h) 1525 - ca 1805); fcir den fcjrsta vokalen, jiimfcir ocksil Horuungs-
bukten,fitalh'dno- Bd 16 s. 87. Troligen finns pi platsen viixtlighet rik pfl nektar, t.ex.
ljung och pors. - Hansehagen hdnsahawan TB 1938. En tidigare dgarehette Hans
(TB). Om mellanvokalen se inledningen under Sammansiittningsfog. - Hanvike-
torpet. 1 841 T nr 492. I fiirleden ingir naturn arrnet Hanyiken, behandlat i Bd l9:2
s. 8. D2ir siigs fdrleden troligen innehflIla hane m.'vildfigel av honssliiktgf'. -Hiissleskogen. 1760 hfl. Forleden innehiller hcissle n. 'hasseldunge'. - Kaserna
kdsana TB 1938 (primiiranteckningarna). EK. Namnet innehiller bestiimd pluralform
av kas f. 'rojning, svedjeland, svedjefall'. Hlir fanns tidigare tvi torp, Mell(an)by och
Skogstorp; nigon flyttade hit fran ett annat Kasene varvid namnet fiiljde med (TB).

- Klflvan kkipaTB 1938. EK. Omkldva se inledningen. - Kullehagen under eget
uppslag. - Lanseriid ldnsara TB 1938. Fijrleden innehiller soldatnamnet Lans. Om
rdd se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansdttningsfog). -Mell(an)by mdlby (mAlqnbi) TB 1938. Se Kaserna strax ovan, och likalydande
namn under Tova nedan. - Monen mdne TB 1938. Om mon se inledningen. -Nytorp n!1arp TB 1938. 1821 hfl, 1840 T m 455, EK. Om Nytorp se inledningen.

- Petteriid pblara TB 1938. En tidigare iigare hette Petter (TB). Om rdd se inled-
ningen. - Pynten piotan CR. EK. Namnet inneh6ller pynt m. som iir upptecknat i
betydelsen 'spets eller utskjutande del av berg' (Lur 1928), 'bergstopp' (Sanne 1919).
Pynten lflg p5 en bergknalle med utsikt 6ver havet (TB). Bebyggelsen har fcirsvunnit i
och med den nya vigstriickningen, men pi GuK stfrr det Pynten pfl en bebyggelse
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ca 100 meter liingre it sydost. Kanske flyttades bebyggelsen dit pi grund av vZigbyg-
get, varvid namnet fdljde med. Jamfor Pyntenwder Ljungby nedan. - Rammgiirdet
rdryUdhat TB 1938. I ftirleden ingir dialektordet ramm m. 'fuktig iing, dyig mark', se

Ramflaten Bd 20:1 s. 209. Jiimfdr (med annat ursprung) Rammen Bd 17 s. 24 (ramn
'korp'); Rahm(e)torpet, Rammetorpet 17 s. 75 (soldatnamn Rahm, Ramm). -Rubben. 1760 hfl. Se likalydande namn tnder Ek (L) ovan. - Rflnnan rdna CF..
EK. Anledningen till namnet uppges 2002 vaxa att det i samband med regn rann vatten
liings viigen vid bebyggelsen. - Skogstorp skokstarp TB 1938. 1821 hfl, 1840 T
nr 455. Se Kaserna ovan. Om torp se inledningen. Skog uttalas i dialekten sl<aw sit
uttalet iir standardsprFrkligt. - Svenstorp. 1821 hfl. Ftirleden innehflller mansnamnet
Sven. Om torp se inledningen. - Tfollemyr tralamyr TB 1938. EK. Fdrleden kan
innehfllla sliiktnamnet Trolle (se likalydande namn under Tdgerdd (L) ovan) eller
appellativet troll, av oviss anledning. - Vitemyr ujdamyr TB 1938. Hvitemyr, pfl
Kniim Ovre Viistergirden 1901 taxl, EK. Ftirleden innehiller fiirgbeteckningen vit,
troligen med syftning pe eingsull e.d. - Atorp 6turpTB 1938. 1841 T m 492,EK
(utan bebyggelse). P5 EK finns i omrSdet ett vattendrag, som rinner ut i vad som s6

sminingom blir S iiltiilven.

Korndal kdadbn Nil6n 1880, kbndqn Nil6n 1884, kAads\r\ KHL 1901, iing. Uppges
vara kr. t.o.m. 1719 jb.

Medeltida beldgg:j Komadale 1391 RB s. 366, j Korndale 1397 RB s. 386.
Jordeboksbeliigg: ly Stor Riugl aff komedal 1573, for Kuornndall 1586 SP,

Korndahl 1665, Korne- 1680, Korndal 1758, Fr.
Andra belagg efier 1540: komdahln, 'ang 1786 T nr 82.

Om formen Kornadale i RB 1391 iir dktig, torde ftirleden inte innehSlla (sades)korn

n., utan genitivform Korna av ett till kornbiLdat (till)namn Korni, Korne. Det verkar
inte rimligt att ha genitiv plural av en seidesslagsbeteckning som fijrled eftersom den

normalt anviinds i singularform med kollektiv betydelse. Tillnamnet har varit ganska
lite anvzint, men i DGP 2 sp. 599 finns ett par beliigg fran medeltiden; nflgot fler hos

Lind 1920-21 sp. 215. Rygh konstaterux att narnnet funnits som tillnamn och liimnat
spir i ca tio ortnamn i Norge (1901 s. 168). Men eftersom RB inte iir helt pilitlig niir
det giiller sammansdttningsfogen (se exkursen) bdr viil liimnas tippet ftir att det iindi
iir siideslagsbeteckningen som ingir. Jiimftir Korndal SOH 2 s.223, Korndalen SOSk
2 s.54, diir dock inga medeltida skrivningar finns.

>Odegflrden Korndal utgor en del av girden Komdal> skriver Gcista Framme efter
sin genomgdng av kartor och jordebocker fcir Ryk och Korndal (1999 s. 291). Vad han
grundar >>en del av> p5 dr ovisst.

Kragenf,s krdqanas Nit6n 1880, krduwands KHL 1901. 1kr.

Medeltidabeldgg: vider Krakones 1391 RB s. 385, JtemKrakones budir suder
jTluneims sokn 1396 RB s. 281.

I
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Jordeboksbeldgg: y Kragenes 1544 NRI 5:1 s. 235, y krogennes 1573, i
Kroggennes 1581, i krogennes 1586, Kragenlihs 1659, Kragends, Fr.
Andrabeldgg efter 1540: Kroggennes 1581 HGyld, Kragenes 1601, Krogness

1603 Arbetz penninge, Krageness 1645 Krist. bisp. jb s. 38.

Preposition: (NN bor) i, pdCR-.

Forleden innehiller snarast genitiv plural av figelbeteckningen krdka kr@ga f., med
syftning pi frirekomst av krikor. Genitivform av mansbinamnet Kraka, bildat tilI
krdka, kunde vara ett altemativ. Hos Lind finns en rad belZigg (1920-21sp. 217) och i
DGP 2 sp. 606 ff. likas6. Som tidigare n?imnts (t.ex. under Komdal strax ovan) 2ir dock
mellanvokalen i RB inte helt petitlig vilket gtir att mansnamnet Krake (fvn. Kraki),
enligt NPL utgiende frinkrake'stflng, p6le; tunn, vek man' (iimfdr krake krQga'stor
el. slana'Tanum 1939), vore ett tiinkbart alternativ. Detta namn var vanligt i Norge pi
senmedeltiden (KragerudB@ 4 s.209, Kraki Rygh 1901 s. 169), men har ganska f6
beliigg i DGP 2 sp. 609. Uttalet ger ingen ledning; troligen har det sedan betydelsen

fallit i gltrmska anpassats till det viintade dialektuttalet av forbindelsen -age-,jiimfdr
t.ex. hage hdwa.Efterleden innehSller ncis n. om vilket se Bd 19:2 s. 32.

Torp o.d.: Hede. 1760 hfl. Jiimftir ftilj., som mtijligen avser samma plats. - Heden
hs (prep. pd)TB 1938. Heean 1708 T nr 57, Heden 1821 hfl, 1848 T nr 386, EK(B).
Omhed se inledningen. Jiimfrir foreg. - Hiillan hAlg (prep. pd)TB 1938. 1821 hfl,
EK. Namnet innehiller htilla f.'berghdll'. - Myren m,lrg (prep. r) TB 1938. EK.
>F.d. utgird, nu kronojiigarbostiille> (TB).

Krokholmen, se wder Tanums Prcistgdrd.

Krossekiirt krdsaSgr Nil6n 1880, krdsaSdr KHL 1901, $risaS@r Kortet 74 1917,
krdsaydt TB 1938. 1/4 sk. Yar ll2 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb.

lMedeltidabeldgg:j Krossaker 1391 RB s.400.1

Jordeboksbekigg:iKrossekier 1581, Krossekierr 1659, Korssekizirr 1665, Kris-
sekiiir 1758, Krifse Karr 1811, Krossekitur Fr.
Andra bekigg efter 1540: Krosskier 1601, Krossekier 1603 Arbetz penninge,

1645 Krist. bisp. jb s. 38.

I samband med namnet Krosshirr i Bd 8 s. 351 (noten) anftirs sisom tiinkbart att >j

Krossakan> 1391 RB s. 400, upptaget under Niisinge kyrka, kunde avse hdr behand-

lade Krosseluirr. I ftjrleden ingflr fun. kross m. 'kors' (viistnordisk parallellform till
dstnordiska kors n., se NorrOnO s. 360 f.). BLde kors och kross stammar frfln latinets

crux, genitiv crucis, som kommit till <ist- respektive vdstnordiskan via olika german-

ska sprik; kors har genomgitt metates (ljudomkastning). Jiimfdr Hellquist s. 501,

Krossby B@ 7 s. 320. Fdr Kross-, Kors- i ortnarnn flnns olika tolkningsmtijligheter.
Eftersom hemmanet iir beliiget vid kusten vore en mtijlighet att det handlar om ett

sjtim?irke i form av ett kors. Under medeltiden fanns minga andaktskors ute i det fria
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(eller i ett siirskilt korshus, bonehus) utijver dem som fanns i kyrkorna. S6lve Gardell
noterar (1930 s. 3) att man i Biskupa sdgur (1200-1300-talet) beriittar att den isliind-
ske biskopen Gudmundr liit uppsiitta sidana kors vid kusten. Mojligen var andakts-
korsen i manga fall tidigare iin kyrkorna (s.2; 6). Somliga fanns utmed pilgrims-
lederna >>som ett slags stationer ftir pilgrimema under deras vallf?irder genom landeb>

(s. 4 f.).81 Hos Rygh 1898 s. 62 finns fler betydelser av Kross- i ortnamn uppriiknade.
Drygt 30 namn p6 Kross(e)- finns i utgivna delar av OGB, varav elva med efter-

leden -kiirr (diirav sju bebyggelsenamn). Endast fyra andra appellativ finns i mer rin
ett av dessa namn: fyra -mryr,tre -holmen,tvh-ds(en) och tv6 -d varav ett avser sarnma

plats som ettKrossholmen.s2 Ofta antas att det funnits ett andaktskors eller ett sjd-
miirke i form av ett kors pi platsen (ibland bara genom konstaterandet att inga beliigg
for ett sfldant hittats), men i nigra fall uppges att det finns nflgot korsformat p6 platsen,

t.ex. korsande dalar. Naturligtvis kan ett eller flera Kross(e)luirf3 berittta om ett

andaktskors, men ett kiirr (eller en myr) torde generellt inte vara en liimplig plats fiir
ett s6dant, och oavsett vad fcirleden syftar pi iir det pifallande att just denna samman-

siittning iir si frekvent. Se vidare Krosskcirr Bd 8 s. 350 f. och diir citerad litteratur.
Diir pipekas att man i somliga fall btir riikna med >>dddskors, som rests (lagts pfl mar-

ken, ristats i sten eller trA) pfl stdllen, diir nflgon [...] dtidats eller fdrolyckats>. Om
kors, kross i ortnamn se ocksi Kristian Hald 1964 sp. 187 ff., dar han framhflller att
kors kunnat anviindas som grinsmdrken. Krossekiirr gr?insar enbart mot Kuserod och

det iir ovisst om denna betydelse iir tilliimplig hlir.
Efterleden innehiller kiirr omvilket se inledningen, liksom om mellanvokalen (av-

snittet S ammanslittningsfog).
De tvi sydliga av de nuvarande gflrdarna ligger pi platsen ftir Krossekiirrs tomt pi

en karta ftan 1831 (RAA Tanum 1698:1). Odlingsmarken strax norr om dem zir mar-

kerad som >saltvattensgyttju pi det geologiska kartbladet (SGU Fjellbacka.k).

Torp o.d.: Benthagen bb-nthhwan el. Benteriid bintare TB 1938. Bernthagen (117)

EKB. Ftirleden i bSda narnnen innehSller med stdrsta sannolikhet mansnarnnet Bent,

om vilket se Bentemontnder Ertseriid. EKB:s form beror pi att man tolkat befi- som
Bernt. Narrnet betecknar enligt TB ett sandigt ffrrbete vid stranden. Avstyckningen
117, utan bebyggelse, ligger enligt EK 1938 ndra stranden, strax sijder om vad som
heter Sandhaken.Tomten iir bebyggd pi EK 1978. Om rod se inledningen, liksom om
mellanvokalen (avsnittet Sammansiittningsfog). - Brunnsliden. (110) EKB. Efter-

81 Vid behandlingen av Krossekrirr i Myckleby (Bd 9 s. 36) anser man att det faktum att ett kors n?imns i
RB under Myckleby socken bevisar att fcirleden i namnet Krosselairr syftzr pi ett andaktskors. Det som

stir i RB fu att av >offer krossens> ska priisten ha hiilften, utom den del som ska betala vaxljusen, som

kyrkan ska ha tillsammans med den andra halvan. Detta star dock inte i samband mednamnet Krossehirr
och utgcir inte n6got avgdrande argument fcir tolkningen av namnet.
82 Det iir pafallande att alla dessa efterleder fiom -ds(en) syftar pe sankmark eller vatten. Bland de 21

beliiggen pfl andra efterleder 'dn -kiirr finns fyra bebyggelsenamn, varav ffe iir vattenanknutna (-holmen,

-ntis, -d).
83 Ett av dem i bestiimd form, ett naturnalnn Krosskiirret vars iildsta beliigg dr Kross-, Krdsskiirrsmaden
1852.
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leden innehiller lid f .'sluttning'. 110 saknar bebyggelse pfl EK 1938, men pi EK 1978

iir den bebyggd. - Bukten, se Sdvall. - Fridhem. EK(B).84 Om denna unga namn-

typ se inledningen. - Karlslund. EK(B). En konservfabrik lflg hiir. Ung namntyp,
se inledningen. - Sjiitorp. EKB. Fcirleden syftar pi niirhet till havet. Om torp se in-
ledningen. Vanligt namn. - Solliden. EKB. Efterleden innehiller lid f. 'sluttning'.
Troligen uppkallelse efter det kungliga slottet Solliden, betingad av soligt 12ige. -
Soludden. EK(B). - 2 Stivall sdualKortetT4I9lT, sduhl (stand, fltminstone ftjrr
firbete) TB 1938. 1. 1a, se Fridhem ovan.2. 1s Siivall eller Bukten EK(B). Fdrleden

i Siivall innehfiller troligen boh. sq, m., motsvarande fvn. saudr'fhr' . Di platsen ligger
liingst sciderut pi hemmanet vore ocksi viiderstrecksbeteckningen sqr'sdder' sakligt
miijlig. I DAGs flnns en hel del sammansdttningar med r-bortfall. I fall som sbblar'itt
scider' kan r-bortfallet dock bero pi dissimilation, i sdstapgt'stidra stugan pi gird' p6

bortfall i trekonsonantism, och i sdkbnag'sydbohusliining' (alla upptecknade i Lur
1933) pn assimilation rl > ll. Men jiimfrjr ocksi fuf{da 'szitta ny >fob pi skodon> (Lur
1933), fu fitra' forutan' (Tanum 1933). Om bukt f. se Bd 19 :2 s. 4.

Kullehagen avsondring frin Knlim, med eget uppslag i jordregistret.

Jordeboksbekigg: K,uJlehagen Jr, Fr (men block t har i Fr ftirts till Kniim).
Andra beliigg efter 1540: B6tsmanstorp 1818 T nr 188. Pe EK utan bebyg-
gelse.

40 meter sydost om den nuvarande bebyggelsen Kullehagen (som hor till KnZim pi
GuK) ligger den kulle som isyftas med namnet. Den har mycket branta sidor, iir till
omfanget ca 60 x 100 meter, och ca 20 meter hog.

Kuseriid hjsara Nil6n 1880, brtsara Kortet 741917,by.

Jordeboksbekigg: y Kusssrpd 1544 NRJ 5:1 s. 230, i Knudtzrpidt (!)1581 F, i
knudtzrOdt (!) 1586 F (bflda bland >Suenndske godtz>>), Kusserddh 1659, Kuse-

rcidh 1665, Kussertid 1719, Kusercid L758, Fr, Kurserod 1825.

Andra bekigg efter 1540: Kusserpt 1601, Kurssr@d. 1603 Arbetz penninge,

Kusserod 1613 RU, Kuserod 1746 6dman s. 285, Kusserod 1760 hfl.

Ftjr detta namn iir frirhflllandevis m6nga beliigg medtagna eftersom det dr intressant att

se ftirdelningen mellan de tvi varianterna Kus- och Kzss-. Trots att det verkar vara

rjvervikt fdr det sistniimnda fram till mitten av 1700-talet vill jag som troligaste alter-

nativ fcir frirleden sStta no. dial. kus m. 'puckel' (Aasen s. 397), med syftning pi den

bergknalle som ligger norr om sjiilva byn, strax intill den nu utanfcir byn liggande,

nordliga gflrden. Bergknallen iir tydligt avgriinsad och hdjer sig ca 25 meter civer om-
givningen. Jiimftir Kustorp strax nedan. Bide vokalliingd och accent i dialektuttalet
talar ocks6 fcir denna tolkning.

e Enligt EK(B) ar det 16 som heter Fridhem, men pi GuK ser det ut som om det iir 14, vilket iir det ena

Sdvall.
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Enligt en gammal ffadition (itergiven av Odman a.st.; Holmberg 1 s. 31 ff.; Kalm
1746 s.99; se ocksi Nyqvist 2001 s. 88 f.) ska en skotsk generuI Kusenhablivit slagen

och begravd vid Kuserod som ddrav fick sitt namn.S5 Vid vilken tid dessa strider mot
skottar ska ha ftirsiggitt dr ovisst. Roger Nyqvist (a.st.) tiinker sig att Gustav Vasa kan
ha haft en grupp skottar i sin arm6 i Bullaren pil 1520-talet, medan de andra kiillorna
(tydligast Holmberg s. 32 f.) snarare syftar mot vikingatid. Detta (tiinkta) (bi)namn
innehflller kilsi m., vars betydelse i NorrOnO (s. 363) uppges vara nyno. 'kuse, buse-

mann'. Se ocksi Lind 1920-21 sp.221;jlimfdr Kuserud SOA 16 s. 52 f. (>det fran
fno. ss. tillnamn kdnda kuse>>); 18 s. I38 f. (kuse 'kaxe, husbonde o.d.'); Kusabron

SOSk 5 s. 50 ('husbonde; person som inger fruktan el. vordnad; hin onde; bjcirn, varg'
el. Kuse som tillnamn) samt Kushult SOH 3 s. 192 f. (ungef?ir som ftireg.). For alla
fallen giillel att uttalet har lang vokal och grav accent och att m6nga iildre bel2igg

skrivs Kzss-.
Det faktum att minga iildre beliigg p6, Kuserdd har Kass- skulle kunna tydaph att

f<irleden i stiillet innehfiller kussi m.'kalv' (Fritzner 2 s.363), kanske som binamn
eller fdr att man hillit kalvar diir. Men lang vokal ftjrkortas ofta i sammansiittningar;

se inledningen i dialektavsnittet.
Tvi av de tre danska jordebtickerna (se inledningen om kiillor) har fdrledsformen

Knudtz-.
Omrtid se inledningen.

1 mtl t.o.m. 1697 jb, fr. t.o.m. 1665 jb, kr. t.o.m.
1881, Kuserod Fr.

som foreg. K. Oster 1697, K. Ostergl 1825, K.

Torp o.d.; Banken. EKB. I namnet ingfu bank m., troligen i betydelsen 'jord- eller
sandbank'. Platsen ligger i Ulmekiirrssand (se nedan). Se likalydande namn i Bd 15

s. 108. - Griinemad, grdnamb Nil6n 1880. EK(B). Efterleden innehflller madf .'sank
(tidvis civersviimmad) naturlig ingsmark'. Adjektivet grdn i ftirleden syftar viil pi
frodig viixtlighet. Namnet avser samma plats som Ulmekiirrssand (TB). Enligt EK
1938 ligger Gronemad langt in i landet, mitt emellan Kuser6ds by och en cement-
fabrik, medan Grr)nemad pi GuK diiremot stflr utsatt inte langt fri,n cementfabriken,
diir ocksi sanka omrflden finns i nlirheten. - Haga. EKB. Troligen uppkallelse, ovisst

om efter det kungliga slottet Haga eller nigot annat. Om unga narnntyper se inled-
ningen. - Kuseriidsmyren. 3 avscindringar utan bebyggelse. EKB. Ftirleden inne-

hflller bynamnet. - Kuseriidsplatsen, soldattorp. 1838 T nr 418. Efterleden innehfll-
ler plats m. 'torp'. - Kiillan SAI7TB 1938. Aker nedanftir Kiilleberget, troligen
fanns fdrr torp diir (TB). - Munksund. EK(B). Fcirleden innehiller muruk m. Drygt
500 meter norr om Munksund (som ligger vid Kiillareholmssundet) finns grottan

Munkekyrkan (Bd l9:2 s. 156). Antingen kan sundet ha kallats *Munksund(et) med
anspelning p6 Munkekyrkan, eller si har man associerat till bide sundet och >kyrkaru>

85 Kusens grav (seBd 19:2 s.222)liggernumerapiKrossekiirr,menniiragr?insenmotKuserrid.

ll58 jb. K. Wester L691, K. Westra

Nr 2 Kuseriid Ostra. ll2 sk. I allt
Ostra 1881, Kuserod Fr.

I
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vid namnets tillkomst. - Skiirebfrgskilretfiirabutpftlrat Kortet 741917, kronoholme.

EK(B). Forleden innehiller viknamnet Sktirebdgen (Bd l9:2 s. 13), vars fdrled i sin

tur syftar pi klungan av skiir mellan Kiillareholmen, Bastholmen och fastlandet. Var-

ftrr just detta skiir fitt namnet Skrirebdgskdrel zir ovisst. - Svennebo. EK(B). Ft r-
leden torde innehfllla mansnamnet Sven foljt av en bindevokal liksom i m6nga andra

namn, se t.ex. Peregdrden (Tegneby), Petteremyr (Torserdd), Svenerdd (Skavertid)

(och inledningen under Sammansrittningsfog). Kanske har ortnamnstypen blivit van-

lig under pflverkan fr6n t.ex. Kalleby. Om bo se inledningen. - Ulmekf,rrsdammen.
1870 T nr 513. Ftirleden innehiller namnet pi angriinsande hemman, om vilket se

nedan. - Ulmekflrrssand illmaSqSqn TB 1938 (se Grdnemad ovan). EK(B). Fiir-
leden inneh6ller namnet pi angr2insande hemman, som detta omride tillhorde ftire
1830 (TB). Efterleden innehiller sand m. som i ndstan hela Bohusliin luttalas sqin.I
allmiinhet har det sarlma betydelse som i standardsvenskan, men i Skee har det en

alternativ betydelse 'ikerstycke med sandjord', medan det fran Bokeniis 1920 @Ar

uttalat sar) finns upptecknat i betydelsen 'omrflde som uteslutande bestir av sand-
jord', vilket annars dr den normala betydelsen for pluralformen sandar sdnar.I Ulme-

ktirrssand torde singularformen av sand ha denna utvidgade betydelse. Avsdndringen
utgcir tomten till en gammal cementfabrik, men namnet betecknar egentligen ett stort
sandigt omride frin platsen fijr den gamla cementfabriken och nigra hundra meter

init land.

Kustorp kfisterp Nil6n 1880. ll2 sk.

Jordeb oksbeki g g: y Kogxethorp 1 544 NRI 5 : 1 s. 225,y Knustorp 1 573, Kamps-

torp SP, i Kustorp 1581, Fr, Kusstorp 1697.

Andra beliigg efter 1540: Kustorp 1603 Arbetz penninge, 1760 hfl, Kusstorp

1821 hfl.
Preposition: pd; inby ggare kallas: krt;tbyprana TCb.

Ftjrleden innehiller med stor sannolikhet det for Kuserdd strax ovan arfiagna no. dial.
kus m.'puckel', se vidare diir. Girden ligger uppe p6 en viil avgriinsad bergknalle. Se

bild 8. Om torp se inledningen. Om de varierande skrivningarna i de danska jorde-

bdckerna, se exkursen.

Torp o.d.: Klangeriid kbdgara TC 1937. Fdrleden innehiller ett soldatnamn Klang
(TC). Om rrid se inledningen, liksom om mellanvokalen (avsnittet Sammansiittnings-
fog). - Kiirnan Siaa (ode)TC 1937. Ovisst. Uttalsformens slutvokal visar bestiimd

form av ett svagt feminint appellativ, vilket torde bora normaliseras kirna. Kcirna

#iaa f.'(smdr)kiirna' finns upptecknat i Tanum 1898, men det iir sv6rt att i si fall se

nflgon anledning till namnet. Mdjligen kunde nigot pfl platsen ha liknats vid en smdr-

kiirna. Alternativt kunde kanske namnet anspela pfl riklig tillgang pi fet mjtilk? (Nigot
tjiirn tycks inte nU finnas pi eller nzira Kustorp; jiimfor Tjiirnet Si4at tnder Resii (L)
ovan.) - Vasshog udshnwTc 1937. Ftjrleden kan innehilla genitivform av fvn.vatn,
sy. vatten. Jiimfdr >>vassdabe>> odsdqba m. 'vattenpuss' (Tanum 1898), >vasshjub>
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udsJtib n. 'vattenhjul' (Tanum 1933), Vasscindan Bd 15 s. 187). Alternativt kan ftir-
leden innehilla vZtxtbeteckningen vass. Niira sjtin Djupvattnet (TC). Om hog seinled-
ningen. - Vattneriid. Wattnertid 1821 hfl. Likalydande namn i Hede socken, Scir-

bygden (Bd 17 s. 39), syftar enligt tolkningen pi rtijningens liige mellan tvi vatten
(sjttar). Samma tolkning ges forleden iVattnekulle, Bd 20:1 s. 143 f., medan den i
Vattnehagen, Bd 18 s. 12, anses bero pi att man vattnar sina kreatur diir. Mdjligen
ftireligger hiir i Thnum uppkallelse efter Vattnerdd i Siirbygden. Om rdd se inled-
ningen. Detta och ftiregiende namn betecknar enligt meddelare 2003 samma plats,
strax nordost om Djupevatten. - Anghagen tighawan CR. Enghagen, cide 1821 hfl.

Kyrkoryk SbtkaraO Nil6n 1880, Srt1karlg KHL 1901, Sdykaryg, aven Sorkar,figTC
1934,by.

Jordeboksbelcigg: y Kyrkerpg 1544 NRI 5:l s.225, kyrckerdgh 1659, Kyrche-

ryr 1665, Kyrckerygh 1680, Kyrckeryck 1697, Kyrckeryk 1719, Kyrckioryk
1758, Kyrkeryk 1811, Kyrko Ryk 1825, Kyrkoryk Fr.
Andra beltigg efter 1540: Kierckeryg Akt. s. 55, Kirkeryg Akt. s. 143.

Fdrleden innehflIler lqrka, av vilken anledning zir ovisst. Namn pil Kyrke- eller Kyrko-
iir mycket vantga i Bohusliin, och anledningarna iir mflnga, t.ex. att kyrkan iigt mar-
ken, att man ser en kyrka frfln platsen, att man gflr fiirbi eller civer platsen pi viig till
kyrkan, men i minga fall iir anledningen okiind. Se t.ex. torpet KyrkemyrBd,18 s. 116;
Kyrkevallen 16 s.2ll; Kyrkebergen 17 s. 180; Kyrkosand 20:1 s. 32. Mtijligen iir det
platsen frir Kyrkoryk som ursprungligen givit anledning till namnet Ryk, se detta
nedan (iiven om fdrhfiIlandet mellan Kyrkoryk och Stora Ryk). Se bild 9.

Redan 1544fiegirdar.

Nr 1 Kyrkoryk Vlistergflrden. 1 sk. Var kr. t.o.m. 1758 jb. K. Wiistergdrden 1697, K.
wiistergl l7l9,K. wiisterg6rden 1881, KyrkorykVester 1901 taxl, Kyrkoryk Fr.

Nr 2 Kyrkoryk Ostergirden. 1 sk. I allt som fdreg. K. Ostergfirden 1697 , K. Oster-
gflrd 1758, Kyrkoryk 6ster 1901 taxl, Kyrkoryk Fr.

Torp o.d.: Daftehagen ddftahhwan, tidetomt TC 1934. Fdrleden innehiller troligen
onamnet Daftd, TJATnO socken, Bd20:2 s. 61 (eller mdjligen Dafier, hemman p6 fast-
landet innanfdr dn, se Bd 20:1 s. 14 dZir namnet Dafid utreds), troligen indirekt genom
att en person diirifrin som kallats Daften flyttat hit. En ddftan har bott pi platsen (TC).
Jiimfor aven DafibhagenBd 16 s. 104. - Haga hQgaTC 1934. EK. >>Nytt namn!>>

(TC). Dialektuttalet av ordet hage dr hdwa, men uppteckningen visar delvis standard-
sprflkligtuttal, menmed slutljudande-a. 

-Hogen. 
1821hfl. Omhog seinledningen.

- Johannestorp. 1821 hfl. Forleden innehiller mansnamnet Johannes. Om torp se

inledningen. - Kjellbergstorpet Scilbestaypar (iide) -IC 1934. Fdrleden innehiller
ett soldatnamn Kjellberg (en soldat med detta namn fanns pfl 1800+alet pi Orrekliipps
rote). Om torp se inledningen. - Klflvan klriua, tidetorp TC 1934. Klflfvan 1821 hfl.
Om kldva se inledningen. - Rybergstorpet rrtbestu1pal el. Ryberg- r{barltaypat
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(ttde) TC 1934. Fdrleden innehflller ett soldatnmnn Ryberg (tvi soldater med detta

namn fanns under 1800-talet pi Ryks rote). Om torp se inledningen. - Spriickle-
b:dck sprdkhabdkTc 1934. 1821 hfl (under Ryk), EK. Biicken vid torpet kan ha

upplevts som sprdcklete sprtiftbata'sprticklig, fliickig' (Lur 1933). Den iir numera

nedgriivd. Jiimfor namnet Sprricklet pA en hemmansdel i (Stora) Anrfls ovan. - Sva-

lemad sudhamh, tide soldattorpTC 1934. Ftirleden innehiller troligen ett soldatnamn

Svala,btxet av en soldat pfl Tegneby rote pfl 1700-talet. Jiimftjr ocksfl fflgelbeteck-
ningen svala sodlra (Tanum 1897). Efterleden innehflller mad f. 'sank (tidvis iiver-

sviimmad) naturlig dngsmark'.

Kfllstad k&ItaN:Il,r. 1880, kdlrsao KHL 1901, kdstaTC 1937 . 318 sk. + 1/8 lr. Var 1

mtl t.o.m. 1697 jb, tl2 t.o.m. 1825 jb, sk. t.o.m. 1665 jb, k 1680-1811 jb.

Jordeboksbeldgg: y Kolsta 1544 NRI 5:l s.231, Kolstadtt 1615-16 Reg., Kol-
stadh 1659, Kollstadh 1665, Kilstadh 1680, Kiihsta 1825, Kfllstad Fr.
Andrabeldgg efter 1540: Kallstet 1601, Kostad 1603 Arbetz penninge, Kaalsta

1645 Krist. bisp. jb. s. 38, Kosta, Kolsta 1656 NRR ll s.493.
Preposition: pdTC 1937 .

Namnen ph -sta(A zir en av de iildsta typerna av sammansatta bebyggelsenamn i Sve-

rige. Den 2ir mycket omdiskuterad och behrjver utredas vidare, men i de flesta fall kan
det handla om det stad'plats, stdlle' som ingir i nusvenska ord som bostad, eldstad; i
somliga fall kanske det stad'kant; grdnsomr6de' som ingir i stadkant. (Jiimftir det

siikert betydligt yngre Stan tnder Annerdd (L) ovan.) Se vidare tnder sta(d) i SOL
s. 289 f. Kdlstad iir det enda sta(d)-narrrret i Tanums htirad (se Lindroth 1945 s. 30).

Forleden kan innehilla mansnarnnet Kolr, som fijreslis fcir minga norska sra(d)-namn
(se Oluf Rygh 1901 s. 164 ff.). Gunnar Linde anser (1951 s. 57) attdeflestaKolsta(d),
Kdl- torde innehfllla personnamnet men att det i somliga fall kan r6ra sig om ett appel-

lativ kolstad (i vilket fall det inte kan siigas htira till namntypen dkta sta(d)-namn).

Ordetkolstad uppges i SAOB Kt847 vara utdtjtt (artikeln tryckt 1936); man hiinvisar

ttllkolbotteru sp. 1831 '(pfl siirskilt slitt iordningstiilld) plats som dr avsedd for anliig-
gande av en kolmila eller diir en kolmila brukar anliiggas l. har varit anlagd, milbot-
ten'. Fdr Kolstad iBA 7 s. 141 slitts inget av alternativen Kolr eller kol fuamfor det

andra. Ddremot tillbakavisas tanken p6 ett sammansatt appellatl kolstad,itminstone
ftir norska frirhflllanden. Frir hiir diskuterade Kdlstadbor kanske mansnamnsalternati-

vet sdttas i fdrsta rurnmet. Jiimfor ocksil Kdlhog under Rylnnd nedan.

Torp o.d.: Djupemyr, EK(B). Fdrleden innehflller adjektivet diup, i dralekten dyb,
troligen med syftning pi att myren vid torpet ligger inkliimd mellan fyra berg, varav

tre brant sluttande. Kanske den ocksi var djup och liitt att gi ner sig i. - Go(d)set
g6s-at (ingahus) TC 1937, gdsat CR el. Nytorp. Nytorp EK(B). TC har skrivit Godset

som uppslagsform, och torpet uppges ha varit litet och oansenligt (och alltsi skiimt-
samt fitt ett sdtligt namn). Liingdstrecket iir ditsatt med blyerts och hiirrtir troligen
fr6n Assar Janzdns genomgflng som resulterat i en hel del blyertsriittelser. Den med-
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delare som givit det sista uttalet hiivdar att torpet hette Goset, inte Godset. Hur detta

ska tolkas iir ovisst. Om Nytorp se inledningen. - Hulteriid hfiltara TC 1937 el.
Karlstorp el. Orredalen. Hultercid EK, Karlstorp 1901 taxl, Orredalen, kallas Hul-
terijd el. Karlstorp EKB. Uttalet av namnet Hulterdd tyder p6 att det innehiller ett
soldatnamn Hult eftersom standardsvenskahult i dialelten motsvaras av holt halt.En
soldat med detta namn har funnits p6 niiraliggande Lyckes rote (utan irsangivelse).
Om riid se inledningen. Fdrleden i namnet Karlstorp innehiller mansnannet Karl.
Om torp se inledningen. Namnet Orredalen tycks inte liingre vara kiint. Forleden i
narnnet kan innehilla figelbeteckningen orre m. eller triidbeteckningen orr ar f. 'al';
se inledningen.- Klflvan kbiua (irde) TC 1937. Backstugan Klofvan I82l hfl. Om
kldva se inledningen. Uppges vara ett annat narnn pil Liden. - Liden lia TC 1937 .

Namnet innehiller /id f. 'sluttning' . Liden uppgavs 1999 vara ett mindre anvAnt namn

pfl Kl6van. - Nytorp, se Go(d)set.- Orredalen, se Hulteriid.

Killareholmen ;dlarhbtrman Kortet 74 1917, holme. Var kr. t.o.m. 1719 jb.

Jordebolcsbekigg: Kiiillerholmen 1665, Kiiillare Holmen 1758, Kiillareholmen Fr.
Preposition: pdCRt.

Enligt sjdkortsuppteckningen ska namnet syfta pi flera jZittegrytor; jiittegryta uppges

i trakten kallas l<dlla Sthla, pltxal luiller #dlar. Kanske Zir det detta ord som ingflr i
forleden; i DiT skrivs ordet tjr)le, plual tjalar (s. 100). Det enda beliigget i DAGs iir
en hiinvisning till Bd 3 s. 160, diir namnet Krilk) sags innehilla detta ord (diir finns
ocksilKiillan p6 s. 278 med samma tolkning).

Jiimfor dock ocksfl viistgotska tjcillra f. 'rflmdrke mellan girdar eller skiften', fsv.

tjaldra'grdnsmdrke', se Friberg 1938 s. 3. Ett eller flera sidana griinsmiirken kunde

ha funnits i iigogrlinser pi holmen. Jiimfdr ockshTjdldresterl(en) (Kitillersten 1718) i
Bd t2:2 s.279 f .; *Tjrillerds (Kirillerds l77l) 2 s. 164.

Torp o.d.: Husebacken. EK. Sydligaste boningshuset pi tjstra sidan av holmen; i en

backe. Om mellanvokalen se inledningen under Sammanszittningsfog.

Kiimpersvik Sdrypapulg, Serypapuig TC 1934, flskeliige, samhlille pi Kiimpertids
mark. Kilimpewik, etttrankok 1787 Sillsalterier, Kiimpersvik, 39 avsijndringarEK(B).
Siikert innehiller ftlrleden hemmansnamnet Kiimperdd i hopdragen form.

Kiimperiid Sdrypara Nil6n 1880. 1/4 uts. fr. Var Il2 mtl t.o.m. 1697 jb, fr. t.o.m.

1680 jb.

Jordeboksbelcigg: i kompperpdt 1581 F (under >Galler Guodtzs>>, se Tiselius
1926 s.55), Kiemperddh 1659, Kiiimpertid 1665, Kiimperod Fr.
Andrabelagg efter 1540: Kjemper6d 1648 NRR 9 s. 199, (Ett nankok Kilimpe-
wrp pi Kiiimpertids iigor Sillsalterier 1787.
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Roger Wadstrcim uppger att fdrleden >>sammanhAnger med att det i dessa trakter finns
gott om s.k.la)mpestenar, dys. bautastenan> (1983 s. 50), men i RAA:s Fomstjk finns
bara uppgift om en rest, men kullfallen, sten, ldngst upp i nordligaste hcirnet av hem-
manet (1,3 x 0,85 x0,25 meter; RAA Tanum 758:1). Det tycks troligare att f6rleden
innehiller mansbinamnet Kempe som finns vdl representerat frfln framftir allt 1400-

och 1500-talen i DGP 2 sp.552 ff. Fritzner (2 s.272)har kempa f. 'kdmpe', och redo-

visar Botolfr k. (Botolffkrempa (nominativ) l43l) fran DN 3 s. 708 (ska vara 508), och
frin RB s. 534 (1399).86 Lind (1920-2I sp. I94) har uttjver dessa tvi beliigg iiven

Swen kremppe DN 2 s. 426.87 Beliiggen visar att dessa miin hette Botolfr kempa res-
pektive Swen krempe. Lind uppger (a.st.) att ordet iir linat fran det anglosaxiska cempa

'stridsman, hjiilte' (enligt Hellquist s. 546 via medelligtyskan). I ftirledeni Krimperdd
Bd 17 s. 116 formodas ett binamn eller soldatnartn Krimpe ingfl. Om rdd se inled-
ningen.

H emmans delar: Hagarna hdeana TCa. 1/8 mtl. EK(B).

Torp o.d.: Anniero. EKB. - Dammen ddryan, odetorp TC 1934. >Uppd?imt diir fcirn>

(TC).- Gatebacken gddabhkanTc 1934. Namnet siigs bero pfl att >gumman som
bodde diir kom fr. Gatebacken pfl Skogtorp, (TC). Formen Skogtorp kan vara fel f6r
Ostorp, dZir det finns en odetomt med detta namn. Fdrleden inneh6ller gataf., troligen
i betydelsen '(inhiignad) utfartsviig eller fiiviig' (Bd 15 s. 371). - Gravenstein.
EK(B). Se inledningen om mcinsternamngivning. - Kiimpersvik, se under eget upp-
slag strax ovan. - Lflng(e)dalldgdqhTc 1934. LSngedahl 1821 hfl, Langedal EK(B).

- Tiirrrstensliden. EKB. I fdrleden ing6r stennamnetTiirnsten tdnsti-n Bd 19:2 s. 53

(>Stor sten i delet mell. Vik o. Kiimperrid> enligt TC). Efterleden innehiller lid f.
'sluttning'.

Kf,rra pQ,ra Nil6n 1880, ;dra KHL 1901, SdyaTC 1937,by.

Jordeboksbekigg: y Keerre 1544 NRI 5:l s.233, i Kierre 1581, 1586, y kierre,
kierra (a nigot otydligt) 1573, Kidrra, Kiiira 1680, Kiiina I7I9,Rira 1811, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Kierre 1599 NHD s.286, Akt. s. 55, 1601, 1603

Arbetz penninge, Kiere 1613 RU.

Om luirr se inledningen. Si ntir som pi ett nigot otydligt beliig g 1573 iir det enbart de

svenska jordebtickerna som har utljudande -a. De tidigare beliiggen med -e kunde
stamma fr6n en genitiv pluralform -a, med trolig syftning pi att diir flnns tvi gflrdar.

Det kan dock vara friga om analogi. Se exkursen om de svenskajordebtickerna diir
det framgflr att -a i de flesta fall 2ir ett svenskt drag.

Vad giiller den sista uttalsuppgiften, se under Kldtta ovan.
Redan 1544 fanns tvi girdar.

86 Botoluer Kicmpe (genitiv) pi Orust (mcijligen samma person som f<ireg.). Pe anfdrt st?ille i RB not 3
hiinvisas till anfdrt stiille i DN 3 med samma felaktiga sidhiinvisning.
87 Skrivet Swen Kemppe fcirsta gangen, sedan tvi genger bara Kemppe , alla tre i nominativ, och slutligen
affKemppa.



137

Nr 1 Kiirra Norra (Nord-Kiirra) nditycbraTc 1937.1 kr. Norrkiene 1659, Norrkier
1665, K. noor 1.680, Norkiiira 1697, K. Non 1719, Kiirra Norregfud 1760 hfl, K.
Norra 1881, Kiirra Fr. Till skillnad fran i de flesta namn pi g6rdar i by i Tanums hiirad
stammar de siirskiljande tilliiggen, har Nord- och Sar-, inte fran jordeboken 1697 utan
iir iildre. I uttalet iir de fortfarande framfrirstiillda.

Nr 2 Kflrra Stidra (Siir-Kiirra) s&f#cbra el. SdyaTC L937.1 kr. Stirkierre 1659,
Stjrkiiir 1665, K. Sor 1680, Sdrkiiira 1697,K. Sijder 1758, Kiina Sdregerd 1760 hfl,
K. Sdrr 1811, K. Siidra 1881, Kiirra Fr. Se under Nord-Kdrra strax ovan.

Torp o.d.: Blflkullen. 1760 hfl. Olokaliserat. Namnen Bldkullen och Bldberg(-et, -en)
finns minst 20 ginger vardera i Bohusliin, den forstniimnda typen med viss tivervikt i
norra halvan och den senare med tydlig dvervikt i siidra halvan (siirskilt om man rzik-

nar Lane hiirad dit). Dessutom finns Bld- med ett stort antal andra slutleder. Av alla
Blakullen tir det Blakullen pi Bratttin i Solberga (Bd 6:2 s. 379) som i Bohusl2in oftast
har ansetts vara det Blakulla dit hiixorna far pi skiirtorsdagsnatten, men i Bd2 s. 147

ndmns en sidan tradition riven for Blakullen i Tuve socken. I ett par fall anges analogi
eller uppkallelse som grund fdr namnen, sflsom framhflIls av Maria Ldfdahl (1999

s. 160), men den vanligaste forklaringen iir att det handlar om bl6 eller mdrk fiirg av
olika anledningar: bl6 sten, blflnande berg, bl6lera, mdrk skog o.d., bli viixtlighet,
bHbtu etc.; i ganska minga fall ftirutsiitts redukt av Bldbcirs-, ibland som alternativ
Bldbergs-. Ofta forklaras anledningen vara oviss eller liimnas utan kommentar (sfl i de

tvfl naturnamnen Bldkullen i Tanums hiirad, Bd.l9:2 s.76). - Botten el. Karlslund.
EK(B). Platsen ligger i en utbuktning av dalen som itminstone frfln viigen som gir
fcirbi strax utanfdr kan uppfattas som en botten'inre delen av seinka e.d.'. Om unga
narrn av typen Karlslund se inledningen. - Brattis brdtbsTC 1937. Brattahs 1760

hfl, l82l hfl, Brattis EK. Forleden inneh6ller dialektens bratt, assimilerad form av
adjektivet brant.Bebyggelsen ligger under en brant bergssida. - Ejgdetjiirnet. EKB.
Detta iir ett f.d. tjiirn pfl Ejgdes mark, vilket under 1800- och 1900-talen dikats ur och
awattnats i omgangar, och sedan anvrints som flker och betesmark, och diir omkring-
liggande gflrdar, ziven Kzirra, har sina andelar. Ar allts6 troligen inte bebyggt. Se Bd
I9:2 s.168. - Helgeriid. 1821 hfl. Se ftiljande, som froligen avser sarnma plats. -Heljeriid (ridegird under Klina sddra) Nil6n 1880, hdblara, tidigare g6rddel, nedlagd
och sammanslagen med huvudgflrden TC 1937, kronoddegird. y hollergdt 1573, for
Heller@dt K 1581, Aff hellerodt K 1586, Hallerud 1659, Hiillerud 1665, Hiillertidh
169l,Hallerdd,1719, Heljerod 1825. Ftirleden innehiller en form av hrilla f. 'berg-
hiill'. Om rdd se inledningen. Pi 1800-talet har namnet omtolkats i anslutning till
hemmansnamnet Heljerdd. Gcista Framme (1999 s. 293) tppger att gflrden Heljercid,
som ligger sdder om Kiimpersvik, erldgger s.k. iideleding (skatt), frin 1573 och fram-
flt, fdr en tidegird >>inom eller utanfdr gflrdeu. Det iir tveksamt om detta handlar om
odegirden Heljerdd < Hrillerdd, som finns utsatt pi EK pi Srir-Kiirra. Pe platsen finns
en bergformation av safllma typ som pi Hallinds gamla tomtplats (se Hallind ovan),
fast betydligt mindre. - Hogen. 1760 hfl, 1821 hfl. Omhog se inledningen. - Hiist-
hagen. 1760 hf7, 1821 hfl. Namnet innehfiIler hdsthage m. - Karlslund, se Botten.

t
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- Klflvan kb_buaTC 1937. Om kldva se inledningen. - Kiirrelid(en). Ktineliden
l7 60 hfl, Kiinelid l82l hf7. I fdrleden ingdr troligen bynamnet Ka rra och i efterleden
lid f . 'sluttning' . - Leanderklivan. EK. Ftjrleden innehiller mansnaffrnet Leander,
inte ovanligt i norra Bohusliin.8s Roland Otterbjtirk uppger (s. 109) att namnet fore-
kommer i Sverige fdr fdrsta gangen er 1780. Numera tycks det framftir allt vara sliikt-
namn i Bohusliin. Om kldva se inledningen. - Nytorp. 1760 hfl, 1821 hfl, EK(B).
Om Nytorp se inledningen. - Stenlid(en). Stenliden EK, Stenlid GuK (inte liingre
nigon bebyggelse). Efterleden innehiller lid f . 'slfitning'. - Asen. Ahsen 1821 hf1.

Lammiin ldrnbKortetTs 191.6.ll2nts. fr. Var 1 mtl 1811, 1825 jb, fr. t.o.m. 1680
jb, ofri fr. t.o.m. 1825 jb.

Medeltida bekigg: Lamb6nn 1485 DN Il s.219 (bakpi diplomet, med handstil
fran 1600-talet: Om LambOy).
Jordeboksbekigg:Lambohn 1659, Lamboti 1665, Lamb<i 1680, Lam<jn 1811,
Lambon 1825, Lammdn Fr.
Andra bekigg efter 1540: Langen 1601 Arbetz penninge.
Preposition: pdCF-.

I ftirleden ingdr siikerligen lamm n. Se Lamm@en NG 6 s. 293 och Kjegen NG 1 s. 217 f .,
diir Oluf Rygh framh6ller att oar ofta har namn efter husdjur som har betat diir.

Lammtjn har troligen varit kringfluten i historisk tid; femmetersniv6n liimnar ett
sund med ca 50 meters bredd.

Torp o.d.: FornkilenftnsllnllR. Namnet iir dvertaget efter viknamnet Fornkilen, ddr
fdrleden anses hora ihop med fcirleden i dialektordetfornekorg'matkorg' och syfta p5
inbringande fiske (Bd l9:2 s. l7).- Klivan khdpg el. Lammiisand HR, avsdndring.
EK(B). Pi platsen fi.nns flera kldvor (omkldva se inledningen) och en fln sandstrand.

- Torpet frypat, iing eller 6ker, frjrut torp HR. Om torp se inledningen.

Lerdal lb_4qh Nitdn t880, lb_rdqh KHL 1901, tddah TC 1937. tt4 sk. Var U2 mtt
t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb.

lordeboksbeliigg:i lerdall 1586, Lerdahl1659, Lerdahll 1665, Leerdahl 1680,
Lerdal Fr.
Andra bekigg erter 1540: Lerdall 1601, Irerdall 1603 Arbetz penninge, 1613 RU.
Preposition pri. Inbyggare kallas : l|darc, l\dqhrana T C 1937 .

Bebyggelsen Lerdal ligger mellan tvi vattendragsarmar som flyter samman i sodra
delen av hemmanet. Marken i de bida dalgangar diir vattendragen flyter fram bestir
av lera.

88 Det finns t.ex. tvi Leander vardera i Bullarens, Kville och Viitte hiirader bland de fastighetsiigare som
finns nlimnda i EKB.
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Torp o.d.: Lerdalhagen lb-dahhdwan, soldattorp TC 1937 . I ftirleden ingir hemmans-

namnet. Det ftirviintade uttalet av efterleden 'dr -hawan, mtijligen med lflngt ar. -Lflngesigg ldgasig el. Sviirdetorpet su@d,atbLpat TC 1937. Efterleden i nailmet
Iingesigg innehiller dialektordet sik, segg, om vilket se Kartekcirrssik under Gurse-

rdd.Forleden i namnet Sviirdetorper innehiller namnet Svcird sombars av tre soldater

under 1800-talet i angrlinsande Jute-Svandals rote. Om torp se inledningen. -Nytorp. Torpet Nytorp 1821 hfl. Om Nytorp se inledningen. - Svflrdetorpet, se

Ldngesigg ovarr.

Lindiin liaoNil6nlSS0,liag Kortet 75 1916.ll4 sk.Yar ll2 mtl t.o.m. 1697 jb,W.

t.o.m. 1719 jb.

Medeltida beldgg:j Lindmy 1317 DN 3 s. 108,8e Lingyna 1414 DN 5 s. 351.

Jordeboksbeldgg: i lindgenn 1586 B, Lindtihn 1659, Lindtin Fr.
Andra bekigg efter 1540: Linndoen 1581 HGyld,LAndOe 1595 NKJ 2 s. 152,
Lindt 1601, ltnae 1603 Arbetzpenninge, Linndn 1760 hfl, Lind-On 1821 hfl.
Preposition: pdCR..

Forleden innehiller triidbeteckningen lind f. och efterleden o f. Det iildsta beliigget
stflr i obestiimd form, men frfln och med l4l4 anv'ands namnet i bestiimd form i skrift.
I SGU fiellbacka s. 4 uppges att Lindon >afbryter den vanliga enformigheten genom

sin icke obetydliga rikedom pfl loftr[d>. Pfl s. 53 i a.a. ftirklaras detta med att sanden

d2ir iir s6 fuIl med en stor miingd musselskal, mest stora ostronskal, att >hela rins

sandaflagring nlstan kunde upptagas som en postglacial skalgrusbank med sand till
fyllnadsmedeb.

Lindtin hlinger numera safilman med Kalvijn. Det sammanhiingande omridet be-

stod tidigare av fler oar. Vad som (av Lindon) ligger ovanfor femmetersnivfln iir st6rre

delen av norra Lindon och i den sydligare delen Ostra ochVistra Felholmen, Omekul-
len samt nigra smfloar.

Torp o.d.: Linneberg. EKB. Ftirleden kan innehilla en sammandragen form av ci- och

hemmansnamnet. Bebyggelsen ligger intill ett berg. - Stora Svingen, kronoholme,
fyrplats. EK(B). Enligt Maria Ltifdahl (Bd l9:2 s. 62 f.) innehiller namnet dialekt-
ordet svdng, svang m.'insvtingning el. infltbdjning el. ftirdjupning' med syfte pi en

>framtriidande siinka mellan tvfl berg>. En annan mdjlighet ar att svdng syftar pi in-
buktningarna pi den viistra sidan. - Store-Snart, kronoholme. EK(B). Enligt Ldf-
dahl (Bd I9:2 s.51) torde namnet inneh61la en motsvarighet till rro. snart m. 'brand,

briint stycke' (se Aasen s. 716) pi grund av mcirkare fiirg iin hos omgivande lokaler.

- Angen, avsdndring. EK(B).

8e Om kung Haakon V:s gflva till S:t Mikaels kapell se exkursen.
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Linnebackaliuabhka Nil6n 1880, liaabhka HR 1920. Il2 sk.Var 1 mtl t.o.m.1697
jb,w. 1697-1825 jb.

Jordeboksbelcigg: y Lynebacke 1544 NRI 5:l s.233,lindeback 1573, Lhinne-
baick H, i Lhynnebaick 1581, i Linnebacke 1586, Linnebacha 1659, Linne-
bache 1 665, Linnebacke 1 680, Linneb acka 1697, Fr.
Andrabekigg efter 1540: Linebacke 1601, Linnebach 1603 Arbetz penninge,
Linnebacka 1760 hfl, Linebacka 1821 hfl.

Ett par altemativ finns fcir tolkning av ftirleden. Det troligaste iir att den innehiller
triidbeteckningenlind f. eller -la-avledningenlinde n. 'best6nd av lindar'. Men den
kunde alternativt innehSlla viixtbeteckningen linn har n.'lin' (Tanum 1898). Jiimfdr
Lingrill liulqh iBd l2:2 s. 30, iildsta beliigg Lyngyll 1544, d* betydelsen 'lin' dock
awisas >med hiinsyn till s.l.:s arb>, eftersom den innehiller boh. gel'bergsklyfta'.
Efterleden innehiller bojningsform av backe m.

Hemmansdelar:Backane bdkana CR. Huludgirden pi Linnebacka enligt meddelare
2001 . Namnet inneh6ller best?imd pluralform av backe m. - Karolusgflrden el. Nor-
ingirden. 1/60 mtl. Forleden i det fiirstniimnda inneh6ller mansnamnet Karolus.
Bland redovisade markiigare i EKB finns en Karolus under Klitta och sammanlagt
fyra personer Karolusson under respektive Torp (L), Gerum, Jute-Svandal och Lits-
leby. - 2Lyckan l&&a HR 1920,ldka CR. Siimjedelat i A och B, ll20 mantalvar-
dera. EK(B). Namnet innehflller lycka f.'inhiignad betesmark; avgrdnsad 6ker; 6ker-
lyckai skogen' (Bd,l9:2 s. 160). 

-StrandkiirretstrQns@ratHR 
1920. EK(B). Enligt

EKB Zir Strandkiirret en lf,genhet, s2imjedelad i fem lotter, utan bebyggelse eller triid-
gflrd. Om luirr se inledningen. - Viister- el. Viistangirden odgtaggr,, el. ibland
Viistangirds udstaggs HR 1920. l/60 + 1/60 mtl. Viistergfrrden EKB, Viistang6rden
EK. - Andet dnat CR.251336 mtI. Namnet innehiller cinde somi trakten kan vara
antingen m. @na, bestiimd form @ry, eller n. dna,bestdmd form dnat.Min meddelare
frjredrar 1999 neutrumformen dven om han anviinder b6da. Andet ligger utmed hem-
manets dstra griins.

Torp o.d.: Bruket brdgat Kortet 741917. EK. Gammalt tegelbruk. - Kasen kdsgHR
1920. EK(B). Namnet innehdller innehdller kas f. 'rcijning, svedjeland, svedjefall'.

- Monen mdne CR. Om mon se inledningen. - Solvik. EK(B). Vid Solviken
sdtraisg som dr en bred, ganska kort vik, 6ppen mot scider. - Strandkiirret, se under
hemmansdelarna ovan.

Litsleby el. Vessleby Dslabi Nil6n 1880, obslabA KHL 1901, numera ockslhslab!
TC 1937,by.

Jordeboksbekigg: y Lylleby 1544 NRI 5:l s. 229, y lilleby 1573, i lildle bye
1581, lillebye 1615 Reg., Lisslebye 1659, Litsleby l7l9,Er, Litzleby 1811.
Andra bekigg efier 1540: Lisslebye 1601, Lissle bye 1603 Arbetz penninge,
Litzleby 1760 hfl.
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Fdrleden i namnet Litsleby innehfiIler svag form av adjektivet liten. Ffin 1659 upp-
triider olika former med -s-, se Stiderwall 1 s. 770 med t.ex. stavningarna lisla,litsla
ochlitzla.Iiildredialektanvdndesinamneti stdlletvessle,btijningsformavadjektivet
fvn. vesall 'liten'. Jiimftir Skrciddaretorpet el. Vesslegdrden el. Vessle i)degdrden (L)
ovan och Lilla Oppen el. Vessleoppen wder Oppen nedan. Om by se inledningen.

Redan 1544 tvil gflrdar.

Nr 1 Litsleby Nedergirden. 1 sk. L. Nederg6rden 1697, L. Nedergl 1811, L. Neder-

gflrd 1758, Litsleby Nedergirden Jr, Litsleby Fr.

Nr 2 Litsleby Uppegflrden. 1 sk. L. Oppegflrden 1697, L. Uppegt l7l9,L. Uppegfrrd

1758,L. Uppegfirden 1881jr, Litsleby Fr.

Hemmansdelar:BackenbdkanTC 1937. ll2 mtl. EK(B). Ligger i en backe. - Nord-
Litsleby eI. Nordvessleby ndboislabyTC 1937.I14 mtl. - Smedseriid (?) smdsa (lB
smi;aru)TC 1937.I ftirleden ingflr yrkesbeteckningen smed. Om rdd se inledningen.
Ftir det sammandragna uttalet, j2imfiir Rcittarerdd rtilra pi Ek (L), Skrriddd < Skrdd-

derdd tnderLjungby strax nedan, och (de betydligt aldre) Ertserdd {,pa, Torserdd ttipa

i Tanum. Jiimfcjr Smedserdd Bd 6:1 s. 64 (ocksi diir IB smb;aru).

Torp o.d.: Broberg, 2 avsondringar (endast den ena har bebyggelse). EK(B). Forleden

innehiller fdrmodligen hemmansnamnet Bro. Bida avsdndringarna ligger vid Vale-

berget som till sttirre delen ligger inom Vlistra Bro. - Emilieborg. EK(B). Fdrleden

innehiller kvinnonamnet Emilia, och efterleden borg. - Fransetorpet frdnsat*ypat
(tide) >Frans okiin# TC 1937. Fijrleden innehflller sdkert mansnamnet Frans. Om
torp se inledningen. - Granliden. EKB (ingen bebyggelse). Efterleden inneh?ller lid
f. 'sluttning'. - Krflkeskal krdgaskst (tde) TC 1937. Forleden inneh6ller f6gel-
beteckningen krdka. Efterleden innehflIler nordboh. skard skqh n 'bit av en sondersla-

gen kopp, skdrva'(Tanum 1898, skal DiT s. 83), 'skal; skira i eggen p5 eggverktyg'
(Tanum 1933) med topograflsk syftning. Fomviistnordiska skard har eiven betydelsen
'bergpass' o.d., som siikert funnits iiven i norra Bohusliin. Jiimfdr ocksil skdfbnt
(Tanum 1933), skQhtent (Tjrimtt 1898) 'som har mistat framtiinder (en el. flera)'. Kr6-
keskals ?igor ligger inkilade mellan tvi hdjder och smalnar mot vlister till en smal

klyfta. Jiimftir Skalhdllan Bd 18 s. 105; Skal 16 s.203. - Lundetorpet lil1atbypat
(ode; namngivaren okiind) TC 1937. Om upptecknarens ftjrmodan att ftirleden inne-
h511er ett sliiktnamn Zir riktig, dr ovisst.eo Det kunde lika gtirna vara appellativet lund(e)

som ing6r i ftirleden. Assar Janz6n uppger (1936 s. 210) alt den vanliga formen av

lundm. i boh. iir ldaa Qtpptecknat i Kville 1899), diir den svaga formen troligen dr sent

tillkommen. Han antar att det kan bero p6 att den bestiimda formen >har varit mycket
vanlig i ortnamn, framfdr allt som senare led i sammansatta sidan, och diir blir genom

den reducerade accenten ingen skillnad mellan best. sing. av ett lund och ett lunde>>.

Se ocks6 a.a. s. 103 under 3, 108 under c. I DAGs finns beliigg pilund eller lunde frln
Lane hiirad och nomrt (de flesta tvflstaviga), och diirutdver ett vardera fran Tjtirn och

e0 PflniirbeliignaNedreSiimsrotehardetfunnitsettparsoldaterZund,fdddaT6Tlresp. 16T2,ochettpar
Lundberg, den ene fddd 1703 och den andre utan ftidelseuppgift i soldaffegistret.



142

Orust. I norskan har lunde fitt en specialiserad betydelse 'skogvokst bergknatt i 6ker
eller eng' o.d. (B@ 3 s. 278). Om torp se inledningen. - Skatteklflvan. SkatteKlifvan
1821 hfl. Om kldva se inledningen. Forleden inneh6ller troligen ska#, kanske med
syftning pi att n6gon skatt skulle ha gdmts i klflvan i niirheten av torpet. - Smed-
torpet smb-tbryatTC 1937. Fcirleden inneh6ller yrkesbeteckningen smed. Om torp se

inledningen.

Ljungby haba Nil6n 1880, ltgb! KHL 1901, liab! (endast om ff 2)TC 1937,by.

Jordebol<sbekigg:Longby 1659, Lyngby 1697,Lfungby 1758, Ljungby 1811, Fr.
Andra beldgg efier 1540: Lyngby 1610 Hist. tidskr. 4 R 3 s. 199, Ljungby' 1760hfl.

De iildsta beliiggen pi angriinsande Ljungbytorp (se sfrax nedan) fran de danska
jordebtickerna pi 1500-talet tyder, liksom de flesta uttalsuppgifterna forbilde Ljungby
och Ljungbytorp, pir att forleden innehiller lund m.'liten skog, dunge' (om vilket se

vidare i Bd I9:2 s. 213). Dessa jordebdcker har dock ofta avvikande skrivningar
(se exkursen). Viixtbeteckningen ljung f. uttalas i dialekten lngn (Tantm 1892),logn
(Tanum 1939). De tivriga angivna uttalen for Ljungby och Ljungbyla4p liksom flera
andra iildre beliigg tycks peka pi att forledeni Ljungby kunde innehilla ett appellativ
lung,behandlat av Torsten Bucht (1951 s. 4 tr.). Detta ord har fcirsvunnit i de flesta
dialekter men finns kvar i en del ortnamn i Sverige och Danmark, och betydelsen an-

tas vara 'grusis; grus- eller sandmark' (s. 9 och 16). Trots att det finns ganska mycket
mordngrus liings bergmassivet dster om girden iir det iind6 inte troligt att fdrleden i
Ljungby innehiller dettalung. Bel[gg ftir detta ord tycks saknas i Bohusliin och Norge,
och iir i tlvriga Sverige, fcirutom i Norrland, ganska sparsamma och delvis osiil<ra.

Med tanke p6 att mellersta konsonanten i trekonsonantforbindelsen gnb i ett fdrmo-
dat >Lugnby>> sdkert skulle falla i uttalet iir det mdjligt att tolkningen att fdrleden iindi
innehflller lngn, lo gn' ljung' bdr ges f<iretriide.

Om by se inledningen.

Nr 1 Ljungby Ovre el. Bostiillet el. Bostiitlgflrden brDstdlat, btfustelgqnTc lg37.
1 kr. Var lt2 mfl,l7l9-1825jb. L. Ofre 1697 ,L. Ofwer 1758,L. Ofra tSSt jb, Ljung-
by Ofre 1901 taxl, Ljungby Fr.

Utdver 'boningsort' e.d. betydde bosttille n. (i iildre tid) 'lantegendom el. hus vars
fria disponerande utgdr eller ing6r i ltinefcirman (siirskilt for vissa statens tjiinstemiin)'
enligt SAOB B 4076.

Nr 2 Ljungby Nedre hnbi TC 1937 el. Kronogfirden krQnogaru CPt. ll2 sk. Var 1

mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1825 jb. L. Nedre 1697,L. Neder 1758, L. Nedra 1881 jb,
Ljungby Nedre 1901 taxl, Ljungby Fr. En meddelare 2001 hiivdade att detta kallas
Kronogdrn, trots att hemmanet inte liingre zir kronans, och ffots att riven Ovre Ljungby
tidigare var kronohemman.
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Torp o.d.: Biickevall(en) bdkauhl (ttde) TC 1937. EK(B).- Eliastorp eliastarp el.
Svartehfllsmyren sudtahefmyre CR. Fdrleden i det ftirstniimnda innehiller mans-
narmet Elias. Omtorp se inledningen. Det andra namnet ser ut att vara ett ursprung-
ligt myrnamn med oklar syftning. IBd20:2 s. 152 finns ett par Svartehdlet, men inte
i niirheten av Ljungby. - Larstorp. 1821 hfl. Fdrleden innehiller mansnamnet Zdrs.
Om torp se inledningen. - Litorp el. Skriidderdd. skrddara (t de) TC 1937, CR el.

Skredd6. Litorp EK(B), Skaddd EK 1978, GuK. Forleden i Litorp innehiller san-

nohkt lid f. 'sluttning' . Om torp se inledningen. Namnet Skrcidderdd bekriiftades av

flera meddel are 2011. Forleden torde innehilla yrkesbeteckningen skrriddare. Om riid
se inledningen. Skrriddd tycks vara en reducerad form av Skriidderdd, men dr inte
anviint i tal. Pi platsen finns spir efter flera bebyggelser; i bekrivningen till RAA
Tanum 1777.:2 nrimns bland annat en husgrund som >>kan ha ing6tt i en medeltida be-
byggelse, (gamla Slaiidderod torp)rr. Denna torde i s5 fall kunna ha varit en medeltida
gerd. - Ljungby. EKB (utan bebyggelse). Se hemmansnarnnet. - Ljungbyhed(en).
Ljungbyheden 1760 hfl, Ljungbyhed 1821 hfl. Fdrleden innehiller hemmansnamnet.
Om hed se inledningen. - Nytorp. 1821 hfl. Om Nytorp se inledningen. - Pynten
pyrytan (t de) TC 1937. EK(B) (utan bebyggelse). Pynt m. flnns upptecknat exempel-
vis fr6n Lur i betydelsen 'spets eller utskjutande del av berg'. Se likalydande namn Bd
3 s. 210 och20:l s. 26. Pfl platsen finns bebyggelseliimningar efter torp enligt RAA
Tanum 1776:1, diir det siigs att de ligger i >V-sluttning och avsats i SV-kanten fran
storre bergsomrSde>. - Skriidderiid el. Skriiddii, se Litorp ovan.

Ljungbytorp ldnbyt6yp (ftirsta accenten inom parentes) Nil6n 1880, lmgbytiLp
KHL 1901, liabytbtp (1 hemman, 2 girdar) TC 1937. 1 sk.

Jordeboksbekigg: y Lunsbytorp 1544 NRI 5:l s. 224, y Lundbythorp 1573, i
Lunndbyethorp 1581, 1586, Lyngbytorp 1615 Reg., Lyngbytorp 1659, Liung-
bytorp 1758, Ljungbytorp 1825, Fr, Ljugbytorp (!) 1811.

Andra beltigg efter 1540: Lijndibythorp 1603 Arbetz penninge.

Preposition: p d. Inby ggare kallas : lilaby tbtp aru, -tbrprana TC 1937 .

Fcirleden innehiller namnet pfl grannhemmanet Ljungby (om vilket se ovan), som till
skillnad frin Ljungbytorp inte har Zildre beliigg som civerensstrimmer med uttalet
ldaby. Om torp se inledningen.

Lycke lbka Nll6n 1880, $fta, ldka (l hemman, 2 gitrdar) TC 1937 , aven ldka CR el.
Fossumlyckefdsnmlbfta Nil6n 1880. 6/7 sk. + ll7 sk.el

Medeltida beliigg:j Lykkiu 1391 RB s. 385.
Jordeboksbelcigg: y L4cke 1544 NRJ 5:l s.23t, iL4cke 1581, i lgcke 1586,

Lyche 1659, Loche 1665, Locke 1680, Lycke 1697, Tanums-Lycke Fr.

e1 T.o.m. 1825 6rs jordebok 1 sk.
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Andrabelagg efter 1540:L4cke 1601, 1603 Arbetzpenninge, Lycke 1613 RU,

Fossum-Lycke 1821hfl.
Preposition: L lnbyggare kallas: $kan, -ranaTC 1937.

Namnet innehiller btijningsform av lycka,fvn. lykkja f. 'inhiignad betesmark; avgritn-

sad 6ker; ikerlycka i skogen' (Bd l9:2 s. 160).

Torp o.d.: Busan bitsa ode soldattorp TC 1937 , btitsa CR. Namnet ser ut att innehilla
en feminin motsvarighettill buse bdsa m.'busaktig person' (Tbnum 1933), jiimf6r no.

busa f. 'enslags kvindelig Underjordisk eller Huldre' (Ross s. 75). Upptecknaren
(1937) hSller frir troligt att det handlar ombusen bdsan m. 'spoket; den lede'. Jiimfdr
ocksitBusenBd 11s.88 >>siikerl. ingirbuse 'sptike'>> ochBusehdlet15s.33>>buse1...1
'stor och stark och ri karl (som gtir ett skrlimmande intryck)' i boh. iiven om civer-

naturligt vdssn va.rmed man skriimmer barn, eiven 'spdke'>>. TC uppger att Busan lig i
Siljebriten (om vilket se under Fossum) men en meddelare 1999 vr siiker pi att

Busan legat ca 100 meter efter Lycke, pi viigen mot Siljebriten. - Diinehogen
dQnahhwan CR. 1821 hfl. Jiimftir Dunnebacken Bd 10 s. 5 med litt. (danande, metal-
liskt ljud ndr man kor p6landsviigen intill husen). Ftirleden torde innehfllla appellati-
vet ddn eller verbet ddna, altematlt ddn eller ddna ttll sarnma stam (se SAOB D 2486
rcsp. 2607)e2 trots uttalet dn4 respektive dnara i Tanum och norra Bohusliin i tiwigt
(i Viitte hand dnaa). Ett verbalsubstantiv ddnande ddnana finns upptecknat (Tjiirno
1898). Vad som har danat vid Dtinehogen 2ir oklint. Om hog se inledningen. - Htil-
lefors htilafbs CR. 1821 hfl. Forleden innehiiler hcillaf .'berghall'. Enligt meddelaren

1999 litg detta stiille tinda uppe i Siljebriten p6 Fossum (se detta). - Ktilnemyr

Shruamlr CR. Kolnemyhr (t de) 1821 hfl. Ftirleden innehiller ktilna f. 'torkhus f6r
lin eller sdd'. - Siggarna sigana TC 1937 , sigana CR, 4 odetorp. Om sik, segg, se

Kartekcirrssiktnder Gurserdd.Markenvid Siggarna var mycket sank. - Siljebrflten,
se detta rnder Fossum. - Yarpet udypat (6de) TC 1937. Namnet innehflller varp n.

'hdg av stenar och kvistar, som pi platsen for ett drip eller annan brid dod uppkastats

av fdrbipasserande' (Bd l9:2 s. 309), se vidare Varpettnder Fossum. Platsen ligger pi
en bergknalle; >intet ros nu> (TC).

Lycke, Lilla iing. Uppges som kr. t.o.m. 1719 jb.

Jordeboksbekigg: LyckeLilla t697 , Tanums-Lycke Fr.
Andra bekigg efter 1540: Lille Lricke 1645 Krist. bisp. jb. s. 38, skattlagd iing
inr. i Berg 21El<B.

Namnet innehiller lycka, fvn. lykkja f . 'inhiignad betesmark; avgriinsad 6ker; Sker-

lycka i skogen' (Bd l9:2 s. 160). Under >Siirskilda anteckningar> i EKB Tanum s. 11

stflr det vid Berg 2t attLycke Lilla iir inrymt i ett mosskifte i Sor-Svandals figurnr 2,

vilket tycks vara en del av Osemyren. Detta torde giilla endast en del av Lilla Lycke.

e2 I DAGs hiinvisas frin dtin, ddna till ddn, ddna. I'tunfdr dan'dan' hos Janzdn (1936 s. 64).
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Lingeby ldgaby Nil6n 1880, ldgab! KHL 1901, ldsabltKortet 741917.I sk.

Medeltida bekigg: j Langabg ( nadrastofuonna) 1 39 1 RB s. 385.
Jordeboksbeldgg: y Langeby 1544 NRJ 5:l s.232, Lang bye H, i Langgebye
1581, Langeby 1697,Fr.
Andra belcigg efier 1540: Langebye 1599 NHD s.286, Langeby 1645 Krist.
bisp. jb s. 38.

Om by och b0 se inledningen. Om namnet i civrigt, se under Ldngdker nedan. EKB
upptar endast nr 2. Bebyggelserna pi EK 1938 ligger i en rad utmed viigen srider om
odlingsmarken, frdn vdster mot sydost.

H emmans delar: Hogen hfiwan, h@ g an HR 1920. I / 8 mfl . Hougen 1697, 17 19, Hogen
1758-1881jb, Hogen, EK(B), Hogen 1116mtl1805 T nr 155. Omhog se inledningen.
Det yngre uttalet har anpassats till (i standardsvenska fdrviintat uttal av) skriften. Den
viistligaste bebyggelsen p5 kartan. - Hlillorna hdlrua HR 1920. ll8 mtl. EK(B).
Namnet innehiller bestiimd pluralform av hrilla f. 'berghiill'. Kartformen iir standard-
sprf,klig; dialektformen ar Hrillene, i det angivna uttalet med mellanvokalen synkope-
rad. - Jonsegflrden 1d9.saggru HR 1920 (iildre namn) el. Knipan kniba Nil6n 1880,

bnibs HR 1920. 9164 mtl. Knipan EK(B). Namnet Jonsegdrden innehflller i ftirleden
mansnamnet Jon med genitiv-s och bindevokal i fogen. Namnet Knipan 2ir flertydigt.
Jiimfdr likalydande namn Bd 18 s. 4 diir tre mdjligheter ndmns: knipa f . kan betyda
'smal passage' ('tringt stdlle'), 'smal eller brant bergviigg, skarp bergkam' eller vara
ett nedsdttande ord av samma typ som Pinan. Meddelare trodde 20ll att det mojligen
kunde vara hemmansdelens form, som iir pflfallande lang och smal, som upplevts som
trang. Se dock under Tippan strax nedan som iir zinnu smalare. Knipans tomt iir dock
som smalast strax norr om bebyggelsen, vilket mrijligen kunde vara anledningen till
namnet. J2imftir Kniporna Bd 1 s. 246; (St. och Z.) Knipan 16 s. 114; SOSk 9 s. 29
sarnt Knipa BA 6 s. 62. I DAGs finns iiven knipa kniba f. 'snil person' (Herrestad
L932). - Kiilna g$rua CR. 3164 mtl. Kcjrna EK(B). Namnet innehdller kdlna f . 'tork-
hus fijr lin eller sdd'. - Lflngeby ldgabll HR 1920. - Tippan tdpa Nll6n 1880, tbpo
HR 1920. 9ll28mtl. EK(B). Namnet kan inneh6lla en sidoform *tippanlltipp tep m.
'spets' (Lur 1928), sisom forutsiitts ftir likalydande namn i Bd 18 s. 46 (med hZinvis-
ning till grantippa'spets av grankvist', upptecknat i Morlanda socken). Anledningen
till namnet iir troligen hemmansdelens proportioner - den 2ir ca 1400 meter l6ng och
till sttirre delen 50 meter bred. Endast precis vid huvudbyggnaden nflr den ca 80 meters
bredd. - Toet tot tIR 1920. 3164 mtl. Tot (Langaker) 1836 T nr 304, Toet EK(B).
Anledningen till namnet dr oviss.e3 Det kan innehilla dialektordet /o n. 'orensat lin',
fsv. /o n. 'spflnadsiimne, lin, hampa',rto. to n. 'spinadszimne, natur, egenskap', fvn. t6
n. 'orensad ull eller lin'; siirskilt (fast utdtttt) bildligt, i sidana uttryck som i honom iir
gott to'det dr gott gry eller bra virke i honom' SAOB T 1841 f. De upptecknade be-

e3 I uppteckningen 1920 Sterges en folketymologi om en fcirstenad jAtE. Toberget, niira Toet enligt
Bd l9:2 s.1 l0 (under ldngdker i uppteckningen) , Kniisberget, Andct skt:Jle syfta pi jiittens kroppsdelar).
Bide denna frirestiillning och upptecknaren sjiilv tycks fdrutsatta att hiir ingir to'th', men i denna bety-
delse iir ordet femininum.
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tydelsema av to n. iir frfln norra Bohuslan: 'gry, virke' (Lur 1928),'duglighet, styrka'
(Skee 1934); Nils Nil6n uppger (1879 s. 140) betydelserna'styrka, hillbarhet, godhet

(hos rivaran i tyg, garn o.d.), gry hurtighet'. Jiimftir ocksh Totdngen Bd 7 s. 24;

Tobackarna 11 s.85.

Torp o.d.: Hogen. l76}hfl,l82lhfl, EKB. JAmfdrhemmansdelsnamnetllogenovan,
som ligger ca en kilometer frfln denna avsdndring. - Platsen pldsan, forr soldattorp

IIR 1920. Namnet innehflllerpla/s m. 'torp'. Torpet lflg strax vzister om hemmansde-

len Hogen.

Lingekiirr ldgaSe,r Nil6n 1880 (ftirsta vokalen troligen felskriven), ldgaSe.rNll6n
1884,ldgaSc[r TB 1938. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beldgg:j Langakierre l3l7 DN 3 s. 108.e4

Jordeboksbeltigg:ilanngkier 1581, Langkierr 1659,Langkiiir 1665, Langekier
1680, Lingicker 1697, Langekiin 1811, Fr.
Andrabeltigg efter 1540: Langkier 1595 NKJ 2s.256, Langkier 1601, Lannd-
kier 1603 Arbetz penninge, Langekier 1645 Krist. bisp. jb s. 39 [upptaget under

Lurl, s.40.

Om krirr se inledningen. F<irleden inneh6ller adjektivet ldng, med syftning pi (det

tidigare) kiirrets form.

Torp o.d.: Godkas g6kbs (.prep. ,) TB 1938. GuK. Fdrmodligen innehiller fdrleden
adjektivet god, syftande pfljordmanen. Efterleden innehiller kas f. 'rdjning, svedje-

land, svedjefall'. Jiimfijr Godlyckan Bd 16 s.103; 17 s.236. - Hoveriid hdpra, f .d.

hemmansdel TB 1938. Fdrledens hov syftar pi den hriga tvlirbranta bergknalle som

ligger invid bebyggelsen. Om hov se Hovercid (L) ovan. Om rdd se inledning
Lingekiirrs Strand (i jordebdckerna som lingekiirr nr 2). Lingekjerrs Strand
(liigenhet) 1825, Langekarr 1881 2ldgenhete; 1760 hfl, 1821 hfl. I forleden ingflr
hemmansnamnet. - Skuggen. 1760 hfl. Namnet innehflller boh. skugge m., fvn.
skuggi, motsvarande sv. skugga (diir den oblika formen generaliserats), se Skuggen

Bd 20:2 s. 53. Oloka]iserat.

Lingeskiir ldsaldr Kortet 74 1917.

Jordeboksbeliigg:Lltngeskiiir (holme) 1758, Langekjens Strand 1825, Linge-
klirr Jr, Fr.
Andra beldgg efter 1540: Langeskiir skattlagd holme EK(B).

I ftirleden ingir adjektivet ldng. Efterleden innehflller skcir n. Namnet betecknar en

avling holme ute i havet nigra hundra meter frin Lingeby.

ea Se om kung Haakon V:s giva till S:t Mikaels kapell i inledningen under Kiillor.
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Karta tiver den centrala delen av Tanumsniiset. Utsnitt ur Ekonomiska kartanl93540, blad 80 NO.
Karta @ Lantm[teriet G?ivle. Medgivande | 2OO9lO7l4.

Lingiker ldgsgar Nil6n 1880. l/2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1825 jb.

Jordeboksbeldgg: y Langager 1544 NRI 5:l s. 233, i Langagger 1581, Lang-
6ker 1659, Lingaker l665,Litngilcker 1680, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Langager 1601, langager 1603 Arbetz penninge.

Namnet tycks genomskinligt, men ger upphov tiII frflgor. Fyra hemman mcits strax
ovanfcir mitten av den uppodlade mark som strdcker sig i ett brett band tvits civer mit-
ten av Thnumsneiset. Pi viistra halvan ligger Rtid och soder diirom Lflngeby, pi dstra
halvan Aleviken och stjder dlirom Langaker (se karta). En tanke som osokt infinner sig
2ir att hela denna l6nga flker vore den ursprungliga namnb?iraten, och narrnet Ldngeby

en ideell (dvs. tiinkt) ellips av *Langakers by (som tefat av tekoppsfat). Det iir dock
kanske iinnu troligare, med tanke pilattlingebyhar aldre beliigg och dessutom tillhor
en mycket gammal namntyp, att lingdker lir en idell ellips av ett *Langebyaker.

Hemmansdelar:Lid,hHR1920.1/16 mtl. EK(B). Namnet innehiller obestiimd form
av lidf. 'sluttning'.

Torp o.d.: Gullvarpet gdluarpat HR 1920. Forleden inneh6ller val gull 'guld', vilket
iir mycket vanligt i bohuslZinska ortnamn (flnns i alla delar av OGB), men niistan alltid
iiranledningenoviss. Gullbergshcirad,ochandranamnphGull-haringflendebehand-
lats av Thorsten Andersson (1965 s. 242 tr.). Han finner en miingd olika betydelser
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hos Gull-: verklig eller fcjrmodad guldfyndighet eller guldskatt, nigot guldliknande p6
platsen (i f?irg eller glans, bergart, jordmin, viixflighet, vatten), eller nigon egenhet
hos platsen som fciranlett ett bercimmande eller besviirjande namn. Eftersom HR upp-
ger att platsen ligger i s6der, vid sjon, torde efterleden varp L hiir betyda'plats diir
man kastar ut ndt eller drar not' och Gull- syfta pi rik fangst; jZimfdr dil de tvh Gull-

fliicken i Bd 16 s.221, dar Gull- tros anspela pi btirdighet. - Gfrrdemyr gQhamly
HR. EK(B). Enligt tolkningen av myrnamnet i Bd l9:2 s. 127 ligger myren >>ndra

gdrden, dvs. boningshusen>>. - Saltvik sdltu)g HR. Namnet iir troligen sekundiirt till
viknamnet (Bd 19:2 s. 13).

Ldse lqs TC 1937 . 1/8 sk. Var sk.iing t.o.m. 1680 jb.

Medelti.dabeldgg: (? j LiodhusumRB 1391 s.385,) llawso 1418 DN2 s.481.e5

Jordebolcsbeltigg: for Losse 1573, Lhoisse H, Aff Lhosse 1581, Losse H, Aff
l@dtze 1586, Ldesse 1659, Losse 1758, Lose 1811, Fr.

Hjalmar Lindroth anser (1945 s. 88) att narnnet kan vara ett s.k. 'dkta ldsa-namt, om
vilka se inledningen. Han diskuterar RB-beliigget >i Liodhusum>> i samband med be-
liiggen >firir Liodzhaugenom>>, >j Liodzhaugenom>> (DN 5 s. 363), och anser att de tre
hdr samman, och att Liise ar ett ?ikta k)sa ttan samband med dessa. Beliigget llawso
frin 1418 visar den fdrviintade oblika formen av ldsa < lausa (e.d.) med skrivarens
ortografi.

Man anser att det inte finns nigra enledade liisa-narnn. Att det inte finns nSgra

bland de bristbetecknande iir naturligt, men de s.k. iikta innehfiller ett appellativ som
vid namnbildningen var levande i sprflket, och det forefaller rimligt att detta i enstaka
fall skulle kunnat bilda ett enledat namn.

I NG 6 s. 16 finns ett enledat Uise (i Lqysu 1395 RB s. 104) som dock antas betyda
'nigot frinskilt' eftersom det inte anses finnas nigra >>zikto> ldsa-namn i Norge.

Det torde dock inte helt kunna uteslutas att bel?igget 7 Liodhusum i RB syftar pi
Ltise.l Norge flnns enligt NG fem gflrdar varav tvi nu fcjrsvunna som sdgs utgi frin
ljddhfis, vilket antas avse en lokal diir mycket folk samlas av en eller annan orsak (RB-
beliigg inom parentes): LQs (i Udhusum (nordre) s. 139) NG 2 s. 88; (i Liodhusum
s. 184) 6 s. ll7; Lyhus (j Udhusvm s. 45) 6 s.326:. bland Fors\undne navne (a Liod-
huse s. 10) 7 s. 2ll f .lkommentarema till flera av namnen fdrutsitts bilde Lddtise vid
Gtita iilv och Ldse i Tanum hcira samman med nu ndmnda namn.e6 Under redovis-
ningen av iildre namnformer av Liiddse (SOA 2 s. 61 ff.) niimns att de norska och
isliindska skrivarna pi medeltiden ofta tolkade t.ex. skrivningen Lddhus (< Lddhos)
som Lj6dhtis. (Ftirleden Lj6s-, Lgs-, ndr den inte har -(h)-us, -os som efterled, rdknas
i NG ofta innehfllla ett vattendragsnaflrn Hlj6d'der ljudande'.)

e5 skilldis pet pa wndir handarbandae pnir:a, at fyrnemder Haldoor Sigwrdrsson skwlldhae fylliae allo
py *gozo llawso ok fosto sam adernamdher Ollafer atte swdher j Wikenre (DN 2 s. 481; min fetrnar-
kering).
e6 Om lidbse se dock SOL s. 203 f.
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Mjiilkeriid m1blkara Nil6n 1880, mldkt:araTc 1937.1 sk. Var kr. t.o.m. 1758 jb.

Jordebol<sbeldgg: y Mellkeroen 1544 NRI 5:1. s. 235, y Mielckerp 1573, i
Mielcker@idt 1581, Melckeroe K, i Melckerodt 1586, Mitilcheriid 1665,
Miilckertidh 1680, Miolckerod (!) 1697, Mjtilkerod Fr.
Andra beldgg efter 1540: Melker6 1577 NRR 2 s.251, Melcker66 1580 NHD
s. 39, Melckeroen(n) 1594 JN s.237 f., Mielckeroen 1597 JN s.491, Malkerod
1608 NRR 4 s. 253, Miellckeroen 1613 RU, Mielckerod 1613 RBohSl.,
Melkerod 1656 NRR 11 s. 617 f.

Fcirleden kan innehlllamjdlk,ifleraav de iildre beliiggen i den danska formen mel(c)k
o.d. (se Kalkar 3 s.ll2 f. under Mjelk etc.). J?imftir Mjglkeraaen NG 11 s. 355, som
siigs innehfllla mj6lkr, genitiv singularform av fvn. mj6lk, vanhgt namn siirskilt pi
jiikeliilvar, syftande p5 ftirgen (eller kanske snarare pi bristen pi genomskinlighet i
forhillande till klart vatten); *Mielke Strandberg 1991 s. 34; Mdkbrel. DSA 5 s. 102
med litt. Hiir kunde filrleden syfta pi fiirg och konsistens hos vattnet i det sund som
tidigare lopt mellan Tannamskilen och Sannasfjorden och som nu bara iir ett smiirre
vattendrag. Niir detta nyligen rensades var det ren, ljus lera som griivdes upp. Ett
alternativ vore att frjrleden innehiller en vdxtbeteckning, jiimfrir mji)lke'mjcilkcirt'
(Epilobium angustifolium); se H/eg s. 280 med minga varianter ph mjOlke. Jiimftir
ocksil Mjdlkared SOSk 14 s. 52. Evald Lid6n (1916 s. 111) framhiller att namn pe
Mjdlk- o.d. i manga fall ursprungligen kan ha syftat pi gamla mjolkningsplatser.

Efterleden innehiller ursprungligen o, vilket bel<riiftas av kartbilden. Kring hela
hemmanet lir det endast en strdcka pfl knappt en halv kilometer liings griinsen mot
Klafta i norr som nir civer femmetersnivfln, och tiometerslinjen liimnar ett sund hela
vzlgen, med en ca 20 meter bred avsnorning pi mitten. On verkar mojligen vara fdr
stor fcir att narnnet skulle syfta pfl mjolkning.

Griinsdragningen mellan Mjdlkerod och grannbyn Kntim har varierat, varfiir det
varit svirt att avgora under vilken bebyggelseenhet somliga smiirre bebyggelser bdr
placeras.

Torp o.d.: Botten b4lanTC 1937. Botten m. i ortnamn betecknar vanligen 'inre delen
av sanka, vik e.d.' eller '16gt bel?igen mark'. Stiillet ligger djupt mellan berg enligt
uppteckningen 1937 . Ovisst om detta dr samma bebyggelse som Botten under Kniim.

- Bruket, se Mjdlkerdds tegelbruk nedan. - Gulhiillan g|bh(bla TC 1937. EK.
Efterleden innehflller hrillaf.'berghzill'. Vid stranden nedanfor bebyggelsen finns gul
granit, bl.a. en stor hiill som sluttar ner i vattnet. - Hammerhf,llan, se tnder Kncim.

- Hlillan. 1821 hfl, 1901 taxl. Namnet innehiller hdllaf.'berghiill'. - Jordfallet
fuWalatTC 1937.I namnet ingitr jordfall n. 'jordskred, ras'. >Gamla tecken pi ett
mindre jordskre$ (TC). - Mjiilkeriids Tegelbruk el. Bruket brdgat nedlagt tegel-
bruk TC 1937. Mjiilkerods Tegelbruk 1760hf7, Bruket 1821 hfl, EK. (Troligen avses

samma plats.) - Nytorp nttsrp TC 1937 . Om Nytorp se inledningen. Mtijligen avses

Nytorp under Kniim. - Ramsvik rdrysulg TC 1937, skattlagt torp. Ramswijk, bebyg-
gelse 1703 T nr 35, Ramswik 1760 hfl, Ramsvik 1881jb, EK(B). Fdrleden kan inne-
hlila ram(n)'korp', eventuellt som personnamn (det iir dock ovanligt med person-
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namn i -vik-narnn i norra Bohusliin), eller - med reduktion - nigon av vlixtbeteck-
ningama getrams (Polygonatum odoratum) eller ramslok (Allium ursinum). TC upp-

ger att det finns hoga berg intill - han antyder diirmed att diir kan finnas korpar. Jiimftjr
Ramsvik, torp under Lilla Anrds ovan, Ramsvikarna Bd 20:2 s. 11. - Riivsnlis
rdfsnQs Nil6n 1880, rciusnqsTC 1937, skattlagt torp. Torpet Riifsniis 1760 hfl, 1821

hfl, 1881 jb, Riivsniis EK(B). Fdrleden ser ut att innehfrIla riiv, men troligare zir, i en-

lighet med tolkningen av likalydande namn iBd l2:2 s.9, rev n. (fvn. rf n.) 'sand-

bank' o.d. (>>di e i rev forkortats har det samtidigt tippnats>). Jiimfor dven Sarheim
2001 s. 388 om Relsland (shiletReffs- 1616) ochRivjaland (skivetReff, Ref- l5l9).
Efterleden innehiller niis, med syftning pi den bergknalle som bebyggelsen ligger p6,

som tidigare stuckit ut som ett nds i den vik som gick fran Sannlisfjorden drygt halv-

viigs till Tannamskilen. Jordmflnen strax utanfor >>ndset>> iir mycket sandig och sluttar
ner mot den gamla vikbottnen. - Saltpannan sdltpaga TC 1937. 1901 taxl. Det
fanns fdrr ett saltsjuderi pfl platsen (TC). - Solvik sdbryg, sdhuis TC 1937. EK. I
likhet med likalydande namn under Linnebacka anspelar namnet pi l?iget innanfcir en

kort, vid vik, tippen mot scider.

Multorp, Mulltorp mfilerp Nil6n 1880,e7 mrtt1lbyp KHL 1901, mfi3arpTC1934.
1 sk. Var kr. t.o.m. 1811jb.

Medeltidabeldgg:j Mulaporpe 1391 RB s. 385.

Jordeboksbekigg: y mulletorptt 1544 NRI 5:l s.221, y Multhorp 1573 (2 ggr),

i Muldtorp 1581, i Multhorp 1586, Mulltorp 1665, Mtihltorph 1680, Multorp Fr.
Andra beldgg efter 1540: Multhorp 1601Arbetz penninge, Multorp 1760 hfl,
Mulltorp 1821 hfl, 1901 taxl, Multorp EKB.
Inbyggare kallas: mfuurpan CR*

Fijrleden kan innehAlla mule m., som liksom panna, skalle med flera kroppsbeteck-

nande ord kunnat anvdndas som terrlingbeteckning i jiimforande syfte. Hiir syftar mule

pfl den utskjutande, tvzirt avskurna bergudden omedelbart bakom bebyggelsen. Se

bild 10. Jamfor MulerudiB@ 4 s. 194; Muldsen i SOSk 14 s. 65; mrtlim. Rygh 1898

s. 68. Mdjligt Zir ocksfl mans(bi)namnet fvn. Milli, sv. Mule (se Lind t920-21sp. 261),

som narnntolkare brukar ftiredra n?ir efterleden dr av en typ som ofta kombineras med

personnamn. Jiimftir Mulltorp Bd 9 s. 9; Mulered 4 s.47; Multorp SOSk 16 s. 21;

SOA 12 s. 60 f. Fdr Mulerdd i Bd 10 s. 17 antas i ftirsta hand mansnarnnet, i andra

hand den terriingbetecknande betydelsen, ffots anmiirkningen: >>Husen ligga vid ena

iindan av en bergis>>.e8 Om torp se inledningen.

Hemmansdelar:Lid hTC 1934. EK(B). Gflrden ligger i en backsluttning. - Bran'
teriid. 1821 hfl. >>Diir bodde avsked. korp. Thore Brant>> (hfl). Han var fbdd 1769 och
var soldat pi Lyckes rote. Om rt)d se inledningen. - Molintorpet mQlmtbrpat ode

soldattorp TC 1934. Ftirleden innehiller namnet Molin, buret av tvfl soldater p6 Mul-

e7 Hos Nil6n stflr, troligen felskrivet, tt 1880 (men w 1884).
e8 Mule kan ocksfl betyda 'mynning', se t.ex. GatemulenBd 16 s. 149,18 s. 183.
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torp under 1800talet. Om torp se inledningen. - Oknet dknat TC 1934, bknat CR.
Namnet ser ut att innehflIla ett neutralt dken, dkne i bestiimd form. @dhkn'(oupp-
odlad) skogstrakt' uppges i Kl, 2l sp. 62 ha feminint genus. Dock n?imns det
viirmliindska Okne, dar formen sdgs vara >stelnad dativ>>, vilket bor innebiira neutralt
genus. Vid behandlingen av detta namn i SOV 4 s.9 (in Okne l36t) slis fast att det 2ir

>dativ av dken>> men ordets genus berors inte. JZimftir Ockna SOV 13 s. 16 (Oken

1404, Okna 1540) som sdgs vara plural, sar...fi Ytten Bd 20:2 s. 56 f. som inte har
samma ursprung, men i diskussionen i namnartikeln tas bl.a. h?irvarande namn upp.
Enligt Soderwall var fsv. 4bkn t. eller n. (2:2 s. 1163) och det innebiir att Olcnet kan
reflektera en iildre form. En annan mtijlighet iir att namnformen Oknet orsakats av att
man tolkat dativformen Okne somen neutral nominativform, och att denna sedan har
f6tt bestiimd form. Platsen ligger avsides och tidsligt (TC).

Mungseriidmdgsara KHL 1901, mdryLsara,y. m@gsara TC 1937. 1 sk.

Jordeboksbekigg: y munxzr@d 1544 NRI 5:l s. 231, y Muxrpdt? L573, i
Munnckeroidt 1581, Muncksroidt 1680, Muncksrdd 1758, Mungserdd 1825, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Mungsr@t 1601, Mungsrod 1603 Arbetz penninge,
Munkserdd 1760 hfl.

Fdrleden kan innehillamunk som personbeteckning eller tillnamn. Hos Lind 1920-21
finns bara tre exempel pil Munk som personnaflrn, varav ett avser en dansk person
(sp.262),ee men det Ztr viil belagt i DGP 2 (sp.746-748). Miijligen kunde den berg-
knalle som ligger strax sydost om gflrden ha liknats vid en munkskalle med tonsur.
Ingen uppgift har hittats om att nigot kloster har haft rigarintressen i girden. Om rtid
se inledningen. Mungsercid tycks vara en utflyttning fr6n Girden (se detta ovan), och
har mellan EK 1938 och EK 1978 utvidgat sin mark avsevuht it sydviist och 5t norr pi
Gflrdens bekostnad.

Torp o.d.: Blfibflrsdalen. Torpet Blibiirsdahlen 1760 hfl. - Brfickan brdka (ode-
torp) TC 1937. Namnet innehiller briicka f., vanligen 'bred, lingsluttande backe'. -Grflmyr grdmyr, odetorp TC 1937. Olokaliserat. - Pottan pi1a, odetorpTc 1937.
1821 hfl. Olokaliserat och diirftir ovisst vadpottahar syftar pfl. J'amfor Potterddtnder
Surtung. - Yar?. Warp (t de) 1821 hfl. Namnet innehflller varp n.'hdg av stenar och
kvistar, som pfl platsen for ett drip eller annan brid dod uppkastats av fdrbipasse-
rande' (Bdl9:2 s. 309).

Musiin mjso Nil6n 1 880. 1 sk. Var ll2 mtl t.o.m. 1 825 jb, kr. t.o.m. l7I9 jb.

lordeboksbelcigg: pa Musspe 1573, Mussdhn 1659, Musohn 1665, Musscien

1719, Mussd 1758, Mustin Fr.
Andra belcigg efter 1540: Mussgen 1594 JN s. 235, Muss 1601, Musspe 1603

Arbetz penninge, Musijn 1760 hfl.
Preposition: pdCR.

ee >I allmiirhet iir detta namntilliigg icke binamn utan anger samhiillsstiillning.>
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Fcirleden Mus(e)- ?ir mycket vanlig b6de i djurbetydelsen och i obscen betydelse, vil-
ken senare iir den troligaste hiir. Den vdsffa delen av on rir kluven frin norr till stider
av en l6Lng, trflng skreva, med en liten tjiirn i sin bredare norra del. Jamfor Kldfittan och
Museklev Bd20:1 s. 135; Fittekldvan 16 s. 199, samtnamnen pilMuse- 12:1 s.346d6t
bida tolkningarna finns representerade.

Hemmansdelar: Grinden gnna&S I97I el. Stora Grind. 1/8 mtl. Stora Grind EK.
>>Hemman [!] med odlad jord, numera endast husgrund kvao (ES). - Nordmande-
len nelrm.andebn ES l97l (>har fdrr iigts av en norman>). Fdr efterleden jiimfdr
Backedelen, hemmansdel under Giss/erdd. - Stora Grind, se Grinden ovan.

Torp o.d.:HagenhdwanKortet74l9lT,hawan ES 1971. Den fdrst Stergivnauppteck-
ningen har det f<ir djalekten forviintade uttalet. - Stenhuggarhus stgnhogarh4s ES

1971. Husgrund kvar sedan stenhuggarperioden pi 1920-talet (ES). - Stuguflaten
stquaJtrsln ES 1971. >Hiir 169 ursprungligen alla boningshusen>> (ES). Flate m. bety-
der i dialekten '(dmn, sl[t) flker' (Bd l9:2 s. 306).

Nord-Svandal, se Svandal, Norra.

NHsns,sNil6n 1880, nEsI(Iil- 1901. 1sk.Varkr.t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beltigg: j Nese 1391 RB s. 385, a Nesi 1397 RB s. 386, a Nesi
(senare hand) RB s. 387.
Jordebolcsbekigg: y Nesss 1544 NRI 5:1 s.233, i Nhess 1581, i Nes 1586,

Neess 1659, Niihs 1665, Niis 1758, Fr.
Andra bekigg efier 1540: Nees 1601, Nes 1603 Arbetz penninge, Niis 1760 hfl.

Bebyggelsen Nrishar val en ging omfattat hela det stora Tanumsnziset, men hemmanet

Nlis omfattar den norddstligaste delen, mitt emot Sannzis.

Hemmansdelar:Hfriethrtbat, altenativt namn pi hemmansdelenMellannas HR 1920.

Hdl syftar h2ir pi lflgt lZige i terrdngen, med25 till 30 meter hoga berg p6 6mse sidor.

- Mellan-Nds mdlnmrubs HR 1920. 1/8 + 1/8 mfl. EK(B). Fdrleden innehflller
mellum; se Soderwall 2:1 s. 80 f. under mdllom; SAOB M 718 om mellom, mellum
under uppslagsordet mellan (DiT s. 60 mell6m). Namnet syftar pi att gflrdarna ligger
mellan Oster-NZis och den pi kartorna namnlcisa bebyggelseenheten 12 (ll2 mantal).

- Nordnf,s. Nordnes, Nordenes 1616 OKK s. 216 resp. s.275. Upptas under Ftir-
svunna namn i Skee socken, Bd 20:1 s. 109, men kan htira hit. P6 bida stiillena i OKK
omtalas en MattislMatthies i N. som tillsammans med Lauritz j RomsshouglReerus-

houg bevittnat itrjiilskjutningar i en kyrka. I det senare brevet iir Tanums socken och
kyrkogird samt Svandal nlimnda. - dster-Niis dstanrbs HR 1920. ll2mtl.Oster-Niis
EK(B).

Torp o.d.: Hiillan htblg, alternativt namn pil Nrishtillan HR 1920. Hellan 1821 hfl,
Hiillan 1839 T nr 272. Namnet innehiller bestiimd form av hrilla f. 'berghiill'. - N5s-
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bruket n@sbrbgat HR 1920. Nedlagt tegelbruk pi Oster-Niis, dlir det nu iir en iing
eller flker Brukshagen. - Niishiillanndshdlg HR 1920, tvi avscindringar, dven gam-

mal lastplats. EK(B). Enligt uppgift >>sattes folk rjver till Sanniis>> fran hiillan. Se

Htillan ovan; det iir ovisst om upptecknarens uppgift giiller bida avsondringama.

Niistegird nSstaggb>>obs!5>Nil6n lSSO,nbstaga&Ni16n l884,ndstagdtrKHL 1901,

ndstagqbTC 1934.213 sk. + 1/3 kr. Var 1 mtl t.o.m. 1825 jb,W.1697-1811jb.

Jordeboksbekigg: y Nestegord 1544 NRI 5:l s. 229, i Nhestegaardt 1581,

Nestegflrd 1659, Niistegird 1665, Fr.
Andra belcigg efier 1540: Nestegaard 1601, Nestegard 1603 Arbetz penninge,
Niistegflrd 1760 hfl, (trankok) pi Niistegfirds iigor Sillsalteier 1787.

Det troligaste iir att ftirleden innehiller adjektivet niist'den ndrmast liggande' (egent-

ligen superlativ av niira), i si fall troligen i fdrhflllande till Ejgdes gamla g6rd. En
karta fran l7l4 visar enligt RAA Thnum 1397:l var Niistegirds tomt l5g, pfl den lilla
>flkerholmen>> nordnordost om g6rdens nuvarande liige (iiven markerad p5 GuK),
ca 300 meter frin Ejgdes gamla tomt. Jiimfdr likalydande namn i SOA 19 s.142.

Hemmansdelar: Mon. 5 1216 mtl. EK(B ). Om mon se inledningen.

Tbrp o.d.: Bergeriid. Bergerdd 1821 hfl. Fdrleden kan innehfllla berg n. eller ett
sliikt-/soldatnamn Berg. Om rdd se inledningen. - Billtorp biltarpTC 1934, tvi av-
sondringar, varav den ena kallas Myren, se nedan. Bihltorp 1821 hfl, Billetorpet 1861

T nr 463, Billtorp EK(B). Enligt TC ska namnet vara gammalt. Forleden dr oviss.
Jlimfrir Billeberga SOL s. 33 (terriingkil), Billegdrderz Bd 10 s. 9 (sliiktnamn Bildt);
BillehusetNG5 s. 115 (mans(bi)namnBilli).Omtorp seinledningen.-Brandbrqrn
Kortet 741917, bravtf.d. soldattorp TC 1934. Brann 1760 hfl,1792T rtr 143, Brand
1821 hfl, EK(B). Maria Ltifdahl (Bd l9:2 s. 34) antar att namnet Brandudden (pi den

stora udden utanfcjr bebyggelsen Brand) innehflller brand m.'stflng, stake' med syft-
ning pi nigot nu fcirsvunnet sjtimiirke. Fdrleden Brand- finns i minga andra namn i
trakten utcivet Brand och Brandudden: fj orden sffax utanfor heter Brandfj orden, stran-
den stjder om udden heter Brandlerornq, diirutanftir ligger Brandflut och precis norr
om griinsen mot Ertsercid finns ocksi ett Brandflut Namnet skulle altemativt kunna
innehilla brand m. med syftning pfl n6gon storre eldsvSda. - Larsehagen ldsahhwan
TC 1934.I uppteckningen uppges detta vara namn pi en hage, men att en Lars ldS

bodde diir ftjr liinge sedan. - Myren. ll4 ilagenheten Myren el. Billtorp EK(B). -Myren el. Billtorp, se fcireg. och Billtorp ovan. - Solliden. EK(B). Efterleden inne-
hiller lid f . 'sluttning' . Uppkallelse, troligen betin gad av soligt l[ge i en sluttning, med
anspelning pfl det kungliga slottet pi 6UnA. - Stenlid(en) stQnli, tv6 torpstiillen TC
1934. EK(B). Om efterleden se foregiende, som rir angriinsande. - Stycket. EKB.
Namnet innehfrIler stycke n.'del av iker, liten markbit', se Bd 19:2 s. 158. Avsdnd-
ringen best6r av en remsa, huvudsakligen 6ker, utmed den del av Billtorp som inte
utgtir Myren. - Toppesten(en) tipastln, tomtTc t934. EK. Huset ligger niira griin-
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sen mot Ertserdd, men pi EK 1978 finns det inte kvar, och inte heller det lilla frker-

stycket som hcirde till. Diiremot ligger en sommarstuga p6 Ertsercid-sidan, och pfl en

bergh?ill strax intill finns en toppig sten, kanske tvi meter hog.- Tifinget trdgatTC
1934. Namnet innehfrIler bestiimd form av trringe n. 'tringt stdlle', se likalydande
namn i t.ex. Bd 16 s. 149:' I2:2 s. 13. Stiderwall2:2 s. 736 har threnge n. 'tr6ngt
stdlle, pass'. Bakom huset finns en tring klyfta. - Vettemyr ubSamyr TC 1934. EK.
Appellativet yette m., fvn. viti'virdkase (av diirat timmer)' fdrekommer i ftirleden i
minga namn i norra Bohusl2in, framfcir allt bergnamn, men ocksi i namn pi lokaler
som ligger nzira ett (hdgt) berg. Jiimfor t.ex. Vetteberg(et) Bd l9:2 s. 122, Vettemyr
20:2 s. 35. Troligen innehflller frirleden iiven hiir detta vette; invid bebyggelsen och

niira Brandfjorden ligger ett 6ver 30 meter htigt berg. I andra namn p5 Vette-kanfor-
ledqn innehflllayette m. 'konstgjord el. uppstoppad lockfigel man anvander vid figel-
skytte' , som i Vettegrundarna Bd l9:2 s. 54, eller s5deslagsbeteckningen vete, som i
Vetebrdckan ubda- l7 s. 187.100 Efterleden innehflller myr f. med syftning pfl myr-
marker 6ster om bebyggelsen och berget.

Oppen 6pry Nil6n 1880, dpan Nil6n 1 8 84, ip an KIIL 1901, dpan TC 1937, by.

Medeltida beltigg: i Ofra Vppini 1397 RB s. 387, i Apunne 1519 NRI 3 s. 16

(2 ggr),Appanne 1519 NRI3 s 16.

Jordeboksbeldgg: Opnne H, i Opffnne 1581 (dessa beliigg giiller Lilla Oppen),
i Oppenn 1581 F, Opnne H, i Oppenn F, 1586, i oppenn 1586, Oppen Fr.
Andra bekigg efter 1540: Opprom (?) 1535 NRR 7 s. 85, Oppen 1591 Akt.
s. 55, Open, Oppe 1601, Oppen 1603 Arbetz penninge, Oppene 1613 RU, Op-
pen 1613 RU, 1645 Krist. bisp. jb. s. 38.

Forleden innehfiIler adverbet upp(e), men det iir idag omdjligt att avgiira i ftirhillande
till vilken plats namnet iir givet. Oppen ligger i htigliint terriing. Efterleden innehfiller
vin, vatom se inledningen.

Redan under 1580-talet flera g6rdar, dels under >>Suenndske godlz>>, dels hela fyra
girdar under >>Danniell Bildes godtzs>> (1581 F).

Nr 1 Lilla Oppen lila bpan tidigare dven Vessleoppen uillabpan CR. 1 sk. Var lcr.

t.o.m. 1825 jb. y Lylle open 1544 NRJ 5:1 s.231, Lille Oppenn 1615 Reg., Lilla O.

1680, Oppen Lillegird 1760 hfl, Oppen Lilla Jr, Oppen Fr. Vessleoppen innehhller i
forleden en bdjningsform av adjektivet (no. dial.) vesall'liten';jiimftir fvn. vesall
'usel, 6mklig' varur betydelsen 'liten' utvecklats. Frflgan ar om Lilla hiir kan indikera
ddegfirdsstatus (iimftir Framme 1985 s. 43-48).101

100 I namret Vrittland, som kan ligga till grund frir hiiradsnamnet Vcitte hcirad, anses fcirleden innehilla
vett n.'haTvrwt eller kupigt lock pi kista' Bd 20:1 s. 100.
r01 En meddelare, som bor pi Lilla Oppen, h6rde i sin barndom uttrycket (om iildre fdrhillanden): Kungen
pd Nris och Prinsen pd Vessleoppen k6gan pa ng; a prinsan pa oDfiabpan. Hon fcirstod det som att den

bonde pi Lilla Oppen som hade givit anledning till talesiittet ansigs vara en civersittare och >stor av sig>.
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Stora Oppen. Oppen, Store 1607 NRR 4 s. 172, Storeoppen 1659 (endast de tvi som

senare heter Sdrgdrden respektive Ostergdrden), Oppen Storegflrd 1760 hfl (4 hem-

man), Oppen Storg1 1821 hfl. En meddelare uppger att Stora OppenViistergirden och

Ostergflrden iir hopslagna och att en av dem, eller bida tillsammans, kallas Hogen
hdwan CR. Om hog se inledningen.

Nr 2 Stora Oppen Norgirden el. Gatan gddq CF.. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb,
kr. t.o.m. 1758 jb, enl. 1659 jb ftirut till >Idde liihru>. O. Norgflrden 1697 , O. Sta Nor-
girden 1719, O. Stora Nongflrd 1758, O. Stora Norgirden 1881, Oppen Fr. Namnet
Gatan innehiller gata f. som i iildre m51 oftast betytt '(inhAgnad) utfartsviig eller
fiivig' (Bd 15 s. 371). For det iildsta beliigget se Stora Oppen strax ovan.

Nr 3 Stora Oppen Siirgfirden, iiven Bredhog brQhhw CR. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m.
1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb. Storeoppen 1659, O. Stoore 1665, O. Stora 1680, O. Stora

S<idergirden 1697,O. Sta SiidergirdlT19, Stora O. Srirgirden 1758, Oppen Fr. Den
>hog> (om detta ord se inledningen) som Sdrgirden ligger pi iir obetydlig. Om det

inte har skett nigon dverftiring av namnet Bredhog frfln annan plats torde det vara
jroniskt menat. Norgflrden skulle med sttjrre skiil kunna kallas Bredhog. Fdr det iildsta
beliigget se Stora Oppen strax ovan.

Nr 4 Stora Oppen Viistergflrden. Il2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, fr. t.o.m. 1665 jb,
kr. t.o.m. 1758 jb. O.Westergirden169T, O. Stawiistergirden l7l9,O. StoraWiister-
g6rd 1758, O. Stora Westergflrden 1881, Oppen Fr. Ftir det lildsta belZigget se under

Stora Oppen strax ovan.

Nr 5 Stora Oppen Ostergflrden. ll2 sk.I allt som Sorgirden. Storeoppen 1659, O.

Stoore 1665, O. Stora 1680, O. StoraOsterg6rden 1697,O. StaOstergl 1719, O. St.

Ostergflrden Jr, Oppen Fr. Frir det iildsta beliigget se Stora Oppen strax ovan.

Hemmansdelar; Hagen el. Joneriid, se Storhagen nedan. - Lunden lfrn TC 1937 .

1/8 mtl. EK(B).

Torp o.d.: Bjiirndal(en). Bjiimdahlen 1760 hfl, Bjtirn(e)dahl lzigenhet till St. Oppen

1840 T nr 480. - Blodbflck, seVnbiick. - Fredrikstorpfridrukstbrp CR el. Fred-
riktorp el. Garvarehemmanet gdyuaraheryanat TC 1937. Fredrikstorp 1901 taxl,
Fredriktorp 2 avsdndringar EK(B). Fdrleden i Fredrik(s)to4p innehiller mansnamnet

Fredrik, i EK(B) utan genitivmarkering. Om torp se inledningen. TC uppger att Gar-
varehemmanet dr ett folkligt namn pfl Fredriktorp, men att den flsyftade garvaren iir
okiind. Om hemmane se inledningen. - Galg(e)krok en. 1822 T m 229 . Traditionen
beriittar att det funnit en avriittningplats i detta omride, se under V,nbiick. Fcirleden

torde hiinga sarnman med denna tradition. - Garvarehemmanet, se Fredrikstorp
ovan. - Grindhogen. 1760 hfl. Om hog se inledningen. - Hagen, se Storhagen
nedan. - Hajum hd1nm, >>numera bara tomb> TC 1937. 1821 hfl, Haijum 1822T m

229,Hojum, Hojum, Hajum 1842T ru 276, Hajum, Hayum 1846 T nr 334. Platsen

kan vara uppkallad efter Hajum Bd 17 s. 59. Se dock under Jrirnhatt nedan. - Hogen.
EK. Om hog se inledningen. - Holmlinhemmanet hdkmlmheruanat el. Nytorp

I
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n{tarp, arrendedel TC 1937. Nytorp 1842 T m 276, 1901 taxl, EK(B). Ftrrleden i
namnet Holmlinhemmanet innehSller namnet Holmlin som bars av en soldat pi Lilla
Gerums rote under 1800-talet. Om hemmane se inledningen. Om Nytorp se inled-
ningen. Pe EK stfir namnet Nytorp utsatt pi hemmansdelen 32 (1/8 mtl) medan EKB
benzimner avscindringen 56 sfl. - Hiille el. Hiillorna. Hiille 1901 taxl, EK, Hiillorna
EK 1978. Namnet Hcille kan innehilla bestiimd form singular av hcill f. 'hdll, flat
sten', se dock Hcille under Torbal (L) ovan samt Bd I9:2 s.71 f. Formen Htillorna
innehiller bestiimd pluralform av hrilla f. (men iir kanske en i skriftsprflket >korrige-
rad> form av hcillene, bestiimd pluralform av hrill). - Hillene fuilana TC 1937.
EK(B). Se ftireg. som ligger langt i nordost p& Lilla Oppen, medan Hiillene ligger i
sijdra delen av Stora Oppen. - Joneriid, se Storhagen nedan. - J[rnhatt final CR.
Jernhatt 1821 hfl. Platsen iir olokaliserad. Namnet kan innehilla fiskbeteckningen
jiirnhatt m.'klorocka' (SAOB J 419), med anspelning pfl nigot i terriingen som liknats
vid en rocka (alternativt en hjiilm eller en jiimhuv, se strax nedan), men skulle sam-

tidigt kunna vara en ordlek i anslutning till Hajum (se strax ovan), som lZitt kan asso-

cieras med haj.En och samma husftirhorsliingd har iildsta beliigg bildefor Hajum och
Jcirnhatt. Jrirnhatten Bd 8 s. 255 tolkas i sttillet som'hjdlm av nigot slag', med syft-
ning p6 bergets form. SAOB anfor a.st. jiirnhatt som >(frirr) vapenhist.>> anvants om
>>ett slags enkel hjiilm av utsmidt jiirn med briitte rundt omkring>>, och >>i sht tekn.

'hatt'1. huv av jiiru, dvs. hattliknande topp, huv eller lockpi en maskin o.d. - Kalv-
klflvan kdboakhiua >myr, fdrr fanns dv. hus diin TC 1937 . >>ll2 av Kalvklivau, ingir
i Vallmyr EKB. Om kldva se inledningen. Anledningen till namnet okiind; kanske har
en kalv gitt ner sig i myren. - Kroken krrtgan CR. 1821 hfl, EK(B). Krok m. kan
anvdndas om en plats som ligger i en avkrok eller diir t.ex. vdgen eller ett vattendrag
gor en kraftig krdk. Hiir syftar namnet siikerligen pfl att viigen frirbi huset gtir tv6 kraf-
tiga sviingar. - Ljunghogen. 1760 hfl. Namnet innehfiIler ordet ljung i standard-
sprflklig form; det har i dialekten formen ldgn f . (DiT s. 58), lngn (Tanum 1897). Om
hog se inledningen. - Nytorp, se Holmlinhemmanet. - Platsenpldsan, ode soldat-
torp TC l93T.Idialekten har plats m. ziven betydelsen 'torp'. - Simontorp. 1901 taxl,
EKB. Ftirleden innehiller mansnarnnet Simon. Om torp se inledningen. - Smedtor-
pet. Smetorpet 1849 T nr 334. Ftjrleden innehiller yrkesbeteckningen smed. Omtorp
se inledningen. - Sotaretorpen. Sodare Torpen 1842T m 276. Fijrleden innehiller
yrkesbeteckningen sotare. Omtorp se inledningen. 

-Stjiirn(e)hagenltlr+ahawanTC1937, Jt|ruhhwan CR. F<irleden innehiller sliiktnamnet Stjdrn. - Storhagen el.
Hagen el. JoneriidJdnara TC 1937,1Qnara CR. Storhagen 1901 taxl, EK(B). Hem-
mansdel med det officiella namnet Hagen (TC). En meddelare 1999 identifierar Stor-
hagen med Jonerdd. Ftjrleden i namnet loneriid innehiller mansnamnet Jon. Om riid
se inledningen. Om mellanvokalen se inledningen under Sammanseittningsfog. -Svenstorp. 1821t1fl,1901 taxl. Fcirleden innehiller genitiv av mansnaillnet Sven. Om
torp se inledningen. - Vallmyr udlmfir, odlmyrTC 1937. EK(B). Fcirleden innehiller
vall, sarnolkt fdr att man brukat myren som slittermark. - Vinbiick uinbcbk CR el.
Vinbiickstorpet el. Vinbiicketorpet el. (tidigare) Blodbflck. Winb?icken 1822 T rtr
ZZ9,Winback, Winbiickstorpet, Winb?tcke Torpet 1842T nr 276, Vinbiick 4 avscind-
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.irgar, Blodblick 1867 Holmberg2 s.64. EK(B). Numera ett stort bostadsomride till
stdrsta delen beliiget pi Oppens mark. Namnet Blodbrick syftar enligt nigra meddela-
res uppgifter pi den avriittningsplats som enligt traditionen har funnits p6 hdjden ost-

nordost om Vinbiick (diir stir Galgerdset pi GuK), och varifrin blodet siigs ha runnit
i strtimmar. I dialekten slger man vid kraftig bltidning att >blodet rinner som en bdck>>.

Senare har namnet >uppsnyggats>> tillVnbcick Enligt dessa meddelare har alltse inget
vattendrag hetatVnbtick Andra meddelare hiivdar dock att skottarna under itertiget
frfln Bullaren lidit ett si allvarligt nederlag vid Tanums kyrka, att den forbiflytande
blcken fitt namnet Blodbrick. Se Holmberg 2 s. 64. Det lilla vattendrag som flyter i
ndrheten, mellan Vinbiick och Tanumshede, dr Thnumsdlven. Det ar ca 400 meter fr8n
bebyggelsen Vinb?ick till Tanumsiilven (it vristnordvdst) pfl EK 1938, vilket talar ftir
att namnet inte har burits av Tanumsdlven. Maria Ldfdahl (Bd I9:2 s. 27) fdrmodar att
fdrleden Vn- syftar pi brunt vatten. - Virebiick. Wireb2ick 1821 hfl. Fdrleden inne-
hflller dialektordet vire m. 'vide' . - Vrflngerdd urdgara, undantag (nu tide) TC 1937 .

Wrangserod 1901 taxl, Vrangerdd EK(B). Fcirleden innehiller adjektivet vrdng urag
(Lur 1933), mojligen syftande pfl stenig eller pi annat sdtt svirbearbetad mark. Skrift-
formen med -s- har inte sttid i uttalet och torde vara felaltig. Omrdd se inledningen.

Orreberg. Skatflagd tideg6rd.

lordeboksb elii g g: Oneberg 17 58, 1825, 1 88 1, Jr, Fr.
Andra beldgg efier 1540: >>Liige och areal oktinda. Enl. jr under Hakebytorp
jbnr 1>to2 EKB.

Ftirleden kan innehilla figelbeteckningen orre m. eller orr gr'al'(se inledningen).
Gosta Framme citerar (1999 s. 288) en odaterad karta (T nr 37): >>En utzing beliigen i
utmarken, kallas Evjan (Efian), litet fr6n girden oster ut med Tovas fug;'a, en sank
ingmad, jiimn, dock ej synnerlig bzirande>. Framme antar att detta kan handla om
tidegirden Orreberg. Om namnet Avjan (Efian) se Bd 19:2 s. 205 (iivja f. 'dy, gytda,
sumpig mark').

Orredalen dpdqn Nil6n 1880, itadqb KHL 1901, dradqn (en gird) TC 1937,by.

Jordeboksbeldgg: Onedahlen 1697 , 1719, Orredalen 1758, Orredal 1825.

Andrabekigg efier 1540: Orredalen 1821hfl.
Preposition i, pd. Inbyggare kallas: iradon, -dqhrana TC t937 .

Om ftirleden se fciregiende.

Nr 1 Orredalen, Norra ll4 sk. O. Norra 1881 jb, Orredahlen Norregflrd 1760 hfl,
Orredalen Norr 1901 taxl, Orredalen Norra Jr, Onedalen Fr.

Nr 2 Orredalen, Siidra 1/8 sk. O. Siidra 1881 jb, Orredahlen Sdregird 1760 hfl,
Orredalen Siir 1901 taxl, Orredalen Sridra Jr, Orredalen Fr.
t02 Med Hakebytorp avses Hdkebytorp.
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Torp o.d.: Myren el. Pjiixeriid pyifrsara (en del av Orredal) I(LIL 1901, pldksaraTC
1937. Myren 1901 taxl, Myren el. Pjiixerdd EKB, Pjiixerdd EK. Fdr det senare

narnnet, j2imfor Pjdxerdd Bd 17 s. 127 f ., diir man anftir dial. pjdck m. 'lopare, tig-
gare', fsv. piekker m. 'kringstrykare', i fsv. anvlint som binamn. I DAGs finns verbet
pjdxa pltilcsa'leka med kulor eller stenar' (pldksastb-nar 'stenar som anvdnds ndr man
pjiixar') (Krokstad 1934), jamfor pjtixa SAOB P 994 med liknande betydelse. TC har
sattNorra Orredal som >>officiell form> for Pjtixerdd. Det iir i aIla fall pi EK den enda

bebyggelsen diir. Om rcid se inledningen. - Orreklfrvan dpkhbua (dde) TC 1937.

Fdrleden kanske delvis given i anslutning till bynamnet. Om kldva se inledningen.

- Pjiixeriid, se Myren ovan.

Orrekliipp bpkhtbp Nil6n 1880, dyakhdp KHL 1901, lrakhdpTC1934.34lt432
sk.,911432 kr. + (nr 2) ang. Var 1 mtl t.o.m. 1825 jb, kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beldgg:j Onakleppo 1397 RB s. 386.
Jordeboksbeldgg: y aarekleptt 1544 NRI 5:l s.228, y Arklep 1573, i Aarklep
1581, 1586, Oneklep 1615 Reg., Ahreklep 1659, OreKtap 1665,Orreklep
1680, Orreklep 1697, Orrekl2ipp 1758, Fr.
Andra b eldg g efter I 5 40: Aarekop 1 60 1, Aareklep 1 603 Arbetz penninge, 1 6 1 3

RU, Orre Klep 1645 Krist. bisp. jb. s. 38.

Troligast iir att ftirleden innehSller genitiv av figelbeteckningen orre (se dock inled-
ningen om orrlorre). Efterleden innehiller kltipp m., fvn. kleppr,'bergknalle, klippu,
klump', se KldppekullenBd 17 s. 179; Kkipparna 18 s. 54, SAOB K 1504. G6rden
ligger pi en berghiill omgiven av 6ker.

Torp o.d.: Bjiirkliden. EKB. Bebyggelsen ligger i en lid f.'sluttning' diir det viixer
bjork. - Fredriksberg. EKB. - Angklflvan tbgktr-bua, dde hemmansdel TC 1934,

dgkhbua CR. EKB. Bebyggelsen ligger vid en klyfta av den typ som i dialekten kallas
kldva, se inledningen.

Orreskog iraskbw KHL 1901 el. Orreskogen rilaskowan (f.d. torp) TB 1938
(under Sdgird). 1/8 sk.

lordeboksbelagg: [Oneskog i jordregisterprotokollet 1665 enligtFramme 1999

s. 288,1 Orreskough 1697, Orreskog 1758, Fr.
Andra belcigg efter 1540: Torpet Orreskogen l760hfl, Orreskog(en), torp 1812

T nr 178, Orreskogen 1/8 avgiirdaheflrman 1853 T m 446.

Fdrleden innehiller fflgelbetecknitgen orre m. Orreskog ligger l2ingst upp mot nord-
viist i den breda korridor upp i Lurs socken som till stdrre delen utgors av Stigflrd.
Enligt G6sta Framme (1999 s. 288) kan Orreskogvan den f.d. tidegfrrd, som Stigflrd
betalade odeskatt frir enligt jordeboken 1 573.

Torp o.d.: Rippen ripan,f.d. torp TB 1938. Reppeln 1812 T nr 178, Reppen 1821 hfl,
EK. Formen Reppeln pi kartan fran 1812 tycks tala ftir no. dial. ripel m.'en Sfrimmel,
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et langt og smalt Stykke' (Aasen s. 604), vilket ocks6 forhillandena pfl platsen stijder.
Betriiffande *Rippeberget Bd 9 s. 138, som dock har grav accent, fdresl6s att fijrleden
innehflller no. dral. rippa f. 'rad av stenar o.d.', eller mtijligen det iildre sv., boh. verbet
rippa'rubba'.

Ostorp (Oxtorp) tisterp Nil6n 1880, by.

Jordeboksbeltigg: y Aasstorptt, y aasstorptt 1544 NRI 5:l s.227, y, i Oustorp
1573, 1581, 1586, Oiistorp (?) 1697, Oustorp 1665, Oustorph 1680, Ougstorp
1719, Oxtorp 1811, Ostorp Fr.
Andra beliigg efter 1540: Oustorp 1601, 1603 Arbetz penninge, Oustrup 1613

RU, Qgstorp 1760 hfl, Oxtorp 1821 hfl, Ostorp EKB.

Forleden torde innehilla os n. 'fl,rnynning', med syftning pi samma os som givit namn
6t Anrfls, se detta. I sen tid har forleden fdrknippats med djurbeteckningen oxe. Om
torp se inledningen. Enligt RAA Tanum 1542l (som hiinvisar till en karta frin 1694)
ska Ostorps gamla tomt vara den diir Norra Ostorp nu ligger.

Redan 1544 tvit gfrrdar.

Nr 1 Ostorp Siidra ll2kr.Yar 1 mtl t.o.m. 1697 jb. O. Sodre (t) 1697, O. S<ider 1719,

O. Stirr 1811, O. Sor 1825, O. Stjdra 1881 jb, Ostorp Fr (utom 16 och 18, som numera
heter LillaAnrds).

Nr 2 Ostorp Norra ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m.1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb. O. Nordre
1697, O. Norr 1811, O. Norra 1881 jb, Oxtorp Norr 1901 taxl, Ostorp Fr.

H emmans delar: Awehog dyuahnw TC 1934. 3 1/1 000 mtl. EK(B). Ftirleden innehfll-
ler mansnamnet Arvid i dialektens form som ar Arve. Om hog se inledningen. -Ogflrdarna dgqhanaTC 1934.91/1000 mtl. EKB. Namnet innehiller bestiimd form
plural av ddegd.rd. Hur pluralformen ska tolkas iir ovisst. Pi bergssidan strax norr om
Ogirdarna (14) finns enligt RAli Tanum 1544:l en husgrund som kan utgora resterna
efter en tidebebyggelse. I kommentaren uppges att Ostorp enligt Framme har haft en

odegird bortit Lilla Anris och att det kan vara den som legat pfl platsen. Troligen iir
det ett misstag: i Framme 1985 niimns pi manga stiillen Oxtorp i Skee socken, men
vare sig 1985 eller 1999 niimner Framme Ostorp i Tanum.

Torp o.d.: Backen bdkanTC 1934.l90l taxl, EKB. - Dammen. 1821 hfl. - Gate-
backen gd.dabhkan, tjdetomt TC 1934. EK. Ftirleden innehflller gata f. '(inhiignad)
utfartsviig eller fiiviig' (Bd 15 s. 371). Vid landsviigen, just innan den liimnar Ostorp
och 96r in i Lilla Anris, finns namnet utsatt pi EK, utan bebyggelse. - Krossen, se

Nytorp el. Krossen nedan. - Lindrtickan el. Asen dsanTC 1934.Lin-drzickan EK.
Enligt uppteckningen zir >>det offrciella namnet>> Linrrickan.I namnet ingir lindrdcka
f. 'plats diir man rotar (>driinken>) lin'. Jiimfor Lindrr)ckanBdZU:2 s.2l dir b6de ut-
talet liorrbka och det enda skriftliga beliigget (fr6n EK) saknar d, se iiven Lindrcickan
Bd 8 s. 370 med litt. - Lflng(e)dal ldgdahTc 1934,2 avstindringar. Langedal 1854

T nr 415, 1901 taxl, EKB. De tvfl avsdndringarna ligger tillsammans med Arvehog
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liingst viisterut i en dal som l6per genom flera hemman, se under Kiimperdd ovan och

Skogetorp sarrfi Aserdd nedan. - Nytorp el. Krossen kragan TC 1934. Samman-

liiggning, >kallas Nytorp el. Krossen>> EKB, Nytorp EK Krossen iir ett gammalt

,u.r; det iir stenigt kring sdnkan diir det ligger (TC). - Asen, se Lindrcickan oYan.

- Odegirden. 1821 hfl. Avser ffoligen samma plats som hemmansdelen Ogdrdarna
ovan.

Otteriin dt(a)ro Nil6n 1880, dlarg (s drar mot e) TB 1938. ll4 sk.Yar Il2 mtl t.o.m.
1697 jb.

Medeltida beldgg: Ottergen 1414 (avskrift 1622) Akershusreg. s. 140.
' Jordeboksbekigg: y aather@n 1544 NRI 5:l s.229, y Otte$ 1573, i Otterfle

1581 H, i Afier4enn 1586 SP, Otterodh 1659, 6tterti6 1665, Ottero 1697,

Otteron 1758, Fr.
Andra beldgg efier 1540: @tter@ 1601, @rcr4e 1603 Arbetz penninge, Oeter0en

1652 NRR 10 s.407, Outeroen 1652 NRR 10 s.409, Ottercin 1760 hfl.
Preposition: pdCRt.

Forleden innehiller djurbeteckningen utter, fvn. otr. Detta uttalas i stora delar av

Bohusliinmedsluteto (6!ar),mennamnet Otterdnharhaftettd.-haltigtljudsomfcirsta
vokal. En meddelare 2010 med anknytning till Ottertin minns att de gamla uttalade

namnet s5 fcirr. Skriftformens efterled innehflller o f. i bestiimd form. Jiimfdr Onerhiil-
lan Bd 2 s. 159; Unerskiir 20:2 s. 140.

Hemmansdelar:Katnneberg. 19/288 mtl. EK(B). Fdrleden innehfiller kvinnonamnet
Katrin(e) eller mojligen Katarina.

Torp o.d.: Thonsvik trdnsuig (o drar mot ,r) TB 1938. >>From bodde diir> enligt TB
som undrar om namnets fdrled iir en forvrlingning av detta namn. Troligare iir viil att

den innehiller mansnarnnet Tron, om vilket se Troneriid tnder Apelsdter (L) ovan.

- A[ertid dtrlara el. A[ertidmon dblaramfin Kortet 74 l9I7 el. Algemonen
dfua mfine-(mtijligen inte avsiktligt stirskrivet) TB 1938. Algenid EK. Enligt sjokorts-
uppteckningen betecknar b6da namnen samma lilla gflrd, som Strninstone i tre genera-

tioner tillhdrt sliikten Elg efu (IB dfurana). Namnen llg erdd och Algemonen innehil-
ler viil sliiktnamnet Elg, medan Algerddmon innehflller narnnet Algerdd. Om riid och
mon se inledningen.

Pinniinp)ruz Nil6n 1880, piab Kortet 741917.1/8 sk. Yar ll4 mtl t.o.m. 1697 jb,kr.
t665-r7r9 jb.

Jordeboksbekigg:Pinddhn |659, Pindtin 1758, Pinntin Fr.
Andrabekigg efter 1540: pi6n 1601, pinpe 1603 Arbetzpenninge, Pinntin 1760

hfl, Pin-On 1821 hfI.
Preposition: pdCR..
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Namn pil Pin(n)- fdrekommer ofta i OGB och anledningen iir ofta oviss dven om
det ing6ende ordet oftast, oavsett uttalet, anses vara pina f., s6 i t.ex. Pin(e)backen
(Pinne- ?) Bd 6:1 s. 8 och Pinnerdd 8 s. 67. Om detta ord ingflr i ftirleden ph Pinnr)n,
kunde det hiir syfta p6 att on har ett vindpinat liige, oskyddat ftjr vindar fr6n viister. I
andra fall anges olika tolkningsfrirslag utan stiillningstagande, mycket utftrrligt under
Pin(n)hagen Bd 8 s. 25 f . (pinne m., ett binamn Pinne,t03 lB Pinen'person frin platsen
Pinan', pina f . om plats som tir besv?irlig ur nigon synpunkt). Pinntorp i Bd 1 s. 86
anses nedsdttande utan att nigot val trffias mellan tolkningsmojligheterna. I somliga
fall anses ftirleden innehl.Jla pinne, s6. t.ex. i Pinnesylen (>sticker ut som en pinne>>)

och Pinnebacken (spitr efter tridftillning o.d.) Bd 5 s. 192; Pinnarebacken el.
Pinne(r)backarna20:l s. 63 (diir man svarvade pinnar av entrei fdr att nagla (>pinnu)
bitar) samt.Pin(n)lyckan 8 s.327 (rrman pipekar i bygden [...] att man kunnat ta
pinnar diir fcir olika iindamflb). Om anviindning av ene fdr att tillverka pinnar till
riifsor, harvar och bfltar, se Hleg s.397. Niir det gdller Pinndn tycks mig antingen det
frjrstniimnda eller det sistniimnda alternativet troligast.

Alla jordeboksbeliiggen hdr ovan har ett d-inskott, om vilket srigs under Pinderdd i
Bd 20:1 s. 4 (belagt redan 1650; i de flesta skrivningar har d behSllits) att det ser ut
som en >uppsnyggning>>, men med hiinvisning till Karl Hilmer Lindberg (1906 s. 210)
formodas att det kan Sterge ett verkligt ttttal *pind(a)ra med >pfl vanligt siitb inskott
av dmellann och r. (Det iir de svenska beliiggen som har -d-, men mdjligen kunde det
iindi bero pi dansk piverkan.)

Priiste-Siim prtistasrlm KHL 1901, prdstasdmTC 1937 eI. tidigare Klockare-
girden kbdkaragqry Nil6n 1880, kbdftaragQln+ KILL, khdkaragqr+ TC 1937 . ll2 sk.
Var kr. t.o.m. 1758 jb.

Jordeboksbekigg: kestgunndsem 1586 SP, Prestesem 1659, Priiste Seemb
1665, Priiste SAmb 1680, Pr[stesemb 1697, Priistes:dffib 1719, Prliste Sam 1811,

Priistesiim 1825, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Presesemb 1581 HGyld, Prestesem 1617 OKK
s.336, Prastesemb 1645 Krist. bisp. jb s. 38, Prziste-Sem 1760 hfl, Pr?iste-S?im

l82l hfl, Prestesdm 1901 taxl, Klockareg6rden EK(B).

Forleden i namnet Prriste-Srim innnehillerprdst,trots att ingen uppgift tycks peka pfl
att kyrkan iigt hemmanet. Ddremot beriittas det i bygden att przisten Gomer Brunius,
som va.r kyrkoherde i Tanum fr?n 1779 till sin ddd 1819, iigde bl.a. Priiste-Siim och
kunde ge dll kfkan pi sin egen mark frin Mjdlkertid diir han bodde. Kanske Praste-

Siim iigdes av en pr[st dven ett par hundra er tidigare. Beliigget Prestgunndsem fririr
1586 tu svirt att frirklara; se exkursen om de danskajordebdckerna. Efterleden inne-
hflller bynamnet Siim. Det senare namnet Klockaregdrden afiger att detta var klocka-
rens bostad. EKB redovisar tv6 hemmansdelff pi vardera ll4 mantal, varav den ena

saknar bebyggelse (utom Kiirret nedan) och den andra >kallas Klockareg6:rdeo>.

103 Lind 1920-21 sp. 278 har nigra enstaka beliigg pi ett binamn Pinni, Pinne.
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Torp o.d.: Kiirret. EK. Om kiirr se inledningen. - Pallegtirdet pdlafbt, nu mest
Palletorpet pd.latitypat, ddetorp (lB pQlan, pdla; de dog >fdr ca 30 6r sedan>) TC
1937. Ftirleden inneh6ller pall pql m. '(brant) bergavsats' (Tanum 1943). Jiimfdr
Pallen, Palletorpet i Bd 16 s. 23 respektiveT9.UttaTet av efterleden i Pallegiirdet visar
ovdntat sydbohusliindsk synkopering (se Janzdn 1936 s. 120). Om torp se inled-
ningen.

Raftiin rdftgKortet7s 1916, rdfta (a drar mot s)TC 1937. Skattlagt torp.

Jordeboksbelagg: Rafton 1825, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Raft6, liigenhet 1835 T nr 257, Raftrin EK(B).

. Preposition:pri CR.

Efterleden innehiller o f., vilket torde betyda att det iir den fcjrhillandevis lilla, btijda,
tidigare kringflutna udden p5 viistra sidan av Raftdtangen som dr den ursprungliga
namnbziraren. Om frirleden se RaftAtdngen strax nedan.

Rafton bestflr nu utciver sjZilva den f.d. on av en nigot stdrre del p6 nyss niimnda
halvci samt den likaledes tidigare kringflutna Driingsholmen. Pi Kortet 75 1916 anges

namnet Raftd for hela niiset (Kl2itta, Raftotingen och Raftdn).

Torp o.d.: Drlingsholmen drdgshabman TC 1937. BK. Numera udde, strax norr
om sjiilva Raftbn. Anledningen till ftirleden Drrings- iir okiind. Jiimftir Driingsviken
Bd20:2 s. 90 (eventuellt har en dr2ing drunkna|; Drdngekasen 17 s. 80 (eventuellt har

en dr?ing fett roja) och Torstens drring (rose; vanligt med personifierande namn p5

stenar eller rdsen). - Solhem sdhhbrtt, ny liigenhet TC 1937. EK. Mojligen dr det en

sjiilvstiindig sammansiittning av sol och hem (i nusprFrklig betydelse eller kanske

snarare som bebyggelsenamnssuffix), men troligare iir att det rir en monsternamnbild-
ning. - Ulketflngen i$kathganTc 1937. EK, utan bebyggelse. Fdrleden innehiller
fiskbeteckningen (mar)ulk.l efterleden ingir tdnge m. troligen med syftning pi den

nordvdstra dnden av den f.d. tin.

Raftiitingen rffiathgan Nil6n 1880, iiven PiggenlPiken (se hemmansdelen nedan),

rffiathgaru Kortet 75 1916, rafiatagan alt. piganTc 1937. 1/4 sk.

Jordeboksbeltigg: Raftetangen 1659, Rafftetangen 1665, Raftetingen 1697,

Raftotangen 1881, Fr.
Andrabekigg efter 1540: Raftetingen 1760hfl, Raftti-tingen 1821 hfl.
Preposition: pdCR..

De tidigare bel2iggen tyder pi att forleden innehiller antingen raft m., ibland f. 'spti;
liikt; taksparre' (Hellqvist s. 810), ocksi 'tjversta stocken i langviiggen; nedersta delen

av hustaket' (Torp s. 509), ocksi 'stock; takbjii-lke' (NO 8 sp. 1588 f.), eller rafte m.

som dessutom betyder 'en av de tvfl stockarna i botten av en sldde' (NO 8 sp. 1589).

Alla dessa betydelser tycks peka pfl nigot langt och rakt. Jiimfdr ocks6 Rale Beito
1949 s.255, Rafisundel NSL s. 49 (sundet iir smalt och rakt).
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Raft eller rafte skulle mtijligen kunna syfta pi det ca 1 100 meter l6.nga, smalare
parti som (avgriinsat av linjen frir femmetersnivin) strdcker sig fran strax norr om
Asphagarna och upp en bit norr om Intagan, i norr och soder ca 700 meter brett och i
mellanpartiet under 500 meter.l@ Utanfdr detta avlfrnga, smalare parti blir halvrin mer
iin dubbelt si bred. Ett annat alternativ ii.r att >>Raftetflngen>> i stiillet iir 't6ngen dlir man
huggit sparrar'.

I och med husfdrhdrsliingden 1821 borjar namnformen Raftdtdngen (som innehil-
ler cinamnet Raftdn) anv'andas, och den iir alltsi ungefiir samtida med onamnets fcirsta

beliigg.
Efterleden innehiller tdnge m.'nds', om vilket se ndrmare Bd I9:2 s.32.

Hemmansdelar: Piggen pigan >>sit kallas vanligen Rafttitingen> Nil6n 1880. Namnet
inneh$Jler ptgg m. eller pik f. som b6da betyder 'spets; spetsig bergstopp' o.d. (Torp
s. 487). En till tvfl meter ut i vattnet utanftjr den plats diir namnet Piggen stir utsatt pfl
EK 1938, strax vdster om nordligaste delen av halv6n, finns en pyramidformig sten

som i juni 2003 stack upp ca 70 cm. Den stod fdrmodligen, itminstone tidvis, under
vattenytan ndr namnet kom till och var diirfiir extra viktig att kiinna till. En lokal-
forskare som studerat omridets historia i dombocker m.m., berdttade att en Anders
Andersson Pigg i biirjan av 1700-talet flyttade till platsen. Han skall troligen ha burit
naflmet Pigg redan innan, och meddelaren ftirmodade att de som narnngav platsen
sklimtsamt isyftade bide den uppstickande piggen och mannens stridslystna och
vassa karaktiir, som gav honom en beniigenhet att hamna i rlitten i olika m6l.

Tbrp o.d.: Kasen. 1760hfl,1821 hfl. Namnet innehflller kas f. 'rcijning, svedjeland,
svedjefall'. - Kassubben(?) kdstubanKortetT5 1916, kdsilban (kirpt fran Kliitta) TC
1937. Fdrleden innehdller troligen en motsvarighet till nyno. kasse f. 'ask, fyrkantig
behillare, iiven liten stuga', se Kassejont@/le Schmidt 2009b s. 359, Kriringestugan
Bd 15 s. 109 >Kiiiringestuga (En kass som Kiiiringen Brukar)>. Jiimftir kasseslcide m.
'sldde med lidformig overbyggnad', kassa f. 'pack16da' (Tanum 1933). Efterleden dr
oviss. For -ubben tycks ingen tolkning kunna gtiras trolig. Om den ska lzisas -subben,
kunde detta mdjligen vara bestiimd singularform ay sup srub m. (Tanum 1898), men
anledningen iir i si fall dunkel. Mdjligen kunde man civerviiga samhdrighet med nflgot
av fiiljande ord: subbot sdbata 'vit och klibbig', >>subbe hop>> sula hfip 'samla ihop
utan ordning' (Sanne 1934) eller >det frin Smil. och Vgtl. kiinda subb, n.'smuts, vit
orenlighet' [...] el. det diirtill bildade subb(er), m. 'smutsig karl; slarvig, ohyfsad karl'>>

(under Subbekas Bd 17 s. 259). Jiimfor foljande. - Kasudden. Kliitta el. Raftti-
tangen? 1825, 1881jb, 1835 T nr257, ett torp under Klitta Nil6n 1880. Mtijligen
innehflller forleden torpnamnet Ka sen.Efterleden innehiller udde m. - Kiiringeklev
;drugakheu,ddetorp TC 1937. EK. Frirleden innehiller kriring f. men anledningen iir
okiind. Namn pi Kdring(e)- iir mycket vanliga i Bohusliin men namngivningsgrunden
iir vanligen okiind eller osdker (se t.ex. Bd 16 s. 158, 2ll; 18 s. 267 t.). Efterleden
innehiller klev f. (Tantm 1939), i betydelsen 'mycket brant backe i bergterriing'. Det

104 Den bergiga udde som sticker ut at vaster mot Havstens nora spets var di en ri.
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brukar hiivdas att det miste finnas en stig eller vzig, vanligen i en klyfta eller uppfcir

sluttningen av ett berg, f6r att en lokal ska kunna kallas klev (se Maria Ldfdahls be-

skrivning av ordets betydelse iBd I9:2 s. 65). - T6ften tdfta Kofiet75 1916, tffia
TC 1937. thufftenn 1581 HGyld, Torp Ttifta 1821 hfl, T6ften 1825, 1881 jb, ett torp
under Raftotflngen heter TdfiaNllln 1880, skattlagt torp inrymt i Raftdtangen 11 EKB
(under eget uppslag), EK. Om toft, tuft, tomt f., se fyfi Q).

Ragnhildsholmen rdgnalhitlmanTC 1934, rdgrulsh*hman CR, skattlagd holme, dng.

Uppges vara kr. t.o.m. 1719 jb.

Jordeboksbekigg: Rag..holm 1573, (Ahnroiss Gaarde) for Sortung och Ragis

Holmmen 1581 K, Aff Sorthung och Ragis holmenn 1586 K, Rangneholmen

1659, Ragnehollm 1665, Rangnilholm 1680, Ragnillholmen 1697, Ragnilds-
holmen 1881, Ragnhildsholmen Fr
Andrabelagg efter 1540: Rangilholmen (under Lersten i Kville som griinsar till
Anrfls Lilla) l7 59 T nr 66 i sen kopia, Ragnille holmen 1815 T nr 222, Ragnill-
holmen 1818 T nr 187, Ragnildholmen 1846 T rc 291, Ragnhildsholmen
EK(B).

Fdrleden har ovisst ursprung men har senast 1680 omtolkats till kvinnonamnet
Ragnhild (mdjligen i anslutning till den kanda Ragnhildsholmen i Kungiilv Bd 5

s. 153).

Efterleden innehiller holm(e) m., om vilket se inledningen. Hiir antingen i stan-

dardsvensk betydelse eller i betydelsen 'udde som bildas av slingrande vattendrag' (se

Bd l9:2 s. 29). Om det iildsta bel?iggets starka form holm se inledningen. Antagligen
iir Ragnhildsholmen pi EK (en avlang striicka av odlingsmarken utmed Anrisiilven)
en rest av en 6degird. Platsen var ftirmodligen en gang en 169 holme i Anr6siilven.

Ramsvik, se tnder Mj dlkerdd.

Rosenlund, avscindring.

Rosenlund Jr, Fr ll EK(B).

Ungt namn. Om yngre narnntyper se inledningen. Av iigofiguen att drima iir det fran
Sdgdrd agan har avsondrats.

Rungstung rdgstog Nil6n 1880, rogstog KHL 1901, by.

Medeltida bekigg: j badom Rwanstungom l39l RB s. 385, j Rwangstungom
(senare hand) RB s. 368.
Jordebolcsbekigg: y'Romstong 1544 NRI 5:I s.225, y Rumstung 1573, Rumstuig
H, i Rumstuig 1581, i Rumbstuigh 1586, Rungstung 1659, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Rumstung 1601, Runnstung 1603 Arbetz penninge.
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De tvi RB-beliiggen liknar mycket de iildsta beliiggen phVrdngstadBd 16 s. 12 (t.ex.
Ruangstadha 1346), vilket skulle kunna indikera att de bida namnens fcirleder inne-
hiller samma element, kanske diir ftireslaget >Mans(bi)n. fvnord. Rangr'den vrflnge,
dvs. ondskefulle, hiitske el. dyl.', identiskt med sv. vrdng (Lind Personbin. 286) t...1
se Lindroth i SIOD 1,52 f., diir iiven skrivningen Ruang- diskuteras>.1os Till skillnad
frin Rungstung har dock Vrdngstad i de danska jordebdckema (1544-) ett W- for att
sedan skrivas med V-. Adjektivet vrdng uttalas i norra Bohusliin urag (tpptec?,nat
1923 i Kville).

Skrivningar med rw-, som hiir i RB, visar enligt Gerd Eklund (1991 s. 162 f.)
metates (omkastning av ljuden) av det ursprungliga wr-, och skiilet till ftiriindringen
var att ftirbindelsen wr- yar besviirlig att uttala (metates eir en av flera strategier som
anvdnts fdr ptt ldsa problemet). S6dan metates av wr har visat sig ha varit mycket
vanlig (bflde niir det giiller ortnamn och niir det giiller andra ord) i skriftliga kiillor fran
Sverige och Norge (men inte Danmark) under 1200- och 1300-talen fdr att under
1400-talet minska kraftigt (a.a. t.ex. s. 128 ff., 149,154). Eklund iir tivertygad om att
dessa skrivningar iterger det samtida uttalet (t.ex. s. 132).Ett sfldant uttal kan ha levat
kvar liingre (och lever kvar i somliga svenska dialekter) men en allt starkare skrift-
tradition och/eller danskt inflytande kan ha hindrat det frin att visa sig i skrift
(s. I32 f.). Fran 1400-talet och framit kommer i de flesta ord och de flesta omriden
en konsonant tillbaka, oftast y-.

Efterleden innehiller tungaf., med syftning p5 att gflrdarna ligger pfl en marktunga
som bildas av tvi flodarmar som flyter ihop vid griinsen mot Ljungby och Kyrkoryk i
nordvdst.

Uttalet med samma vokal i forleden som i efterleden beror pi regressiv vokalassi-
milation; den senare vokalen har omftirgat den fcirra, troligen under slutledsbetoning
enligt Assar Janzdn (1933 s. 74). Kanske har detta skett si tidigt att namnet Rungstung
hade blivit ogenomskinligt redan di t.ex. Vrdngstad fick sitt v- (iter-)inftirt och att
diirftir forutsiittningen f6r en sfldan Sterstiillning saknades.

Pluralformen i beliiggen frin RB visar att Rungstung redan di bestod av tv6
gArdar.

Jiimfcjr Surtung nedan, sarfiVrdngsholmen diir frjrleden tolkats pi annat vis.

Nr 1 Rungstung Nedre eI. R. Undergird 1 sk. Var kr. t.o.m. 1758 jb. R. Nedre 1697,
1719, 1881, Jr, R. Neder 1758-1825 jb, Runstung Underg. 1760 hfl, Runstung
Nedergl 1821 hfl, Rungstung Nedre 1901 taxl, Rungstung Fr.

Nr 2 Rungstung Ovre 1 sk. Var kr. t.o.m. 1825
Ofwer 17 58-1 825 jb, Runstung Ofregflrd 17 60
Rungstung ofre 1901 taxl, Rungstung Fr.

jb. R. Ofre 1697, lll9, 1881, R.
hfl, Runstung Ofvergl l82l hfl,

Torp o.d.: Hiillevad. Hellewad 1821 hfl. Forleden innehiller ffoligen htillaf.'berg-
hdll', efterledenvadn., med syftning pi ett vadstiille. - Sttimmen. 1821 hfl (angivet
som >>Nybyge>>). Namnet innehiller stiim m.' fcirdiimning'.

10s Dvs. Lindl92V2L respektive Lindroth 1918.
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RykryS Nil6n 1880, rykTC 1934,by.

Jordeboksbelcigg: y ROg, y R4gtr 1544 NRI 5:1 s.226, Riig H, i Rygh 1581,

Rggh K, ROdt'1586 H, Ryggh 1659, Rygh 1665, Ryck 1697, Ryk l1t9,Fr.
Andra beltigg efter 1540: Ryg 1601, Ryg, Ryeg 1603 Arbetz penninge.

Beliiggsserien fdr Ryk i Hjiirtums socken (Bd 10 s.2l), i Ryg DN 1320, af RyukiRB
1388, RyghDN 1412, med jordeboksformer somRdegh 1528, Rig 1568, Ridg, Riugh

1581, tilliter forfattaren i att ftirutsiitta >>ett fvnord. *hrirtkr, m., med sarnma bet. som

de i avljudsftirhillande diirtill st6ende orden fvnord. hraukr, no. dial. raulo>, och det iir
alltsi inte nodviindigt att anta en ia-avledning*ryk-. Betydelsen av fvn. hraukr m. iir
bl.a. 'konformad stapel eller hog' (Fritzner 2 s. 50), och av no. rauk n. 'liten stack av

kom, torv,l6v o.d.'(Torp s. 516 f.). Jiimfdr RjukB@ 2 s. 105 f.; Ruken NG 1 s. 3;Ry
3 s. 84; Ryk 4 s. 96, salrrfi Ryland sffaxnedan.

Utvecklingen-jrt-> -y- iirvanlig, set.ex. ortnarnnet Bygstad(Birigstadir), adverbet

drygt (drjrtgan), verbenflyga (fljfiga), klyva (kliufa), ryka (rirtka) (alla exemplen frin
NononO).

I Tanum har det funnits ett Stora Ryk, med bel?igg fran de danska jordebtickerna

1573, l58l och 1586. Under ftiruts2ittning att uppgiftema i DAG:s utdrag ur dessa

jordebdcker iir riktiga, bestod Stora Ryk av fyra gflrdar, diirav tvi benamnda Kyrkaryk;

diir jiimstiills 1544 Geerthrudy l<yrker@g (2 gfudar), Guthormy Rgg ochThorre y RQg

med Stuorre Rygh l58l K, i Sorttung (4 girdar) 1581 (siikert en felskrivning) samt

Niells i Storrerygh (4 girdar)> 1586. Det finns eiven Storre Ryggaardt For Kuornndall
1586 SP. Kyrkoryk ligger pfl en brantare och htigre bergknalle iin den 16ga, mycket

mindre pifallande forhtijning som centrala Ryk ligger p6, och det verkar troligt att

namnet syftar pi den htigre (se Klykoryk ovan).

Kartbilden ger intryck av att Ryk iir mycket gammalt. Enligt EK har Ryk mark pi
sammanlagt 20 olika stiillen pi fem kartblad. Anr6s och Berg lir de enda andra byarna

i Tanum som nflr tvflsiffrigt tal (11 respektive 10). Ett stcine, sammanhfiIlet stycke

ligger pfl andra sidan om Kalleby.

Nr 1 Ryk Hogen hfiwanTc 1934.3t4 sk.Var 1 mtl t.o.-. iOez'it,t ,.o.rr. 1825 jb.

Ryk Hogen 1697, R. Hougen 1719, Ryk Fr. Bebyggelse pi den l6ga centrala forhtij-
ningen, intill en typisk rrhogrr; om detta ord se inledningen.

Nr 2 Ryk MellangflrdenmeilangarqTC 1934.314 sk.I allt som fdreg. R. Mellangir-
den1697,R. Millanglu 1719, R. Mellangd 1811, R. Millangl 1825, R. Mellangirden
EKB, Ryk Fr. Ingen bebyggelse pi EK, bara spridda iigor, ofta i sarnbruk med nr 6.

Nr 3 Ryk Nedergflrden n(gatr TC 1934.3/4 sk. I allt som foreg. R. Nedergirden

1697, 1881, Ryk NederglL 1719, R. Nedergird 1758, R. Nedergirden EKB, Ryk Fr.
Bebyggelse p6 den 16ga centrala ftirhtijningen.

Nr 4 Ryk Norgfrrden nfllgabTC 1934.314 sk. I allt som foreg. Ryk Norgfrrden 1697,

R. Norgd 1811, R. NorgirdenEKB, RykFr.
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Nr 5 Ryk Uppegfirden dpagqh,1pagatrTc 1934.314 sk.I allt som foreg. R. Uppe-
girden 1697 , R. Uppegd 181 1, R. Uppegirden EKB, Ryk Fr.

Nr 6 Ryk Osterg6Lrden 6;tagabTC 1934.314 sk.I allt som ftireg. R. Ostergirden
1697, R.Ostergltr 1719, R. Ostergd 1811, R.6ster 1901 taxl, R. OstergirdenEKB,
Ryk Fr. Ingen bebyggelse pfl EK, bara spridda iigor, ofta i sambruk medm 2.

Stora Ryk. y Stor Riug 1573 jb, Stuorre Rygh 1581 K, Storre Ryggaardt SP, i
Storrerygh 1586 jb. Se utredningen under bynamnet ovan.

H emmans delar: Gatan gQda TC 1934. 3 I 8 mantal. EK(B). Namnet inneh6ller gata f .
som i iildre m6I oftast betytt '(inhiignad) utfartsviig eller f[viig' (Bd 15 s. 371). -Kasen kdsa el. Kaserna kQsana'tC 1934. 3/8 mantal. Kasen EK (utan bebyggelse).
Namnen innehSller dial. bestiimd form av kas f.'rojning, svedjeland, svedjefall'.

Tbrp o.d.: F&lemyr. EK. Fdrleden innehflllerlile fdha m. 'f6le, hingst' (Tanum 1898).
Anledningen till namnet oviss. - Hulan. EK(B) (utan bebyggelse). Namnet innehil-
ler dialektordet hula hrtba f. 'h51a' (Tanum 1898). - Hiillan fuila (ode) TC 1934.
Namnet innehiller hrillq f. 'berghiill'. >>Husen p5 bergeb (TC). - Kantetorpet
kdptatblpat, iide soldattorp TC 1934. >Soldaten Kant dod sedan ca 50 flo TC. -Korndal, se detta under eget uppslag. - Kvarnliden. Quarnliden 1821 hfl. Efter-
leden innehiller lid f. 'sluttning'. - Liingetorpet ldgatbypat, ode f.d. soldattorp TC
1934. >Namn efter en soldat king; dod ftir en mansfllder sedan>> (TC). - Platsen
pl$san el. Platserna plQsana, en samling soldattorp, >>nu alla tide> TC 1934. Plats m.
kan i dialekten betyda 'torp'. - Raretorpet rfiratbypat,6de torp TC 1934. Jiimftir
Rarans kulle och Raremyrarna Bd 11 s. 83 respektive s. 103 (p6 samma hemman), diir
namnen uppges innehdlla ett soldatnamn Rar. Om torp se inledningen. - Romberg-
torpet r6ryberltaypat (ode) TC 1934. Fdrleden innehiller troligen ett sliikt-/soldat-
nann Romberg. Om torp se inledningen. - Rosetorp et rQsat*ypat, senare Sillstriim-
torpet sdlstramtaypat, ode soldattorp TC 1934. Rosetorpet EK (utan bebyggelse).
Ftirleden.i namnet Rosetorpet innehiller ett soldatnamn Ros, som fdrekom pi Ryk pfl
1800-talet. Nqpmet Sal/strdmtorpet innehfrller namnet pfl en senare soldat. Omtorp se

inledningen. - Sandliden. EK. Efterleden innehiller lidf.'slfitning'. - Snesdalen
snisdamTc 1934. L[genhet inrymd i Korndal 13 EKB Tanum s. 101, EK (pfl Korndal).
Forleden kunde mtijligen innehilla en motsvarighet till adjektivet (no. dial.) sniss 'pi
skr6'; jiimftir te sniss 'i zigzag' , verbet snissa'gili zigzag' Ross s. 725 (tnder snid n.)
respektive 726. Dalen kan ha upplevts som nflgot som sneddar av i frirhillande till
nigot annat, mojligen mellan den dal diir jiimviigen gfrr, vid Kesarekullen, och den
dsfligare diir (snart gamla) E6 gat, vid Skuggeberget. Jlimfiir ocks6 Sne(d)sbackarnai
Bd20:2 s.224. - Solliden. EKB. Val uppkallelse efter det kungliga Solliden, troli-
gen betingad av en solig sluttning. Efterleden innehiller lid f . 'shttning' . - Spriick-
lebiick. l8zlhfl,EK. Bricken kan ha upplevts som sprdftbata'sprdcklig, fl2ickig' (Lur
1933). N6gon biick finns inte (l2ingre) pi platsen. - Stiimmyr. Stiimmyhr 1821 hfl.
Forleden innehflller dialektordet stiim m.'ftirdiimning'. - Siillstriimtorpet, se Rose-
torpet. - Siibacken. 1821 hfl. Forleden inneh6ller val sd(fi sa m. (fvn. saudr m.)
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'f6.r', se likalydande namn Bd 20:2 s. 228l' Sd(Abacka 15 s. 250. - Telletorpet
tdlatbypat, ode soldattorp TC 1934. Ftirleden innehSller soldatnamnet Tell. >>Tell

dtid f6r ca 40 Ar sedan>> (TC). Om torp se inledningen. - Vagnmakaretorpet
udgqLmgigaratbypatTC 1934. Vagnmakaren okiind. Om torp se inledningen.

Ryland rlilan Nil6n 1880, rfilho KHL 1 90 1 , r{lan TC 1937 , by. Ryland (med nr 2
och 3) och Stora Ryland (med nr 1) iir tvi skilda jordregisterenheter.

Medeltida bekigg: a Ryghilandum 1397 RB s. 387, j Ryghilandum j Ostasta

stofuonne 1397 RB s. 387, i Ryiolande 1416 DN 5 s.362, Rylands gods 1523

NRR 1 s. 1.

Jordeboksbekigg: y Rilannd 1573,106 i Rylanndt 1581, i Rhollanndt 1581 F
(under >>Suenndske godtz>>), Rylanndt H, i Rolanndt (!) 1586, Rylandh 1659,

Ryland Fr (de delar som ligger inom tdtorten heter i Fr Tanumshede).

Andrabekigg efier 1540: Ryland 1597 JN s.491, Ryland 1601, Rijlannd 1603

Arbetz penninge, R6lan A II s. 28.

Preposition: (NN) i, pd CR.

Fcirleden kan mojligen innehfrlla en -ia-avledfling *hrygia- av hrrtga f. 'hdg; gddsel-

stack' med kollektiv betydelse, och syftande pi de manga gravhcigar, stensAttningar

och naturliga bergknallar som finns. i omridet.1o7 Inge Serheim (2001 s. 420) ?tterger

Roger Wadstrdms antagande (1985 s. 56) att ftirledeni Ryland i Tanum antingen inne-

h6ller fvn. hryggr 'rygg, bergrygg' eller samma ord som i Ryk, som kan sammanstiillas

med no. dial. ruk'sddesstack', besliiktat med fvn. hraukr'kiigelformad stapel', men

framhiller att den iildsta skrivningen inte kan forklaras med nigot av dessa ord.

Efterleden innehiller land, om vilket se inledningen. Inneborden av namnet kunde

vara '(odlings)marken (som hdr samman) med hdgarna'. De ffe Ryland som finns i
NG (11 s.374,378,12 s. 379) har senare och varierande fijrstabeliigg och oviss tolk-
ning.

Re.dan 1581 (mdjligen riven 1573) tvi girdar. Att miirka iir dock att ocksi det andra

beliigget fran R@de bog tyder pi (minst) tvfl enheter.

Nr 2 Ryland, Lilla r{lan el. Kilhog kdbhhu TC 1937 . ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697

jb.'ot R. Lille 1659, R. Lilla 1680 jb, Ryland Lillegflrd 1760 hfl, Ryland Lillegl 1821

hfl, L. Ryland el. Kdlhog EK(B), Ryland Fr.

16 EnligtFramme 1999 s.297 skahvenRyr-eller Riir-pAs.6O7 i1573 irsjordebok avseRyland.
lm Det finns 2 gravfalt ca 100 meter fran gArden Stora Ryland, 1 8t nordviist (med 3 hcigar och <iver 30

stensiittningar varav flera >h<igliknande>) och 1 6t nordost (ca 9 domarringar och 1 stensiittrring), och
ytterligare 1 ca 300 meter et nordviist, troligen de s.k. Ldsshogarna, se Bd l9:2 s. 119 (2 h<igar och 20

stensattningar; Holmberg 2 s. 66 niimner >21 gravhtigao). Knappt 100 meter it nordost frfln >Ldss-

hogarno finns ett gravfiilt med t hrig och 9 stensaftningar. Knappt 200 meter nordost om Viistra Ryland

flnns 1 stensiittning och strax sydost om G?irpen ett gravfiilt med 6 stensiittningar. Uppgifterna kommer

fren RAA, se under Liinkar i kiillftirteckningen.
ro8 Enligt 1758 6rs jordebok fr6n utsocknes friilse till skatte 1695.
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Fcirleden i namnet Kdlhog torde innehfllla viixtbeteckningen kdl (Brassica) kqh
(upptecknat i Thnum 1898), eftersom kol i dialekten uttalas kwh. J'amfor Kdlhagberget,
KdlhagenBd l9:2 s. 92 respektive 180. Pehr KaIm skriver i ett avsnitt om >Bohusldn

i gemen> (1746 s.198): >det var viil niistan ingen, huru fattig den eljest var, som ej

hade ett litet killand vid girderu> (ordetkdlland'grdnsaksland'visar att kfll tidigare
var en viktig grtida). Namnet Kdlhog tycks inte vara belagt ftiniin p5 1930-talet. Hog
(om vilket se inledningen) syftar troligen pi den mindre htijd som gdrden ligger p5.

Nr 3 Ryland, Yfistra r$lanTC 1937,112 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, fr. t.o.m. 1665
jb, kr. t.o.m. 1758 jb. R. Viistergirdh 1680, R. Wester 1697, R. Wiister 1719, R. Westra
1881 jb, Ryland Vester 1901 taxl, Ryland Fr (utom de delar som nu ingir i Tanums-
hede).

Hemmansdelar: Gdrpen ldrpan (men i sodra Tanum och Kville vanligen yiypan)
Nil6n 1880,1oe ltiypan (under Ryland Viistra), el. Giirpens iidegflrd yiypans figalr
>Ingen vet numera vilket jordstycke som diirmed avses>> (tnder Hogar)TC 1937.114
mtl. Var kronotidegflrd t.o.m. 1719 jb, sedan cidegflrd. Utesluten 1929. J Gairpini RB
1391 s. 385, Aff gierpenn 1573, For Gierppenn 1581, Aff Gierppenn 1581 K, Jiirpen
1659, Iiirpen 1665, Jerpen 1680, Hjerpen 1825, Hj:irpen Fr, Giirpen EK(B). Fdrleden
ser ut att innehilla ordstammen garp- som ing6r i sv. och no. gqrpa'larma, vdsnas,

skryta', fvn. garpr m. 'ofdrfldrad, stridbar miinniska'. Valter Jansson (195 1 s. 47) anser

tanken att fdrleden i Gcirpen innehiller ett vattendragsnarnn vara tilltalande >d5 en

betydande 6 flyter strax intilb>. Detta namn skulle di t.ex. kunna ha varit *Garpa.

Det lir ganska langt fran An som flyter mellan Viisfra Ryland och den nutida bebyg-
gelsen vid Giirpen, men hela omridet pfl s6dra sidan av 6n kan ha utgjort betesiingen
*Gcirpen'betesmarken vid iilven Ga4la', vilket namn bebyggelsen sedan iivertog.
Vattendraget i fr6ga iir ganska beskedligt numera, men har iindi ganska htigt ljud hela
striickan pi ca 400 meter ftjrbi niimnda omrSde. Ljudet frin forsarna hiirs pi l6ngt
hell.

Efterleden inneh6ller vin, omvilket se inledningen.
Entgt Gdsta Framme var Giirpen en ridegird som 1665 brukades under Hogar, och

senare ziven under Ryland (L999 s.297).

Torp o.d.: Dyiingshagen el. Fridhem. EK(B). Forleden i Dycingshagenkan innehfllla
ett namn *Dyring(en) som dock Zir okiint. Fridhem iir ett vanligt uppkallelsenaflm; om
sfldana se under Yngre namnmijnster i inledningen. - Gilltorp(et) liltarp, liltbrpat
TCl937. Gilltorp 1821 hfl. Jiimfiir Gilltorpwder Bjdrnim (L) ovan. 

-Kroken 
krSgan

TC 1937 . l82l hf7,1901 taxl, EK(B). Krok m. kan anviindas om en plats som ligger i
en avkrok eller diir t.ex. vdgen eller ett vattendrag gdr en kaftig krtik. >In mellan
berg> (TC). Nu industriomride. - Mamselltorpet mdrysaltbypatTC 1937. Mamsel-
letorpet 1861 T nr 458. Ftirleden innehiller personbeteckninget mamsel/, som frirst

10e Nilen skriver att det lir en skatte<idegArd under Hogar men har sedan tillfogat att det iir en gird under
Ryland.
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anvAnts om hogrestindsdamer, men pi 1700-talet dvergitt till att anviindas om ofr?ilse

stindspersoner och senare dven nedsdttande om mltn som ansflgs veka eller frtikenak-
tigapil annat siitt (SAOB M 161 tr ). Hiir iir ovisst vilken syftning det har. (Ligger pi
V2istra Ryland som har varit friilsegods.) Om torp se inledningen. - Myren m{ra,
tidetorp TC 1937. - Stenbacken. EKB Tanum s. 139, EK. - Storemyr striramly
(tide) TC 1937. StoreMyhr l82l hfl, Storemyr 1901 Taxl, EK(B), Storemyr, Store-

myrstorpet 1861 T nr 458. Enligt EKB iir Storemyr 36 516 av en avscindring, medan

taxeringsliingden 1901 utdver denna ziven redovisar 1/6 Storemyr, vilket torde vara

den obebyggda och enligt EK(B) namnliisa 3s. Storemyrstorpet ph kartan 1861 ar

mtijligen inte en namnform utan att l[sa som >>torpet (pfl eller vid) Storemyo. -
Stiitemudder'dd, stDdamndara >>el god kiilla dar stddamnda#dla>> TC 1937. Stdt kan
mtijligen syfta pi en kyrkstot, jiimfor Stote-Nils tnder StdtegdrdenBd l2:l s.79 och
Stiite-Hans tnder Stdtehansetorpet 17 s. 43. Se ocksi Stcite-Frans och Stiite-Johan

hos Lidariing (1982 s. 92, 157). (Jiimfdr dock no. dial. st@yt'bergtopp med brant el.

tvdr sida'Ldfdahl 2004 s. 98.) Andra hiilften av frirleden dr oviss. Det svenska dialekt-
ordet mudde kan betyda 'glad miinniska', bildat till adjektivet modd, mudd'livad,
glad'(SAOB M 1514; dven hos Rietz s. 446 afrin Sm6land). I DiS s. 130 omtalas
>Mudde-Selmas kiir, Muddeo>. Ett personbinamn Stdtemudde ar alltsi fullt tiinkbart.
Omrdd se inledningen.

Nr 1 Ryland, Stora stdrAlan TC 1937. 1 kr. Var fr. t.o.m. 1665 jb. R. Stora 1680,

Rylannd 1613 RU, Ryland Storgl 1821 hfl, Ryland Fr.

Tbrp o.d.: Dalen med Tegeltorpet, se Rylandsdal nedan. - Jonshfll yinshxh TC
1937. >Ligger i en 'segg' [vattensjuk siinka]. Jon obekant fcir medd.> TC. Ftirleden
innehfiIler genitiv av mansnarnnetJon.I efterleden inghr hdl, ffoligen med syftning pi
lSgt l[ge. - Kvamtorpet. EK. - Lingedal, se f61j. - Moltemyr (med Lflngedal)
miltamfir TC 1937. Moltemyr med Langedal, kallas Moltemyr EKB, Moltemyr,
L6ngedal EK. Frirleden i namnet Moltemyr innehfrIler dialektordet molter mdltar
'hjortron' (pluralform). - Oxhagen dftshqwan TC 1937. EK (utan bebyggelse).

Namnet innehflller ett appellativ oxhage m.; hage uttalas i dialekten hdwa. - Pallen
pqln (ode)Tc 1937 . EK (utan bebyggelse). Namnet inrehiller pall m.'bergavsats p6

brant stupande bergssida'. Husen l5g pi en sidan (TC). - Rylandsdal el. Dalen
(med Tegeltorpet) dqnTc 1937. Dahlen 1821 hfl, Rylandsdal EK, Dalen med Tegel-

torpet, kallas Rylandsdal EKB. Fdrleden i det sistniimnda namnet innehiller by-
namnet Ryland. Fdrleden i namnet Tegeltorpet skulle kunna tyda pi att diir funnits en

tegelkliidd stuga, men den som nu st6r diir har tripanel. Tegelfasad var ovanlig utanfcir

tiitorten och kunde siikert bli anledning till ett sidant namn. Marken bestir dock av

lera och torpet skulle kunna ha haft ett litet tegelbruk. (Enligt EKB finns inga bostiider
p5 denna avstindring.) Omtorp se inledningen. Bebyggelsen ligger liingst in i en smal

och lang dalgang. - Tegeltorpet, se Rylandsdal ovan.

Rflvsnfls, se tnder Mjdlkerdd.
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Rtid. I Thnum finns tvi olika fastigheter Rt)d. De har inget geografiskt samband men

de rziknas iindi som Rrid nr 1 och Rrid m 2 i jodregistret och fastighetsregistret. Den
ena ligger p5 fastlandet, mellan Langeby och Fflraby pi Tanumsndset, medan den

andra numera utgor norra delen av Ottercin. Denna del har troligen inte varit helt
kringfluten i historisk tid, men ett urklipp ur GP 219 1945 (>>Ett storre viltvirdsreservat

[...] tiarna Otterdn och Rrion jiimte en del andra smioar>) visar att man di 2innu rdknat
Otterbn och Roon som tvi olika riar. Nils Nil6n skriver (1880:1 s. 32) under Rdd atten
de1 av dn kallas Otterti, en annan del Rtid; >>de ha i mannaminne (fdr 90 6r sedan) varit
2 ollka 6au. Den smala forbindande delen kan p6 1790-talet ha varit si sank att man

inte kunde gi over. Ett par av skrivningama under Rdd m 2, liksom Nil6ns uppteck-
nade uttal rda, visar att Rdd-d itminstone varit ett alternativt namn. Om rdd se inled-
ningen.

Nr 1 Riid rqNilln 1880, KHL 1901, iiven rodHR1920.ll2 kr. Var 1 mtl t.o.m. 1697
jb, sk. t.o.m. 1665 jb. y Rud 1544 NRI 5:l s.232, i Rgidt 1581, i Rgdt 1586 jb, i R6t
1601, i R6edt 1603 Arbetz penninge, 1615 Reg., Rtiodh 1659, ROdh 1665 jb, Tanums-

R6d Fr.

Torp o.d.: Gullbringa gfilbrbga HR 1920. 1821 hfl (backstuga), EK. Namnet kan
mdjligen ha dubbel syftning; dels uppkallelse, kanske efter sdteriet Gullbringa
(Bd 6:1 s. 6), dels en ordlek med anspelning pi att stenhuggeriverksamheten >>in-

bringat guld. Denna frirmodan iir grundad pfl terriingens nuvarande utseende, med

enorna miingder losshuggen sten. Vid behandlingen av likalydande namn i Hobgl
(NG 1 s. 379) uppger Oluf Rygh att namnet bara finns p5 ytterligare tre stiillen i
Norge och ett par stlillen pi lsland. Tom Schmidt har dock hittat likalydande namn pi
6krar, iingar och betesmarker 6ver stora delar av Norge (BO I s. 20 f.) och fem i
Bohusliin (tre bebyggelsenamn, ett berg- och ett 6kernamn). Han menar att kropps-
delsbeteckningen bringa, som i ortnamn brukar anvdndas om >>et bredt, i Bue fram-
skydende Fjeld ... Afsats eller Skraaning i Terraineb (Schmidts citat fran NG 12

s. 15), kan ha kommit att bilda en fast sammansd.ttning med den ofta fdrekommande

fbrleden Gull-, som minga g6nger btir uppfattas som berdmmande. Sedanhat Gull-
bringa kunnat anviindas utan hiinsyn till topografin. JZimftir ocksh Gullvarpet under
Ldngeby ovan med litt. - Haneviken. Haneviken 1760 hfl. Forleden innehiLller san-

nolikthane m. 'tjlider- ellerorrtupp'.J'arllrfor HaneklevBd20:2 s. 181 (sannolikthane
'tjiidertupp', mojligen hadna f. 'get'); Hanebolet 18 s. 102 (i byn Naverstad; Holm-
berg2 s. 260 uppger att (angr?insande) hemmanet Skackestad betalade en tupp i land-
skyld till en pastor; dock anfors som ffoligare ett binamn (soldatnamn) Hane). -Hermantorpet hdlmantbypat, 'dng eller 6ker, fdrr torp HR 1920. Om torp se inled-
ningen. - Myrbiick. Myhrbiick 1821 hfl. - Sandbiick sdnbcbb, backstuga HR. -
Torpen t6rpeG6rpana) HR. Namnetinnehillerbestiimdpluralform av torp (omvilket
se inledningen); uttalet inom parentes iir >f6rsvenskab>.

Nr 2 Riid ra Nil6n 1880, Kortet 74 l9I7 (pfl sjiilva sjtikortet stflr Roo), TB 1938 (upp-

slagsformRoo)el.Riid-ti rdsNilln 1880:1 s.32.114 sk.Varkr.t.o.m. 1758 jb.iRoidt
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1581, i ROdt 1586, Roodh 1659, R6dh 1665 jb, Tanums-Rtid Fr, paa R6t 1601, paa
Rgedt 1603 Arbetz penninge, Rdtt 1760 hfl, 1901 Taxl, Rcj-On ISZLhfl,Rt d EK(B).

Inbyggare kallas: rQarana, rQrana (Kortet).

Torp o.d.: Annedal, se ftilj. - Lfingemyr (ldgamyr som myrnanm TB 1938) el.
Annedal (Nil6n). EK(B). Annedal kan innehilla ett kvinnonamn (Ann, Anne eller
Anna) och ortnamnets form kan vara inspirerad av naffmet Annedal pi en stadsdel i
Goteborg.

Riir ror KHL 1901. ll2 sk. Var kr. t.o.m. 1825 jb.

Jordeboksbeldgg: y Riir 1573, i Ryer 1581, RiOr 1615 Reg., Rotir 1659, Rrir
1665, Rorr 1697, Tanums-Rtir Fr.
Andra belcigg efier 1540: Riur 1601, Ryer 1603 Arbetz penninge, Ri6er 1613 RU.
Preposition: pd. Inbyggare kallas: rgrana.

Namnet innehiller fun. rj6dr n. (diir r hor tiII stammen) som i historisk tid har betytt
'tippning i skog, gldnta' oavsett hur denna gliinta har uppstitt, men den ingiende roten
dr samma som den i rud'rojning'. Se vidare i inledningen under rr)d. Jiimftir Ryr Bd
17 s.22 med litt.; Rdr 18 s. 110; Lindroth 1945 s. 56 ff.

Hemmans delar: Dammen ddman TC 1937 . | 132 mtl. EK(B). Accenten fdrbryllar. -M&rtehdlet el. Miirth$IetmilthhtTc 1937.lt32mtl. (Triidgird i) MdrtehiletlS4gT
nr 343, Mtirthilet EK(B). Fdrleden innehiller enligt det iildsta beliigget mansnamnet
Mdrten, som har formen Mdrte- i dialekten, niir det stdr som ftirled i sammansdtt-
ningar Qamfor MdrtestycketBdl9:2 s.184). Mellanvokaleni Mdrtehdlethar fallitoch
vokalen i ftirleden har omfiirgats av vokalen i efterleden, viil i anslutning till fiskbe-
teckningen miirt mil4 m. (Mo 1918). Odlingsmarken iir utdikad och nigon vattensam-
ling tycks inte finnas nu; dock rinner en liten biick fcirbi bebyggelsen.

Torp o.d.: Griina dalar grbna-ddbar (ode, nu inga hus kvar) TC 1937. En meddelare
uppger 2005 att detta 169 pi Norra Svandal, ungeftir rakt 6ster om gflrden Rtir. - Kal-
legflrden kdlagart CR. Fcirleden innehiller mansnamnet Kalle.

Riirmyr rSrmyrTc 1937.I sambruk med Utby. EK(B).

Forleden innehflller troligen ror f. 'vass'. Detta iir Stora Rormyr, som p6 EK ligger
som en ti i Utby. Jiimfcjr niirtggande Rdrmyr, L., torp tnder Utby.

Riirvik rdruis Nil6n 1880, rilrulg TC 1934. 59164 sk. + ll9 W. Var 1 sk. t.o.m. 1825 jb.

Medeltida bekigg:j ROyr uik sydri 1391 RB s. 385.
Jordeboksbekigg:y Rgruig 1544 NRJ 5:I s.229,i R6ruigh 1581, 1586, Riruigh



t73

1586 H, 1615 Reg., Rorwik 1659, Rtiruijk 1665, Roiirwijk 1680, RorwijklTlg,
Rorwik 1758, R6rvik 1881, Tanums-Rorvik Fr.
Andra bekigg efier 1540: R0ruig 1595 NKJ 2 s.256, 1601, 1603 Arbetz pen-

ninge.

Sannolikt inneheller ftirleden rdr'vass' och efterleden vik, men syftningen pi bida-
dera hiirrdr frin en svunnen tid. Viken gick tidigare in fran Tanumsstrand och nomrt
och det flnns numera en biick diir.

Hemmansdelar: Asken dskeNil6n 1880, dskaTc 1934. 631512 mtl. EK(B). Diir har

funnits stora askar (TC). Tradbeteckningen askhar i Bohusliin vanligen feminint ge-

nus, och i norra halvan (fran Gullmarn och nomrt) iir f. i stort sett allenaridande.
Namnformen kan tyda pi (ursprungligen) en ensam ask. Jiimftir Fries 1957 s. 82 ff.,
diir det dock handlar om namn belagda fiire 1500. - Stockeledet, del av en i tvfl delar

siimjedelad hemmansdel p6 sammanlagt211256. Se under torp nedan.

Torp o.d.: Bjiirnemyr b1&4amyrTC 1934. EK(B). Fdrleden inneh6ller antingen djur-
beteckningen bjdrn eller mansnamnet Bjdrn. - Bruksdalenbrdksdan TC 1934. Har
har funnits ett tegelbruk (TC).- Bustebo. Bdstebo trankok o. salteriplatser L8227
nr 220, Bustebo EKB. Ftirleden eir oviss. Jiimfor borste bigta m., bustemdte bistamgda
'slagsmSl', bmst f.'op16jd rand i en for ovrigt pltrjd aker' (Tanum 1933).I NO (1 sp.

1110) finns bland minga betydelser hos bust f. 'striivt och styvt har, styvt gr?is; kanten

pi skivorna i ett hiilleberg; lang >bakkerygg>; hdg smal fls, dven takis'. Namnet
Bustad (bri'ssta) (NG 3 s. 330), enligt Rygh fel fdr Busta, var namnet pfl en hrig smal

is vars namn gflrden rivertagit. Namnet uppges innehilla bust'takis' . Bustehar ocksit
anvdnts som binamn, jiimftir Ulf buste (>firir saall Vlfs bustu) som niimns i RB 1397

angiende jord i owe Hallind. - Framn[s. EKB. Platsen ligger vid den lilla utbukt-
ning som utg6r Rdrviks nordligaste kustremsa. - Griinland. EKB. Uppkallelse efter
den stora iin, troligen inspirerad av liiget invid ett utbrett, kalt berg. - Hasslarrra
hdslanaTC 1934. Gamla tomter; hassel finns diir rdtt sparsamt (TC).- Klarek$illan.
1760 hfI. Ftirmodligen fanns p5 platsen en kiilla med klart vatten. - Klarhiittan
kldrhblg,lB kldrhtblan Kortet 74 l9l7 . Anledningen till namnet okiind. Huset ned-

rivet enligt uppteckningen. Se ft lj.- Kroken krfigan Kortet 74l9l7.I sjtikortsupp-
teckningen stfir det tnder Klarhcittan: >>NdrTiggande husen kallas vanligen med ge-

mensamt namr.kr/1gan>>. Krok m. kan anvdndas om en plats som ligger i en avkrok
eller diir t.ex. vdgen eller ett vattendrag gdr en laaftig kdk. - Stockeledet stdkalb-t

TC 1934. EK(B). Diir fanns ett giirdsgfrrdsled som frirr stiingdes till med en stock
(TC). - Svenseriid sucE4sara, f.d. soldattorp TC 1934. 1792 T nr 143, EK(B). Ft r-

ledeninnehillermansnamnetSven. Om rod se inledningen. 
-Svenstorp, 

(soldat)torp.

Swenstorp 1760 hfl, Svenstorp 1821 hfl. Om torp se inledningen. Se fdreg. Kanske

avser dessa tvi namn sarnma plats. - Tomtlyckan. EKB. Ftirleden innehi.Jler tomt,

vdl i nusvensk betydelse (iimfiir tofr, tuft, tomt f. tnder Tyfi nedan), och efterleden

innehflller lyckaf., i ortnamn vanligen i betydelsen 'inhiignad betesmark', 'avgreinsad

6ker' eller 'ikerlycka i skogen' (Bd l9:2 s. 160).
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Riiriingen rQrrbgaTC 1937, iing. Uppges vara kr. t.o.m. 1719 jb.

lordeboksbelagg: Rtirengian 1659, Roriingen 1665, R66 Engen 1680, Rtir
Engen 1697, RorengenlTl9,Val Fr.
Andrabekigg efter 1540: Rperengenn 1613 RU.

Fiirleden innehiller troligen ror n. 'vass'. Rdriingen har varit en kronocidegird, se

Framme 1999 s.288.

Sannf,s sdne,s, iL:ur sdns,s (i bida fallen frigetecken i uppteckningen fcir ett even-
tuellt liingdtecken under n) Nil6n 1880, sdaqs Kortet 75 1916. Tidigare municipal-
samhZille (se ocksi Arendal), l2igenhet 1825, 1881.

Jordeboksbelagg: San6s Strand 1811, Sanniis 1825.
Andra beliigg efter 1540: Sanneess 1610 Extraskattemtl, Sanniis 1760 hfl,
Sandniis I82l-:73hfl.
Preposition: I CR.

Forleden innehiller sand m., viil med syftning pi sandig mark. Efterleden innehiller
niis n. men det niis som bebyggelsen ligger intill, vilket visserligen tidigare har varit
n6got storre, iir verkligen blygsamt i ftirhillande till det stora Tanumniiset pi andra
sidan ett smalt sund, och till den stora Raft<itangen strax norr om Sannds.

Skalmeriid, se under Ejgde ovan.

Skaveriid skduora Nil6n 1880, skdpra KHL 1901, skdrpvraTc 1937.1/4 sk.

Jordeboksbeltigg:Schafierodh (!) 1659, Schafuerodh 1665, Skafwerrjdh 1697,
Skaverod Fr.
Andrabekigg efter 1540: Skagerod 1578 NHD s. 75, Skagerdd 1760 hfl.

Fdrleden innehiller skage,fvn. skagi m. 'spets, nigot framskjutande'. En utbredd, lig
bergknalle finns nordost om girdsplanen och fortsiitter 6ver denna som en stor berg-
hiill i en snibb fram mot huset. Omriid se inledningen. Se likalydande namn Bd20:2
s.19; l2:2 s. 196.

Torp o.d.: Barkedalen bdtkadqn (t de) TC 1937. Fdrleden kan inneh6lla bayk'ytter
skikt pi trdd', syftande pi barktiikt for garvning eller taktiickning. Mojligen skulle ett
sliikt-/soldatnamn Bark kunna komma i fr6ga. Jiimfor Barkekas Bd 17 s. 61 med litt.

- Johannestorp. 1901 taxl, EKB. Fcirleden innehiller mansnamnet Johannes. Om
torp se inledningen. - Kasen. 1901 taxl, EK(B). Namnet innehflller kas f . 'rojrung,
svedjeland, svedjefall'. - Literiid lilara (ode) TC 1937 . Det iir tveksamt om det iir
adjektivet liten som ingir i namnet. Enligt flera meddelare anvandes knappast detta
ord i ortens iildre mil. Namnet uppges ha getts efter en gubbe som kallades Liten lilan
(TC). Kunde det vara ett sliikt-/soldatnannLit(en)? Se inledningen under Personnamn
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om soldatnamn. Omrtid se inledningen. - Skaveriiddalen skdwaradQr+TC 1937 .EK
1978 (utan bebyggelse). Fdrleden innehflller hemmansnamnet, efterleden dal m. -Sveneriid sodarara (tide) TC 1937. Ftirleden inneh6ller mansnamnet Syen. Om rdd se

inledningen. - Svenseriid. 1821 hfl. Se fdreg. som mrijligen avser samma plats.

Skickeriid kk ru Nil6n 1880,/e$araHP. 1920. ll4 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr.
1680-1825 jb.

Jordeboksbeliigg: y skeckerpd 1544 NRJ 5:I s. 232, y Skickerpdt 1573, i
Skickeroidt 1581, i Skickerodt 1581 H, 1586, SkeckerOdt 1586 H, 1615 Reg.,
Schikertidh 1659, Schickerriri 1665, Skickerdd 1680, Fr.
Andra b eliig g efter I 5 40: skickergt 1 60 1, skicker@ed 1603 Arbetz penninge.

Fdrleden innehflller sannolikt fvn. skikkja f .'kappa, mantel' (Fritzner 3 s. 317). Vid
biicken framfor det sydligare huset, intill den gamla landsvdgen, ligger ett stort sten-
block (sex, sju meter l6ngt), vackert rundat och mycket likt (en fyllig person ikladd)
en kappa med en kort iirm (som dock varit l2ingre - en bit iir bortspriingd). Di man
byggde detta hus som >>undantag>> fcir nigra decennier sedan fylldes stenblocket 6ver,
men vid mitt bes6k 2002hade man nyligen rdjt av stcirre delen av det. Se bild 11.

Jiimfdr >i Skikkiurudhi>> NG 7 s. I33, diir de enda mrijliga tolkningarna enligt forfat-
taren iir antingen att nflgot i naturen liknats vid en kappa, eller att girden en g6ng ktipts
ftir en kappa.Lind l92O-21 sp.324har Skikkia som binamn, grundat enbart pi nyss
niimnda Skikkiurudhi. Elof Hellquist har inget motsvarande i sin stora genomgang av
>fsv. tillnamn>> (1912 s. 98 f.), om man inte riiknar Svartrock, som dock har speciali-
serad betydelse (rivriga beteckningar for >plagg> som ingfrr i binamn ar dels brok
'byxa' och dels sidana som giiller huvudbonader). Hellquist dr osdker pi om kappe
hdr till gruppen, men det torde betyda 'kdmpe'. Om rdd se inledningen.

Hemmansdelar: 0degirden dggr+ Kortet 74 lgl7, dgfin HR 1920 el. Vessle iide-
gflrden. lll2 mtl. Odegirden 1821 hfl, EK(B), Wesle ridegflrden 1856 T nr 4l2.Det
senare namnet innehdller som forled vessle, bdjningsform av adjektivet fvn. vesall,
om vilket se Skriiddaretorpet el. Vesslegdrden el. Vessle ddegdrden (L) ovan.

Torp o.d.: Gliitteplatsen. Gl2itteplassen 1856 T m 412.I DAGs finns gliitta gbdlaf.
'ljusning mellan skyarna; gliinta i skogen' och verbet gkitta fram glrdla frdrp 'titta
fram'(om solen) (Tanum 1933). Jiimfbr *Gldttarna,*Gkitten Bd 16 s. 220 (*gliittm.
'6ppning mellan moln; gl2inta i skogen'); Gliittan 17 s. 13 (mfllets gldttaf.'diild mel-
lan berg; tippning i skog diir man har utsikt'); Gliittetomten l7 s. 107 anses ddremot
innehilla ett soldatnamn. Efterleden innehlller plals m. 'torp'. - Grinneriid gripara,
fitrr stuga HR 1920. Troligen ar det grind f. som ingir i fdrleden. Om rdd se inled-
ningen. - Hamnen hdmne, torp i utmarken CR. Namnet innehfiller bestiimd form av
hamn f . 'utmarksbete' . - Torpet t4ypat hage, ftirr torp HR 1920. Om torp se inled-
ningen.
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Skogetorp skfuerp Nil6n 1880, CP., sksgtarpTc 1934.ll2 sk. Var 1 mtl t-o-m.1697
jb, fr. t.o.m. 1665 jb, kr. t.o.m. 1758 jb.

lordeboksbeldgg: i Skompperpidt 1581 F, i Skouthorp 1586 F (bida dessa

under >>Knabbes godtzs>>), Skogtorp 1659, Skogetorp 1811, Fr.
Andra beldgg efter 1540: Skougtorp 1601 Arbetz penninge, Skogtorp 1760-73,
l82l hfl., Skogetorp EKB.

Enligt det utdrag ur de danska jordebockerna som finns pfl DAG, hdr de bida beliiggen

fran 1580-talet ihop, ffots att det lildsta av dessa awiker laaftigt. Se exkursen om

kiillorna.
Fcirleden innehiller skog skaw m. Nil6ns uttal (som fortfarande iir i bruk) och det

iildsta beligget saknar g, och uttalsbeliigget frln 1934 visar att g knappt htirs. I dialek-

ten blir g i manga stiillningar fcirsvagat till ro (eller forsvinner helt).

Omtorp se inledningen.

Torp o.d.: Hageklirr hdwa;er TC 1934. 1821 hfl, EK(B). Om lcr)rr se inledningen.

- Carlskog (irde). 1760 hfl. Ftirleden inneh6ller mansnamnet Carl. - Lflngedal, 2

avsondringar. 1821 hfl, EK(B). Den ena avsrindringen iir delad i tvfl delar; det iir alltsa

te enheter lingedal. De ligger i dalgflngen liingst i vdster och ansluter till andra namn

pil linge- pi flera hemman; se under Aserr)d. - Nytorp. 1821 hfl. Om Nytorp se

inledningen. - Rubben. EK. Jiimftir Rubben t.ex. i Bd 18 s.299, diir namnet siitts i
samband med det smil2indska rubb'denvissnade grisstubb som frin foreg. 6rs slitter
kvarstflr i grismarken', norsk dialekt rubben'ojdmn'; Bd 20l.2 s. 44 'ojiimn mark

(med stenar, stubbar e.d.)'; Rubbeberg l9:2 s. 100 med litt. - Smiilleriid smdlara,

Aker TC 1934, tidigare torp. 1821 hfl. Forleden iir oviss. Ingen soldat Smdll e.d. finns
antecknad ftir Tanum i soldatregistret.I Smdll(e)backen Bd 16 s. 76 och Smiillen20:2
s. 284 anses det vara ett sliikt-/soldatnamn som ingir, i Smcillen 5 s. 95, 20: 1 s. 28 och

Smr)llberget l9:2 s.106 antas smiill i betydelsen 'knall, smdll' ingi, med syftning p6

nigon skottlossning eller annan smiill. Om rod se inledningen.

Skiiggeriid [d.gara Nil6n 1880,@garaKIII- t901.ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 ib,
kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beldgg:j Skeggia rudi 1397 RB s. 387.

Jordeboksbekigg: y skegerud 1544 NRI 5:l s.233, y Scheger6, y Skegerp 1573,

i Skegger6idt 1581, i Skegger/dt 1586, Schiertidh 1659, Schegerrjdh 1665,

Skieggerddh 1680, Skiiiggertidh 1758, Skiiggertid Fr.
Andra bekigg efter 1540: Skiegerpt 1601 Arbetz penninge, SkieggerOdt 1613

RU, SkeggeRdd 1645 Krist. bisp. jb s. 38.

Ftirleden innehiller av allt att dtjma genitivformen Skeggia av mansnarnnet Skeggi,

om vilket se Lind 1905-15 sp. 910 f. Jiimfdr Skiiggered Bd 4 s. 26, t48 och Sldgga,

Sktiggen 16 s. 140 med litt. HR gdr sina uppteckningar fran >>Ndset>>, Tanumsnds. Han
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namner att en kung Skfigge kog ftiga enligt traditionen ska ha bott och blivit begravd
hiir. Se wder Oppen, Lilla omuttrycket Kungen pd Nas. Kanske traditionen om kung
Skiigge har givit en husbondebeteckning Kungen om inbyggaren p6 Sk?iggertid.

Hemmansdelar: Enerhogeni4rhmpan (en del av Skiiggertid) Nil6n 1880. Se lika-
lydande namn under Aleviken ovan. - Knipplarna $niphana HR 1920 (iigonamn).
Knipplarne 1821 hfl, Knipplane, Knepplane 1832T nr 306. I bohusl2inska betyder
knippel knbpalr m. 'frcihus pfl lin', men frigan dr om ordet inte har en annan betydelse
i somliga ortnamn. Se likalydande namn Bd 7 s. 203 f., diir man hiinvisar bland annat
till>>*knippeleller*knipplaf.val 'ojzimnhet, upphdjning, berg, backe'>> SOA 1:2 s. t0
och Geddeknippeln Bd l2:2 s. 75 diir man antar ett ord *knippel m. 'rund kulle, runt
berg'. Fr6n a.st. hiinvisas till Karsten l92l s. 375, dtu ftirleden i Kni)ppelbdden stigs
innehilla knyppel, lvtr)ppel, >en l-utvidgning av den germ. ordstammen *knuppa->>

'knopp', som dock inte utan vidare anses kunna jiimstiillas med sv. dral. knippel.

Skdrbo IcErbu Nil6n 1880, fii rbil I<L[- 1901, Idrba Kortet 7 4 19 17, j@rba TB 1 93 8.

1 sk.

Medeltida beldgg:j Skyrbudhom (senarc hand) RB s. 386, 387.
Jordeboksbeliigg: y skgrbo 1544 NRJ 5:1. s. 233, Sk6rboe H, Skigrby SP, i
Skiorbu 1581, i Skierbow SP, Skorbow H, i Skiorbow 1586, Schdrboe 1659,

Schtirbo 1665, Skirirby 1697, Skitirbo 1719, Skjtirbo 1811, Skdrbo 1825, Skar-
bo Jr, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Skjtirbo HGSL 6 s. 199, skiirbo 1760 hfl.

Forleden innehflller fvn. slqr n. 'tjock, ltipt mjdlk' (Hegstad s. 405), sv. dial. slqtr m.
'sur mjdlk; lupen och afskummad mjdlk' och skdr n. 'den docka mjrilken under fiIet'
(Rietz s. 612 a), da. skqr (nu dial. el. om no.-isl. forhold) 'sammenl6ben malk' ODS
20 sp. 153. Sammansatt medbo(d) (varom se inledningen) verkar det troligast att slqr
iir anviint i bokstavlig betydelse, och att namnet avser en eller flera bodar diir skyr
beretts och forvarats. David Palm anser (1925 s. 72med not) att Slqrbudhomtrots
pluralformen ska tydas som 'bod till beredning och forvaring av ystmjtilk', alltsi i
singular. I namnet Skiirholmen i Bottna socken, Bd 16 s. 9, anses fdrleden slqtrvan
anviind i jiimfdrande bemiirkelse med syftning pi det slammiga vattnet vid den gytt-
jiga stranden, den s.k. Skiirholmlerarz, pi platsen. Jiimfor omFilaren Strandberg 1991
s.25 ff., siirskilt s. 32, och om Sjors Sahlgren 1922 s. I32 ff.

Torp o.d.: Hagen. 1760 hfl, 1821 hfl. En meddelare tror 2003 att namnet kan avse
sanrma plats som Spetserdd el. Stjrirnerdd nedan.- Skiirbobruket ldybobrbgat
Koftet741917. Pe EK tgger omridet helt inom Skiirbo, men pfl GuK har griinsen mot
Arendal flyttats soderut si att den gdr rakt igenom det omr6de diir det stirr Sl<drbo

tegelbruk; en tegelbruksruin finns markerad p6 vardera sidan griinsen. - Spetseriid
spatsara el. StjiirneriidJd4ara, f.d. soldattorp TB 1938. Bida namnen innehiller sol-
datnamn, Spers respektive Stjern. Om rdd se inledningen. - Strands torp strdas
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t6rp, f.d. torp (>trol. bebott>) TB 1938. Namnet innehiller ett sliiktnamn Strand.

Strands torp sthr utsatt, utan bebyggelse, pi EK 1978 och pfl GuK, och har pfl den

senare genom iindrad griinsdragning hamnat p6 Arendal (iimfdr Skcirbobruker ovan).

Slottet, se under Tanums Prdstegdrd.

Sliinge sldsaTB 1938.112 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 ib, kr. 1697-1811jb.

Jordebolcsbekigg: y Slenge 1544 NRI 5:1 s. 230, Slannge H, i Slennggenn

1581, Slenngge SR i Slenggenn 1586, Slenge 1615 Reg., Sliinge 1665, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Slenge 1601 Arbetz penninge, 1613 RU, Slennge

' 1613 RU, Sliinge-Wald1746 OAman s.71.1r0

Namnet innehiller froligen ett vattendragsnamn *Skinga om vilket se Skingebiicken

Bd l9:2 s. 28. Jiimfor ocksi Slengja Rygh 1904 s. 233 (>>Jfr. Folkespr. slengia, slange,
kaste, og slengjen, slengende, slingrende>>). Det vattendrag som isyftas har inte nu ett

lopp som tycks pifallande slingrigt i j2imfrirelse med andra ringlande iilvar i ndrheten.

Troligen har den t[ckdikning som uppenbarligen skett rlitat ut en del sllingar.

Torp o.d.: Jiirnhatt Rnhat TB 1938. Namnet innehiller kanske jiirnhatt m. 'klo-
rocka' SAOB J 419. Se vidare Jtirnhatt tnder Oppen, Stora ovan, JcirnhattenBd 8

s. 255 med litt. TB uppger att en tidigare iigare kallades Jr)rnhatt;kanske sekundiirt till
ortnamnet.

Solbriicke sdhbraka Nil6n 1 880, sdhbrdka KHL 1901, sdhbreka TC 1937 . I 12 sk.

Jordeboksbekigg: Aff Solbreck 1573, (Hanns i Huidelpcke) for Solberg (!)
1581, Aff Solbrecke 1586, 1615 Reg., Sollbriicke 1659, Solbriiche 1665, Sohl-

briicke 1680, Solbriicke 1697, Fr, Solbriicka 1758.

Efterleden innehiller briicka f. 'bred, langsluttande backe', se vidare Brricke ovan. Pi
GuK finns Solbriickes gamla tomt utsatt, pfl en flt sydviist utskjutande del av ett bergs-

parti, med sluttningar 5t stider och veister ner mot den oppna marken. Fdrleden syftar
alltsi pi soligt liige.

Torp o.d.: Barbros hage bdrbros hdtoa TC 1937. 1854 T nr 410. Ingen uppgift om
nigon Barbro har hittats. - Priistemyr prdgtam!ry (t de) TC 1937. Se tnder Hallind
ett Prcistemyr som tydligen giiller samma bebyggelse. - Skogsro. EK(B). Ung namn-

typ, se inledningen. - Storisen stdrbsanTc t937. EFG). Smidesverkstad vid berg-

flsl nytt narnn som inte anviinds i dagtigt tal (TC). - Asemy, @samlr (t de) TC 1937.

1821 hfl. Vid en 6s (TC). Se Aseml,ren mder [Jlvesked nedan.

110 Det iir ovisst vad efterleden syftar pi; dlir stir >[...] Sagor om Smedar, sfl i Hdgar som Biirg, sflsom hiir
i Fossumstorps Hdgar, hwarest man hrirdt at the smidt liksom i en annan Smidja om aftonen efter solenes

Nedergang och iiljest mitt pe hdga Middagen; Ftjr 80 flr sedan gick Olas Fader i Surtung, benlimd Ola

Simunsson, hiir i Frirsamlingen, fr6n Sliinge-Wald, hafwandes med sig en hund>.
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Sotetorp sSterp Ni16n 1880, s,itbrp KHL 1901. ll2 sk.Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, la.
1680-181 1 jb.

Jordeboksbek)gg: y Sodethorptt1544 NRI5:1 s.225, y Soulthorp 1573,i Si6torp
H, i Saatorp 1581, Si6torp SP, i Saathorp 1586, i Siotorp 1586 H, 1615 Reg.,
Softorp 1659, Sitorp 1665, Sootorph 1680, Sotorp 1758, Sotetorp 1881, Fr.
Andrabekigg efter 1540: Sptorp 1603Arbetzpenninge, Sotorp 1760hfl, Sote-
torp EK(B).

De skrivningar som tycks peka pi att ftirleden inneh6ller sjd torde vara felaktiga. Den
kan innehfilla mansnamnet fvn. Sdri (Rygh 1901 s. 230 f., Lind 1905-15 sp. 941 f.),
fomdanska Soli (DGP I sp. I27l). Tv6. personer med tillnamnet Soti ndmns i RB, den
ene i Tossene socken, Soteniis hiirad (RB s. 379). Det tycks inte finnas nflgra andra
tidigt belagda bebyggelsenamn pi Sot(e)- i OGB, och de senare belagda namn som
finns har oftast naturbetecknande efterled och antas syfta pi brand eller svart f?irg av
annat skdl, se t.ex. SotemyrenBd I2:2 s. 42.lAlvsborgs liin finns dock t.ex. Sotlanda
(Sotelanda 1529) SOA 8 s. 168; Soterud (Soterudh 1629) 18 s. 126, och b6da uppges
innehfllla mansnamnet. Fdrleden kan ha ftirkortats genom haplologisk synkope. Om
torp se inledningen.

Torp o.d.: Alstorp el. Halstorp hdlstarpTC 1934. Ahlstorp 1821 hfl (s?iges vam ny-
bygge), Alstorp el. Allestorp 1901 taxl, EKB, Allestorp EK. FdrledeninamnetAlstorp
ser i det iildsta beliigget ut att innehilla ett sliiktnamn Ahl.Tradet al kallas i dialekten
orr -ar f. Alstorp ligger i en mycket smal >hals>> mellan den del av Sotetorp diir sjiilva
gArden ligger (pi EK 1938) och den storre agodelen i sydost. Alstorp kan skitmtsamt
eller pi grund av missuppfattning ha kallats Halstorp eftersom Sgornas form ger en
sidan association. Om torp se inledningen. - Bureniklastorpet bryran4ftlastarpat,
tidetorp TC 1934. Frirleden inneh6ller ett mansbinamn Bureniklas diir forleden iir
oviss. Bure finns, men iir ovanligt, bflde som ftirnamn och som slziktnamn, och fdr
Burekaserna Bd 11 s. 113 och Bures vrd l2:l s.335 uppges forleden innehilla ett
soldatnamn respektive bitsmansnamn. Pi 1700{alet fanns en soldat Burman iLerdals
rote. Mtijligen kunde Niklas vara ?ittling till honom. De flesta oftnamn pi Bur(e)-
anses annars inneh6lla en pluralform av dialektordet bu f.'bod'. Om torp se inled-
ningen. - Halstorp, se Alstorp.

Surtungy';-tag Nil6n l88},fih1asl{LlL l9[,trtlagTC 1937, Jilog CR. 1 sk.

Medeltida beliigg: firlr Saurtungu 1397 RB s. 387, a Saurtungo 1440 DN 6 s. 509.
Jordeboksbekigg: y Sutong 1544 NRI 5:1 s. 230, i Sorttunng 1581, i Sort-
hunngh 1586, for Sorthunngh 1586, for Sortung 1581 K, aff Sorthung 1586 K,
Surtung 1615 Reg., Sturtung (ftirsta / otydligt) 1659, Surtungh 1665, Siutungh
(!) 1680, Suurtung 1697, Surtung 1758, Fr.
Andra beldgg efter 1540: Suruig 1601, Surtung 1603 Arbetz penninge, 1645
Krist. bisp. jb. s. 38.

Preposition: i, pd. lnbyggare kallas: li1 agan, trt4ograna TC 1937 .
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Forleden innehiller fvn saurr m.' gyttja, dyig mark', se Sdrbygden Bd 17 s. XVI (och

Sdrbo s.99). Efterleden innehiller tungaf., syftande pi den landtunga som bildas diir
Gramsedlven flyter ut i Fossumdlven. Jiimftir Rungstung ovan.

Torp o.d.: Loppekiirr ldpaSdr, tidetorp i Siljebr6ten CR. 1821 hfl, EK. Ftir fcirleden,

se likalydande naflrn tnder Gdnehed ovan. Efterleden innehiller kiirr i den standard-

svenska betydelsen, vilket stiimmer med fdrhflllandena pfl platsen (se vidare inled-
ningen). - Potteriid pdtrara, ode torp i Siljebr6ten CR. Forleden kan innehella potta
f. En meddelare uppgav 2000 att berget omedelbart bakom bebyggelsen iir urholkat
upptill som en potta och att den som rojde marken kallades Potten pdlan (ffoltgen
sekundiirt till bebyggelsenamnet). Jiimfor xPotterbdBd20:2 s. 86. - Siljebacka el.

Siljebacken sdktabhkan CR. Torpet Siljebacka 1760 hfl, Siljebacken 1821 hfl, EK(B).
Forleden innehiller milets silj sefi'sdlg'. - Siljebriten. EK. Se dettatnder Fossum.

- Storlingen stQrcbga, stQrtbge TC 1937 . 1821 hfl, 1835 T rtr 271, 1901 taxl, EKB.

- Vtisterriid udstaro CR. Wiisterrdd 1821 hfl. Forleden innehiller vdderstrecks-

beteckninget vcister eller ett sliikt-/soldatnarn Wiister.

Svandal sudndqh Nil6n 1880,t11sudadstr KHL 1901.

Medeltida belcigg:j Suandalum 1397 RB s. 386.
Jordeboksbeldgg: y Suandall 1544 NRI 5:l s.224 f., 1615 Reg., Suanndall H,
1581, Suaanndall H, Suaandaill, Suandaill 1581, Suanndall 1586, Swandal

1659, Svandal 1881.

Andrabekigg efter 1540: Svandal 1591 Akt. s. 55, Suandalt 1599 NHD s.286,
1603 Arbetz penninge, 1613 RU, 1616 OKK s.275, suandal 1601 Arbetz pen-

ninge.
Preposition: i CR. Inbyggare kallas: sDhndq.bryarTc 1937.

Fijrleden skulle kunna syfta pi fdrekomst av svanar. Men dalen ldper i en lang bige
genom Nord-Svandal, Kustorp, Svandal Toresgirden, Halt, 6n, Jute-Svandal och

Svandal Sorgflrden, en strdcka pi ca sju kilometer. Mtijligen kunde sjiilva dalen med

vattendraget ha liknats vid en svanhals. En bildning ttll Svan- kunde ftirst ha varit
namn pi vattendraget som nu kallas Svandalscilven (limfdr Svanelva NSL s. 438).

Trots att de fyra hemmanen rdknas som nr 14'il de sjiilvstiindiga och siigs inte ut-
gdra en by.

Redan l544fyrag6rdar.

Nr 1 Svandal Jute el. Jute-Svandal ldasudndah Nil6n 1S8O,7idasuandqh KHL 1901,

fida-suhadab el. fufia-suhodah el. fuQa sudadqb (prep. l, pd) TC 1937. I sk. Var kr.
t.o.m. 1811jb. S. Jute 1697 jb, Swandahl Jutesgird 1760hfl, Svandal Juthesgl 1821

hfl, Jute-Svandal EK(B), Svandal Fr.

Preposition: i CR.

111 Ni16n har satt frigetecken fdr beteckningen - fdr halv vokalliingd och 1884 har han fdrst skrivit
sudndab, och sedan strukit liingdtecknet.
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Det verkar troligt att det ar jute m. 'person frin Jylland' som ingdr i frjrleden. I som-
liga dialekter uttalas detta jyte, vilket i Thnum bhr jyde; jiimfiir Juterud futara (SOA
15 s. 51) och lutebrdten fitabretan (19 s.17) som nrimns av Ljunggren l92l s. 149.
(JZimfiir ocksfl uttalet 1yr av juver n. Tanum 1897).

Enligt uppgift hade hemmanets folk skilt sig ut fran de ovriga redan pfl 1700-talet.
De ingick t.ex. inte i hamnelaget. Kanske iir det ett tecken pi att de inte var frfln
trakten.

Med tanke pi att de bida iildre upptecknade uttalen hat y- kunde alternativt djur-
beteckningen gel f. komma ifrhga, eftersom den i norra Bohusliin fitalas 1tQ. Jiimftir
t.ex. Geteklev Bd 18 s. 200; Geteknatten 20:1 s. 138; Getebodarna20:2 s. 148. Kan-
ske handlar det om en omtolkning sedan orsaken till namnet gltimts.

Ftjr tre av Svandalsgflrdarna iir den efterstiillda bestiimningen (i det har fallet Jute)
tillagd i 1697 irs jordebok. Uttalet har en sammanszittning med (har) Jute- som fdrled
och >>bynamnet>> som efterled, nigot som EK(B) tagit fasta pfl trots jordebdckernas

skrivningar.

Hemmansdelar: Gatan gdda TC 1937. Il4 mtl. EK(B). Namnet innehiller gata f .
'(inhiignad) utfartsv?tg eller fiiviig' (Bd 15 s. 371). - Hogen hfiwanTC 1937 . Omhog
se inledningen. - Karoluses kardlusas TC 1937. Namnet inneh6ller genitivform av
mansnanmet Karolus,latiniserad form av Karl, som har varit i bruk i hiiradet, vilket
visas av (utover detta ortnamn), att en Karolus och fem (olika) Karolusson samt tv6
Carolusson finns fdrtecknade i EKB. Se ocks6 Karolus NPL s. 163.

Tbrp o.d.: Anderstorp. 1901 taxl, EKB. Forleden innehiller mansnamnet Anders. Om
torp se inledningen. - Bjiirndalen bl6adar,, (6de) TC 1937. Forleden innehflller an-
tingen djurbeteckningenbjtirn eller mansnamnetBjdrn. 

-Fjillletfldlar 
el. Riivhilet

rduhht (6de) TC 1937 el. Rflvurdet rduui.trat CR.. Fjdll n. betyder i dialekten 'berg,
(avliigset) bergsomride'. Om namnet inneh6ller hdlkwde vdl ordet syfta pfl l6gt liige
i terrlingen eller ett specifikt markant h6l pi platsen, i det hiir fallet kanske en riivlya.
Den meddelars som gav det sistniimnda uttalet antog att -hdlet ktnde vara rdtt, fast
han inte tycks ha hrirt det. Det ord som hans version innehflller i efterleden, urde n.,
finns upptecknat fran angriinsande Kville socken med betydelsen 'rovfigels- eller
rovdjursbo' 1899, 'kalI och dfllig bostad' 1933, '6dslig plats' 1923. - Hiisthagen
hdsthqwan (t de) TC 1937 . l82l hfl,2 torp 1827 T nr 238 (sen kopia). Hage tttalas
normalt i dialekten hdwa. Se ft lj. - Hilsthagtorpet. 1846 T nr 324. Se fcireg. som
kanske avser saflrma plats. - Platsen pldsan TC 1937. Namnet innehiller plats m.
'torp'. - Riivh&let el. Riivurdet, se Fjdllet ovan.- Svaneriid. EKB. Frirleden kan
vara bildad till ortnamnet Svandal, eller innehilla ett diirtill bildat soldatnamn (en

soldat Svan fddd 1856 fanns pfl Sor-Svandal). Namnet kunde syfta pi fcjrekomst av
svanar. Jiimftir Svans tomt Bd 6:1 s. 226 (korpral Svan); Svanerdd 17 s. 107 med litt.
(soldatnamn Svan). - Svanstriimtorpet sudnstrpmtarpet CF.. Forleden innehflller ett
soldatnamn Svanstrdm. Flera soldater med detta namn har funnits pfl Svandal.

Nr 2 Svandal Norra el. Nord-Svandal nQsuhndah Nil6n 1880, nQbsuandqh I<Iil-
1901, ndsuqndah (prep. i, pd;3 g6rdar) TC 1937. 1 sk. Var kr. t.o.m. 1825 jb.
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S. Nordre 1697, S. Norr 1719, S. Norra 1881jb, Swandahl Nonegird 1760 hfl, Svan-

dal Nordgl l82lhfl, Nord-Svandal EKB, Svandal Fr. Se sista stycket fcire hemmans-

delarna wder Jute-Svandal sffax ovan.

Preposition: i CR.

Hemmansdelar: Hed he-TC 1937. 3116 mtl. EK(B). Om hed se inledningen. Jiimfor
torpnamnetHedennedan. - Snapen sndban (>med tre olika girddelar>) Nil6n 1880.

ll4 mfl. EK(B). D?ir frjrleden Snap-harbehandlats i OGB (se t.ex. *Snapds Bd 9 s. 35;

Snaben 17 s.94), har det ansetts innehilla det nu fcirsvunna boh. xsnape m. 'spets,

framspringande udde', liksom hos Tengstrdm 1931 s. 310. Pi platsen i Tanum tycks
nu ingenting finnas som styrker detta. Girddelens form pi kartan skulle kunna tolkas

si, men med tv6 inviindningar: dels att namnet enligt Nil6n betecknar tre gflrddelar,

vilket skulle kunna innebiira att dven de i EKB och pi kartan namnlcisa, angriinsande

22 och23 tidigarc kan ha innefattats i Snaben, vilket gor att kartfiguren inte iir vittnes-
gill; dels att 6ven de andra fastigheternas kartfigurer iir avlinga och spetsiga. I sam-

band med Snaben i DS 10 s. 62 uppges dock betydelsen av snabe, fomdanska snapi
m., i ortnamn ofta vara 'Kile, Fremspring'. Mbjligen kunde det i Tanum handla om de

tvi >>tungor>> (iimfdr Rungstung och Surtung ovan) som bildas norr om bebyggelsen

av ett tv6 ganger forgrenat vattendrag.
>>Namnet ansigs som ngt ftjrklenande. Vad det betydde kunde ingen siiga.>> (TC)."'

Kanske fanns i medvetandet kvar minnesrester av nigon gammal motsvarighet till
fvn. sndpr m. 'dire, dumbom, slyngel' (se Fritzner 3 s. 451).

Torp o.d.: Aspliden. EK(B). Efterleden innehiller lid f.'sh,tttning'. - Dalen dsuq,

f.d. soldattorp TC 1937. EK. - Gliidan ghda (ode)Tc 1937. Gliidan 1760 hfl, GHd-
jen, iing, torp 1787 T nr 85. Namnet innehiller gkida f.'glddje', no. glede f. Jiimfdr
Gleda ghia BO 1 s. 134; Glrea NG 5 s. 423; Glddan (med hiinvisning till orustsm6lets

ghda) Bd 17 s. 88. Diir var magert och torftigt och torpet ftidde ej ens en ko (TC).

Namnet kan vara ironiskt menat. - Grtindalen gr@ndg;n CR. - Hflldalen. Holdah-
len 1760 hfl, Hildal 1821 hfl. Fdrleden beskriver viil dalen som smal och tr6ng. -
Johannestorp. Johannistorp 1821 hfl. Jiimftir likalydande namn under Zy"f, som ock-
si har skrivningen Johannistorp under 1800-ta1et. Om torp se inledningen. - Kasen.
1760hfl, Kasan 1787 T nr 85. Namnet innehflller kas f.'rojning, svedjeland, svedje-

fall'. - Kasene kdsana (tide) TC 1937. Se fiireg. - Liane liana CR.. EK. Namnet
innehflller bestiimd pluralform av lid f .'sluttning'. Se under Pileri)d nedan. - Mel-
lanheden. 1821 hfl. Namnet givet i relation tsll Norrheden och Sdrhederu nedan. Om
hed se inledningen. - Norrheden. 1821 hfl, Norr Heden 1830 T nr 310. Se foreg.

-Pilerdd, 
pilaraTC 1937 el. Tirfls. Tir6s EK. Forleden i Pilerdd innehdller viil trAd-

beteckningen pil. Om rdd se inledningen. Betrffiande Tirds jmnfor namnet Tirbcick

tnder Siyerba (L) ovan, dar Tir- miijligen ska syfta pi en lingsamt rinnande biick. Hiir

lu Enligt traditionen fanns >fcir liinge sedau en driing pi Nord-Svandal som flck gi till platsen fdr att
utriitta sysslor diir. Han tyckte illa om uppdraget och myntade narmet, som ansigs fcirklenande.
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finns visserligen ett vattendrag i niirheten men om ftjrleden ska tolkas pi liknande siitt
iir ovisst. Pilerod bestod av tv6 torp varav det ena i tiingderna kallas Liane (TC). Enligt
en nutida meddelare heter dessa tvi skilda torp Liane och Tirds (se Liane strax ovan).

- Siirheden. 1821 hfl. Se Mellanheden ovan. - Tiris, se Pilerr)d.

Nr 3 Svandal Stirgflrden el. Stir-Svandal sgsuaadab el. so-sudyrdah, prep. i, pd
(2 girdar)Tc 1937. 1 sk. y ss@ndre Suandall 1544 NRI 5:l s.225, S. Sodergfirden
1697, S. Sorgl 1719, S. Sdrgflrd 1758 jb, Swandahl Sdregflrd 1760 hfl, S. Sdrgirden
1881jb, Stir-Svandal EKB, Svandal Fr. Till skillnad fran de dvriga Svandalsgerdarna
omndmns Srjr-Svandal med ett liigesangivande tilliigg: ss@ndre'sydligare' 1544. Se
sista stycket fcire hemmansdelama wder Jute-Syandal sftax ovan.

Preposition: I CR.

Hemmansdelar: Hogen hdwan CF' ll2 mtl. EKB. Bebyggelsen ligger pfl sdderslutt-
ningen av en bergknalle. Om hog se inledningen.

Torp o.d.: Busetorpet bfi.satarpat CR. F<ir fcirleden jiimfcir Busan tnder Lycke ovan.
Om torp se inledningen. Lig i den otillgiingliga nordviistra delen av girden. - Dam-
men ddwanTc 1937. Lig i niirheten av en plats diir ett vattendrag korsar vZigen; diir
finns ingen damm nu. 

-Kasene 
kQsana (t de) TC 1937. Namnet innehiller pluralform

av kas f. 'rcijning, svedjeland, svedjefall'. - Rubben rfiban (dde) TC 1937. Se lika-
lydande namn under Kncim. - Solliden. 1821 hfl. Lig rippet i en solig sluttning. -Vintervtigen uiotaruc!1an (tide) TC 1937. Wintervagen I82l hfl (undantag), Winter-
wdgen 1826 T nr 238. Namnet innehiller ett sammansatt appellativ vinterviig. Troli-
gen har marken varit sank, men farbar niir den var isbelagd. - Viisthuset uti;thisat
TC 1937. Wiisthuset t760 hfl, 1827 T nr 238 sen kopia (troligen soldattorp), EK.
Huset ligger vzister om g6rden.

Nr 4 Svandal Toresgflrden el. Tores-Svandal tQpugndab Nil6n 1880, tdfSudndbh
KHL 1901, ttisukndab,to_sudadqhTC1937.1 sk. S. Torssgflrden 1697, S. Toresgird
1719, S. Toresgflrden 1881 jb, Tores-Svandal EKB, Svandal Fr. Se sista stycket fore
hemmansdelarna under Svandal Jute ovan. Den Tore som givit namn flt gdrden ska
enligt siignen vara begravd i en hog vid den sydligaste av girdarna.

Preposition: i, pdTC 1937.

Hemmansdelar: Jensens ld4sans TC 1937 . Namnet innehiller sliiktnamnet Jensen.tl3

- Kflcke-Mannes Sdftamh4asTC 1937. Namnet efter en Emanuel som skr6t mycket
(TC). MeddelareT} 6r senare har inte hort namnet.tla Pi Ljungby Nedre rote fanns en
och pi Kyrkeryks rote flera soldater Kcicktnder 1800-talet. - Sandrarnas sd4dranas
TC 1937. Namnet inneh6ller genitivform av ett personnann Sandrarrua. Sandrarna
kallades s6 efter sin far, som hette A/exander (CR).

113 Enligt en uppgift 2005 egentligen Jdnsson, efter en Anders Jdnsson.
114 Enligt en meddelares uppfattning skulle namnet sl<rivas Tjeck- och bero pi n6gon person inflyttad frin
Tjeckoslovakien.
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Tbrpo.d.: Bliitdalen bhdtd,an,bhdtdan (tde)TC 1937.Markenvarenligtuppgiftfdr
bltit fdr att kunna odlas. - Htillan tubla, ode soldattorp (TCb). 1760 hfl, Hellan 1821

hfl.Namnetinnehlilerhiillaf.'berghall'.-Kiicke-Kristians #dkakristruns,ddetomt
TC 1937. Jiimfdr hemmansdelen Kcicke-Mannes ovaL - Literulten (?) lilaniltan,
ddetomt TC 1937. Efterleden innehiller rult'oj'amnhet; liten rundaktig kulle', se

Spekerulten wder (Stora) Anrds ovan. For fijrleden j2imfiir Literdd tnder Skaverdd
ovan. Literulten lig enligt TC pi en kulle.tls - Pungevr'dngan pbgaurtbgaTc 1937,

pdgaorrbgaCR, ijdetomt. Ganskavanligtkrognamn,sePung(e)vrdnganBd 15 s. 131;

Pungvrcingan 20:2 s. 99. TC uppgq att namnet hiir syftar pi att >de sista iborna
gjorde konkurs. Genom slciseri?>>. - P6llarna pdlana (6de) TC 1937. >Meddelarens
far Pdlbidrog laaftigast till uppodlingeu (TC). Dock tycks det nigot miirkligt om det
iir hans barn som ihigkoms i namnet. Namnet kan inte vara en sammansiittning med
-land eftersom neutrala substantiv i bestiimd form behiller itndelsen -r i dialekten.

Sfltorp s@terp Nil6n 1880, sdtbrp KHL 1901, sdlerp (3 girdar) TC 1937.6/7 sk. +
ll7 W.Yu 1 sk. t.o.m. 1825 jb.

Jordeboksbeldgg: y Sothorptt 1544 NRI 5:l s. 225, y Sotorp 1573, i Si0torp
1581, Saathorp H, i Saathorp 1586, Sotorp 1615 Reg., Stietorp 1659, Sitorp
1665, Fr.
Andrabelagg efter 1540: sgthorp 1601, Satorp 1603 Arbetz penninge.
Preposition: p d. lnby ggare kallas : s,ilarpam, s dtrarprana TC 1937 .

Det danska beliigget 1581 tycks peka pfl sjo (liksom kanske de andra skrivningarna
med o) men det iir sannolikt felaktigt (och det har inget strid i uttalet). Gfrrden Sitorp
ligger niira sjtin Djupevatten.

Troligare iir att forleden innehiller en stam sod- med samma rot som ingdr i det fvn.
verbet sj6da'koka', sisom ftjrutsiitts for Sdstad sd:sta iB@ 3 s.30 f . (Saastad sdsta i
NG 1 s. 361), i RB skrivet Sodstadum o.d. Ftirleden Sod- syftar diir pfl ett vattendrags-
parti med stark strom och strdmvirvlar. (Se Fitzrer 3 s.266; Torp s. 583 sjoda, ockslt
i betydelsen 'susa, brusa'.)

Hiir flnns ett smdrre vattendrag som nu kiper spikrakt genom ikermarken, som
alltsi iir utdikad. Strax innan det nir Skermarken, ett par hundra meter vdstsydvdst om
g6rden, har det funnits en kvarn enligt en >>karta frin 1799 och kvarninventering:
Sfltorp - en Husbehofs Mjiilqwarn>>, RAA Tanum 1457:1. Det tyder pi att vattnet i
biicken har haft en viss kraft och diirigenom gjort skiil ftjr en ftirled Sod-. Pi andra
sidan om gflrden finns ett smii:re vattendrag med stcirre hdjdskillnad, som ocksi rinner
ner i 6kern (och diirifr6n i en rak linje).

Omtorp se inledningen.

Hemmansdelar:BldtanbbbdaTc1937.1/8 mtl. 1760 hfl, 1821 hfl, EK(B). Fdrleden
innehflller adjektivet bldt med syftning pi sank mark. - Sandbiick shnbdkTC 1937.

7 116 mtl. EK(B). Invid bebyggelsen rinner en biick med sandbotten.

lls Enligt en uppgift20o3 skulle det kunna giilla ett hus som fram till 1909 lAg pi >Tors hcig> (som pi EK
1978 stflr somTysslinge hdg).
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Torp o.d.: Elderiid \ldara, cidetomt, nu 6ker TC 1937. Abon hette Eld (TC). Om rdd
se inledningen. Se ftilj. - Eldstorp. 1821 hfl. Hiir bodde avskedade soldaten Anders
Eld (nflgon soldat Eld finns inte i soldatregistret fdr Tanum, men driremot fcjr Mo res-
pektive Kville). Om torp se inledningen. Se fcireg. som mrijligen kunde avse samma
plats. - Granatstorp grdnatstbyp, <idetorp TC 1937. Hiir bodde en gammal soldat
Granat (Granat finns i soldatregistret pfl Lilla Gerums rote). Om torp se inledningen.

- Kyrkemyren Sdykamyra, odetorp TC 1937. Vad som foranlett namnet iir okiint.

- Oset 6sat, tvit stiillen TC 1937. EK. Namnet innehiller bestiimd form av as n.
'Arnynning' och betecknar omridet kring ett vattendrags utlopp i viistligaste spetsen av
Djupevatten (pi EK 1938; sedan vattennivfln siinkts rinner det ut i sankmarken vid
viistra delen av sjdn). - Rishagen rishewanTc 1937.1760 hfl, 1821 hfl, 1901 taxl,
EK(B). Namnet kan innehilla rishage m. 'hdgnad av ris, kvistar o.d.' som anfcirs
under likalydande namn i Bd 15 s. 26; se dven rishag, rishage SAOB R 2131. Under
Rishagsberget iBd l2:2 s.298 frireslfls ocks6 detta ord som forled, iiven om det fram-
hills att det inte 2ir kZint fran Bohusliin; diiremot frin Viistergrjfland. Rishagen kan
alternativt yata ett tviledat namn ddr forleden innehiller rls n. 'snir, kvistar' och
efterleden hage m. (dialektuttalet normalt hdwa) i standardspriklig betydelse. -Spjuteriid spltQdara, ode soldattorp TC 1937. Tvi soldater med namnet Spjut finns
registrerade pfl Sitorps rote p5 1800-talet. Om rdd se inledningen. - Stockemyren
stdfr,amyra, tidetorp TC 1937 . Namnet Zir sekund?irt till det likalydande myrnamnet, ddr
forleden innehflller stock m., troligen med syftning pi en eller flera stockar som lagts
ut som bro civer sankmarken. - Vassmyren udgmfira,ddetorp TC 1937. Fdrleden
innehiller viil viixtbeteckningen vass, eller mtijligen genitiven yass < vatns ay yatten.

Beliiget vid Djupvattnet enligt uppteckningen. (Mdjligen iir detta det Vassmyr(en)
som pi EK ligger norr om Djupevattnet, strax norr om grzinsen mot Tyft, se detta
nedan.) - Westringsborg. 1760 hfl. Enligt husf<irhdrsliingden bodde dragonen Erik
Westring pi platsen. Efterleden borg ar hiir troligen given efter fdrebild fran namn p6
herresdten o.d. Jiimfrir Mattisson 1996, avsnitt 4 och 5, s. 10 ff.

Sidm se,m, semNilln 1880, by.

Medeltida beliigg: Sam, um Saem, fore Seem 1475 DN 5 s. 644.
Jordeboksbekigg: y Sem, y ssem 1544 NRI 5:1 s.232, i Sem F, 1581, F, 1586,
Semb 1615 Reg., Siimb 1758, Sam 1811, Tanums-Siim Fr.
Andrabekigg efter 1540: Sem 1565 NRR 1 s.485, Semb lille, store 1594 JN
s.237, Semb 1595 NKJ 2 s.219, 1601, Semb 1601, 1603, semb 1603 Arbetz
penninge, 1613 RU.

Ftirleden innehiller fvn. srer m., en sidoform till fvn. sjdr (NorrgnO s. 538 resp.622),
sv. ,yo m. Detta sre- dr i svenskan bara belagt som fcirled i ortnamn enligt Stiderwall
(2:1 s. 337). Om hem se inledningen. Se likalydande namn Bd 18 s. I24; SOA 19

s. 84 f.; Sern NG 2 s. 153 (Sem 1576); 5 s.263 (a Sreem 1400); Seim 3 s. l9I (i Seimi
1306, avskrift 1397); samt Saby Bd 7 s. 84.
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1544 flnns tre gflrdar antecknade; fran 1581 sex, varav tvfl under >>Peder Huidtfeldtzs
Godtzs>>.

Siim Undergflrd. Sem Underg6rd 1760 hfl. Torde vara sammanfattande namn pi
rtr 14.

Nr 1 Siim Nedre Norgflrden 1 sk. S. Nedre Norgirden 1697, S. Neder Norgl 1719 jb,
Siim Nedregl 1821 hfl, Siim Nedre Norgirden 1901 taxl, Tanums-Seim Br. Siim, nedre

kallas endast sem (TC 1937).

Nr 2 Siim Nedre Siidergflrden 1 sk. S. Nedre Sddergdrden 1697, S. Neder Stirglu

1719, S. Neder Stirgd 1811, S. Nedre Stirgirden 1881 jb, Tanums-Siim Er. Sr)m, nedre

kallas endast sEm (TC 1937).

Nr 3 Slim Nedre Viisterg&rden 3/4 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb,
frirut till Maria Kyrcka enligt 1659 jb. S. Nedre Westergirden 1697, S. Neder
WlistergP 1719, S. Neder Wiistergfird 1758 jb, SAm Nedre Vester 1901 taxl, Tanums-

S?im Fr. Scim, nedre kallas endast sqm (TC 1937).

Nr 4 Stim Nedre Ostergflrden 314 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. t825 ib,
f6rut till Maria Kyrcka enligt 1659 jb. S. Nedre 1697, S. Neder Ostergl 1719, S.

Nedre Osterg6rden 1881jb, Siim Nedre 6ster 1901 taxl, Tanums-Siim Fr. Srim, nedre

kallas endast sem (TC 1937).

Siim Ovre )uasqmTc 1937 el. Sdm Overgflrd. Sem Ofregird 1760-73, Siim Ofvergl
1821 hfl. Sammanfattande namn pi nr 5 och 6.

Nr 5 Siim Ovre Viistergflrden 3t4 sk.Var 1 mtl t.o.m. 1825 jb. S. Ofre Westergfirden

1697, S. Ofwer Wiistergl l7l9 jb, Sam Ofre Wester 1901 taxl, Tanums-Siim Fr
(5? Skiirbo).

Nr 6 Siim Ovre Ostergflrden 3t4 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1825 jb, kr.t.o.m. 1680 jb.

S. Ofuer 1665, S. Ofre 1680, S. 6fwer Ostergirden 1697, S. Ofre Ostergl 1719, S.

Ofre Ostergfirden 1881jb, Sam 6fre Oster 1901 taxl, Tanums-Siim Fr.

Hemmansdelar: Intagan. 1116 mtl enligt husf6rhdrsliingden. 1821 hfl. Namnet inne-

hiTler intaga f. 'jord som fdr odling intagits av den gemensafirma utmarken'. - Kro-
kenkrfiganTc 1937. 13132 mtl. EK(B). Eftersom Kroken ligger centralt i byn och iir
den storsta brukningsdelen under nr 3, anvii:rds krok m. hiir siikerligen inte i betydel-
sen 'avkrok'. Troligen har antingen viigen eller nflgot i terriingen tidigare gjort en

kraftig kttk. - Liane. 7/24mtl. EK(B). Namnet innehflller dialektal bestiimd plural-
form av lid f .'slfitrrtng'. - Stiillet stdlat TC 1937 . I 12 mtl. EK(B). Stiille n.' plats'

tycks vara ovanligt i Bohusliin; det finns fi uppteckningar, varav inga fran norra Bo-
husliin. Ett likalydande namn flnns i Bd 1 s. 72,:utar, iildre beliigg, och ett i 5 s. 102,

belagt fran 1659. (Dessutom finns ett till skriftformen likalydande men med akut
accent i Bd 20:1 s. 47 .) Stelle, finns tvi ginger i NG, dels i 2 s. 420 med hiinvisning
tlll Erikstellet s. 416, och dels i 4:2 s. Il4 dar det konstateras att >>Stellet, Stedet,

findes oftere brugt om Smaagaarde og Pladse; findes ogsaa i Sammensatningen.
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Kanske iir det under standardspriklig inverkan som det hiir behandlade namnet har
kommittill.

Torp o.d.: Bergdalen. EK(B). - Bergetorpet bdylat*ypal, ddetorp, f.d. soldattorp TC
1937.Tvh soldater med namnet Berg fanns p5 Siim p5 1800-talet. Om torp se inled-
ningen. - Fridhem. EK(B). Se inledningen om mtinsternamngivning. - Hammar-
bo. EK(B). Om hammar se Tannam nedan. Strax bakom bebyggelsen finns en brant
bergviigg. Ungt namn, jiimfdr Kvarnebo nedan. - Hansetorpet. Hansetorp(et) 1824
T nr23. Ftirleden innehillermansnamnetHans. Om torp seinledningen. 

-Hesdalenhd_sdsn,ddetorp TC 1937 . Jiimfrjr uttalet hd_sdea for Hedesiingen Bd 1. s. 124 f. Ftir-
leden innehflller troligen hemmansnamnet Hede. Hesdalen 169 enligt uppteckningen
pi Ovre Siim som i dster greinsar nll Hede. - Kreketorpet krbgatbypaf, ddetorp TC
1937. Olokaliserat. Forleden Zir flerfydig. I DAGs finns upptecknade krdga f. 'oduglig
person' (Tanum 1933), krbga m. 'person med mindre fdrmiga', verbet kriga'mota in
djur i ett htirn; bringa (ngn) i tringmfll' (Tanum 1939); DiT har verbet kregga't'dnga,
mota, genomskjuta' fsicl, kregga f. 'en ofortagsam och riiddh6gsen person' . Det kunde
alltsi vara ett nedsiittande namn med syftning pi person. Ett annat alternativ iir att
forleden inneh6ller boh. krik'krok, avkrok' om vilket se Krikerdd tnder Amunderdd
(L) ovan och Bd l9:2 s. 158. Om torp se inledningen. - Krossdalen kr6sdqr,,, ode-
torp TC 1937. l'drnfdr Krossekcirr ovan. - Kvarn(e)bo. Kvarnebo EKB, Kvambo
EK. Ungt namn, se inledningen. - Kfirraby, 2 avsdndringar. EK(B). Forleden inne-
hiller bynamnet Krirra. Kiirraby ligger vid gritnsen mot Kdrra. Om by se inledningen.
Ungt namn. - Lenas torp l\nas tayp, odetorp TC 1937. Fdrleden innehiller kvin-
nonamnet Lena. >>Gumman Lena fore mannaminne> (TC). Om torp se inledningen.

- Lilludden. Lill-Udden 1821 hfl. Jiimfdr Udden, Stora nedan - Lugnet l6gnat,
tomt TC 1937. Se inledningen om mtjnstemamngivning. - Nytorp. 1821 hfl. Om
Nytorp se inledningen. - Olseriid dlsara Nil6n 1880, dlsara,dlsaraTC 1937. EK(B).
Forleden innehflller mansnamnet Olof. Om riid se inLedningen. Enligt bflde Nil6n och
TC tir detta namn pi girden Nedre Sdm, men enligt EK(B) iir det en avstyckning. -Riidhillan rbhela TC 1937. I82l hf7, 1825 T nr 45, EK(B). Efterleden innehiller
hrilla f.'berghiill'. Bebyggelsen ligger pi en bergknalle av rdd granit genom vilken
vdgen mot Tanumshede iir nerspriingd. - Skogshyddan. EK(B). Se inledningen om
mdnsternamngivning. Jiimftir de tvfl ftiljande namnen pi angr?insande bebyggelser.

- Skogskullen. EK(B). Se fcilj. - Skogskfir, 3 avsondringar. EK(B). Ftirleden i
detta namn och de tvi foregiende innehiller skog och tycks alla vara givna vid av-

sdndringen (ingen tidsuppgift flnns fijr Skogskiir i EKB, men de tvi ftrregflende styck-
ades av i brirjan av 1930-talet), och sedan inte tagna i bruk. Ingen av de invinare som
jagpratade med visste ens om dessa namn. - Slfltten. 1821 hfl, EK(B). Namnet kan
vara givet for att bebyggelsen, till skillnad frin de andra bebyggelserna i trakten,
ligger pfl sjiilva dalbotten och inte pi sluttningarna. - Solbacken. EKB. Se folj. -Solhem. EK(B). Bide denna och fdreg. bebyggelse har soligt liige. - Siillstriimstor-
pet scblstromstarpat, sdlstromstbypat, odetorp TC 1937 . En soldat med namnet Sal/-
strdm fanns p5 Siim p6 1800+alet. Om torp se inledningen. Jlimfor Scillstrdmtorpet
Ryk.- Udden, Stora, torp. Stora Udden 1821 hfl. (TC antecknar 1937 ett flkernamn
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Uddane i@ana ph Siim; >tvi biickar mcitas o. begrlinsa 6kern>>; se Bd 19:2 s. 202.)
Jiimftir Lilludden ovan. - Alvhem. EKB. Ett litet vattendrag rinner pi EK alldeles
forbi platsen. Se inledningen om mcinsternamngivning.

Siigflrd sdgabNilln 1880,s29a{"Ni16n 1884, silgqhKttl-l90l,sbgahTB 1938. 1sk.

J o rd eb oksb e ld g g : y ssudgardtt 1 544 NRI 5 : 1 s. 239, y Sipgardt I 57 3, i Sipgaardt
1581, 1586, Sodgaardt 1615 Reg., Stiegflrd 1659, Strgird 1665, Scidgirdh 1680,

Sogirdh I 697, Tamtms-S tigfrrd Fr.
Andra bekigg efter 1540: sipgaard 1601, Spedgard 1603 Arbetz penninge,

Sog6rd 1760hf7, Sorgflrd 1821 hfl, Sdgflrd 1901 taxl.

Det iildsta beliigget y ssudgardtt (upptaget under Lurs socken) antyder att ftjrleden
kunde innehilla en vdderstrecksbeteckning, syd eller sdder. Hemmansgranserna tyder
pi att Stig6rd tidigare ht rt till Lurs socken; det har i sfl fall legat lZingst i stjder av 96r-
dama i den vdstra delen av Lur. Stigird grdnsar mot Lurs socken pi tre sidor; det iir
bara en striicka pi ca 800 meter i sydviist som har grzins inom Tanum. Jiimfor ocksfl
St by (L) ovan som har likartade belagg men dessutom ett 13O0-talsbeltigg: a Suderbl.

Ovriga 1SO0-talsskrivningar tycks tyda pi att forleden innehflller ordet,yo i nigon
form. Inget tyder pi att hiir funnits nigon stdrre sj6; bara en helt liten vattensamling
syns nu pi kartan.

En annan rimlig mtijlighet ?ir att fdrleden innehiller boh. sdd sq m., fvn. saudr m.
'fir' (se Jatz€ns register 1936 s. 316), som tydligen har fdresvdvat skrivaren av beltig-
get 1603.

Hemmansdelar: Stiirhogen. ll4 mtl. EK. Namn ph StAr@)-, oftast sammansatta med
-berg(et), -hogen, finns i de flesta delar av OGB for norra halvan av Bohusliin. Van-
ligen antas att man huggit, torkat eller fOrvarat stdngselstorar pi platsen. Se t.ex. Stor-
hogenBd 17 s. 106. Omhog se inledningen.

Torp o.d.: Dalen, torp. Dahlen 1760 hfl, 1821 hfl, Dalen, Daln 1812 T nr 178, Dalen,

Dahlen, Dalehusen 1853 T nr 446. Det sistniimnda beliigget tyder pi att det funnits
fler hus. - Dalehusen. Ovisst om namnkaraktrir, se ftireg. - Frippen. 1812 T nr
178. Namnet innehflIler formodligen ett binamn Frippe, vanligt iiven idag for Fredrik.

- Intagan iatqga TB 1938. Namnet innehSller intaga f. 'jord som fdr odling intagits
av den gemensamma utmarken'. - Kasen. 1760 hfl, 1821 hfl, 1853T m 446. Namnet
innehiller kas f .'rojning, svedjeland, svedjefall'. - Kaserna. Kasene l8l2T nr 178,

Kaserna 1821 hfl. Om kas se f6reg. - Kileriid Silara TB 1938. Om rdd se inled-
ningen. En Kil har bott diir (TB). - Orreskog(en) under eget uppslag. - Rippen, se

tnder Orreskog.- Stiimmen stctryan TB 1938. Stiimen 1821 hfl, Stlimmen 1901,

EK(B). Namnet innehiller srarz m. 'fcirdimning'. - Svenskeriid sui"nskara'tB 1938.

Swenskere, Svenskercid, soldattorp 1853 T nr 446.En Svensk har bott diir (TB). Om
riid se inledningen. - Vejseriid u@Jsara TB 1938. Wejsercid, Weisercid, Wejsere hus,

Wejsere klifwan 1853 T rtr 446, Vejsertid EKB. Kanske inneheller forleden vcig m., i
dialekten oe1, med genitiv-s och en hjiilpvokal, se Bd 18 s.322. Alternativt, och kan-
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ske troligare, dr att ftirleden innehiller ett sliiktnamn. I norra Bohusliin fcirekommer

bhde Weiss och Weise, och soldater med namnet Weis har funnits p6 Stora lJlvesked
och p[ Lycke pi 1700-talet. Om rdd se inledningen. Ett likalydande ortnamn doljer
sig troligen i frirleden i >Wejserstyckeb i Tjiirnii (8d20:2 s. 288). Jiimfor ockshHau-
makarehagen el. (Hattmaknre) Weises torp Bd l2:l s. 190 (>Flera hattmakare med

narnnet Weis(s) el. Weisse omtalas i Uddevalla under 1700-taleb>). - >Wejsertorpeb.
1853 T nr 446. Namnet ska troligen utldsas *Wejserddtorpet,kanske for att det lflg i
niirheten av det fcireg.

Siir-Svand al, se Svandal Sdrgdrden.

Tannam tQnamNil6n 1880, tda;am KHL 1901, tdaramTB 1938.

Medeltida bekigg:j Thnhamre 1317 DN 3 s. 108.116

Jordeboksbeliigg: Se tnder Tanum.

Andra beldgg efter 1540: Tonnam 1594 JN s. 238, [thanum, Thaanem 1601,

Thanom 1603 Afietzpenninge,llrT Tannam 1760 hfl, Tannam 1821 hfl.

Tannam har iinda sedan de danska jordebtlckernas tid antagits vara en del av >>byn

Tanum>>. Se vidare tnder Tanums prristgdrd.
Ftirleden innehiller tun, omvilket se Tanum strax nedan. Efterleden innehiller dia-

lektordet hammar m.'stenig hcijd, stenbacke' (SOL s. 108),118 no. hamar, vanligt som

grundord (huvudled) i namn pi fjiill och berg som har minst en brant sida (NSL
s. 193); i fsv. lever denna betydelse bara kvar i ortnamn (Sitderwall I s.457 f.). Jiimfttr
Sundstrtjm 2010 s. 71 om sockennamnet Hammerdal. Jorel Sahlgren konstaterar
(1949 s. 9) i sin understjkning om bebyggelsenamn som innehiller hammar'htijd' att

namn med denna efterled oftast har ett >>egenskapsbetecknande substantiv eller adjek-

tiw i ftirleden. Hon ger detta begrepp en ganska vid tilliimpning; exemplen innefattar
bland andra Jordhammar, Vdlhammar'htijden diir en virdkase st6t' , Ekhammar, Alg-
hammar. Tunhammar passar viil in i gruppen. Se ocksfr ThnnamskilenBd l9:'2 s.22.
Som Hjalmar Lindroth pipekar iir det latt att finna den topograflska syftningen: >>det

s. 6. utspringet av den stora hiilla diir hela den gamla byn 169 samlad>> (1945 s.94,
citatet frfln not 3). Den >stora heillan>> dr en stor utbredd bergknalle som hdjer sig av-

sevdrt tjver omgivande mark. Se bild 12.

NSL (s. 193) ger flera exempel pfl namn ddr hamar som efterled har reducerats till
-am eller -dm. Om ljudutvecklingen se vidare under Tanum.

Av tradition har denna by (tillsammans med Thnums priistgflrd) under flera 6rhund-

raden reiknats som byn Tanum, med prlstgirden som fastighet nr 1, frots att uttalen av

116 Om kung Haakon V:s giva till S:t Mikaels kapell se inledningen under Kiillor.
117 Eventuellt ska nigot belligg f6ras dll Tanum.
118 Betydelsen'sten'o.d.iirursprunglighoshammar(e)m.;diirurharutvecklatsbetydelsen'(sten)redskap',
och beteckningenhammarebTbehtills niir materialet iindrades (SAOB H 203).
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Tanum ochTannam iir tydligt olika, och trots att priistgirden och kyrkan ligger mer lin
en halvmil sydost om Tannamsgirdarna.lle Det gdr att det iir mycket tidslriivande (om
ens mdjligt) att skilja jordeboksbeliiggen (och en del andra beliigg) Ft; alla svflrbe-
dtimda har samlats under Tanum nedan.

Nr 2 Tannam Nedergirden 1 sk. Var kr. t.o.m. 1825 jb. Tanum Nedergflrden 1697,
1881, T. Nedergl I7l9,T. Nedergflrd 1758 jb, Tannam Fr.

Nr 3 lhnnam Svensgflrden 5/8 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, fr. 1665, 1680 jb (enligt
1758 irs jordebok fran ofri friilse till skatte 1695). Tanum Swenssgirden 1697,T.
Swensgl 17I9,T. Swensgflrd 1758, T. Svensgirden 1881jb, Tannam Fr.

Nr 4 Tannam Uppegfirden 5/8 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1811jb, kr. t.o.m. 1811jb, forut
till >Aggersshus Slots Prd.sb> enligt 1659 jb. Tanum Uppegirden 1697, 1881, Uppegla
lTl9,Uppegerd 1758 jb, Tannam Fr.

Nr 5 Tannam Viistergirden ucEgtargalr (a * a) TB 1938. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m.
1697 jb, kr. t.o.m. 1825 jb, ftirut till >>Aggersshus Slots Priisb enligt 1659 jb. Tanum
Westerg6rden 1697,1881, Wiistergl1719, Wiistergflrd 1758 jb, Tanum Vester 1901
taxl, Tannam Fr.

Nr 6 Tannam Odegfirden lgqn Nil6n 1880, 6Sart @ - a), (prep. pd) TB 1938.
1/4 sk. Var kr t.o.m. 1825 jb. Tanums Odegflrdh 1659, T.s 6degr 1680, T. Odegflrd
1719, T. Odegflrden 1881 jb, Tanums Odegird 1760, Tannams Odegird 1821 hfl,
Tlmnam Fr.

Nr 7 Tannam Ostergirden 3/40 sk. + t7l4O sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb. Tanum
Ostergirden 1697,1881, T. Ostergl l7l9,T. Ostergird 1758 jb, Tannam Fr.

H emmans delar: Backarna bdkana TB 1 93 8. EK 1 978. - Ekehagen b_gahapan CF..
ll3 mtl. EK(B). - Gissleriid lislara TB 1938. EK 1978. Ftjrleden innehiller mans-
namnet Gissle, fvn. Gisli, om vilket se NPL s. 96 f. Gammal agare: Gissle Toresson
(TB). Om rdd se inledningen. - Gullhogen grtlhuwan Nil6n 1884, gtllhowan CP..
For frirleden se Gullvarpel under lingdker med litt. Om hog se inledningen. -Kroken kr6,gan Nil6n 1880. 1/8 mtl. EK(B). Krok m. kan anviindas om en plats som
ligger i en avkrok eller diir t.ex. vigen eller ett vattendrag grir en kraftig krrik. Troligen
syftar namnet pi att platsen ligger avsides. - Kvarnebiicken kudnabekan CP.. lll2
mtl. EK(B). Namnet innehiller troligen kvarnebdck som fiirdig sammansiittning. -Kiimpene Sdrypana CR. 1/4 mtl. EK(B). Namnet kan formellt innehilla bestZimd plu-
ralform kimpene Sdrypana av k)mpa;dutpa f. 'var o. en av de bflda trdstycken som
169o pi relingen vid fciren pfl mindre fiskebit' (Malmon 1954);'svinrygg (dvs. ek-
planka pi friimre delen av relingen)' (Kungshamn 196l); no. kjempa f. >forreste del
av baaten, kanten el. bordene mellem stavn og fomrm, fomrmmet selv [...] nisl.
kempurf pl. overbordene i baaten>> eller >>kjampe, sterk mand" (Torp s.273), men den

r1e Eftersom Thnnam si liinge skivits Tanum, hiinder det vissa ginger aft man hdr uttalet anpassat till
sockennarmets uttal.
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sakliga bakgrunden iir i sfl fall oviss. I Bd 20:1 s. 157 (under Kcimpeberger) behandlas
ett Kdmpena >viil isyftande ett uttal Sdmpana>>, som ddr anses vitra en ftirkortning av
ett Kcimpestenscingarna e.d. (krimpestenar'battastenar'). TB tycks anta att namnet
syftar pi >>kdmpestenar>> eftersom han uppger attfyra sidana finns pi platsen, men i
si fall iir femininformen obegriplig (om det inte har skett en ftirkortning sisom fcire-
slagits fdr nyss niimnda fall fran Bd 20:1). - Tannamsdalen. 116 mtl. Tanumsdalen
EK(B), Tannamsdalen GuK. Jiimfrir bygdenamnet Tannamsdalen (upptecknat av
Nil6n 1880) i borjan av artikeln om Thnums socken.

Torp o.d.: Dalen dan CR. Dahlen 1760 hfl, Dalen Hermelin (1806?). Att dcima av
Hermelin-beliiggets placering pi kartan torde Dalen kunna avse saflrma plats som
Tannamsdalen strax ovan. - Damretorpet ddryratbrpal TB 1938. Forleden kan inne-
hilla ett fcirsvunnet xDammerdd. Torpet 169 vid norra iinden av den odlingsmark som
ligger viister om den hojd diir hela byn tidigare 169. Odlingsmarken iir sank och iir
delad pfl mitten i liingdriktningen av dels en dgogritns, dels ett dike som delvis iir vat-
tenfyllt. Detta kunde vara resten av en tidigare damm. - Kilen. EKB. Namnet inne-
hfrller kil(e) m., troligen med syftning pfl markens kilform med spetsen mot cister, med
en bredare remsa utmed grdnsen mot vrflngsholmen i viister. Kil(e)'vik; udde' (ofta
om dgas form) tu ett inhemskt nordiskt ord, medan kil'rcdskap fdr klyvning' iir ett l6n
fran lflgtyskan (SAoB K924; Hellqvist s.457). - Kvarnbiickstorpet. evamebiicks-
torpet 1837 Ta nr 285. Troligen innehiller forleden namnet pi hemmansdelen Kvarn-
bdcken. Om torp se inledningen. - Nytorp nfitarp CR. 1901 taxl, EK. Om Nytorp se
inledningen.-Pettersborgpdlasbarl (prep.pd) TB 1938. Petersburg 1837T nr285,
Petersburg, Pettersburg 1840 T nr 264. Troligen uppkallelsenamn efter det ryska
S:t Petersburg, men den direkta orsaken var att en tidigare iigare hette Petter (TB).

- Stigen stigan CR. EK(B). Se likalydande namn tnder Hogh Timmer-
holt(s)myren. Timmerholtmyren Nil6n 1884, EK(B), Timmerhiltsmyren 1901 taxl.
Namnet iir ursprungligen ett myrnamrl, inneh6llande ett i ovrigt okant natnn *Tim-
merholt. - Thalurtorpet tralfirtitrpat, trdlurtbrpat TB 1938. Torparen kallades
Trallur tralfir (TB). En meddelare mindes 2011 >Trallurn>> trdlut, men var osiiker p6
om det var nartn p6 torpet eller pi inbyggaren. Torpnamnet iir ovisst men torde inne-
hilla en personbeteckning i ftirleden. Jiimfiir TrallurBd,6:2 s. 414 med litt., diir man
med tvekan hiinvisar till >>m61ets (ko)trallur'koskcitare, ladugflrdsskritare', av oklart
ursprung. En medd. trodde att beniimningen kunde bero p6 att man bliste el. 'trallade'
i lur under vallgang>. Om torp se inledningen. Torpet 169 i snibben som bildas mellan
Bjorniisviigen och den ftirsta avtagsviigen (efter Odegird n). TB uppger attTralurlail-
laren tralfirSdla4fortfarande var i bruk 1938.

Tanum tdnnm och tilnum Nil6n 1 880, tdnmm och tQnnm Nil6n 1 884. 2l I sk.Namnet
*Tunheim betecknade en fdrhistorisk gird diir si smaningom kyrkan kom att byggas,
och namnet civerfcjrdes p5. socknen, kyrkan och priistgirden. Om ftirhillandet mellan
nanmen Tannam och Tanum, se Tannam strax ovan. Hiir nedan stflr alla beliigg pi
>>Tanum>>, oavsett om det giiller Tanums pr[stgfird eller gflrdarna i byn Tannam, som
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redan pe de danska jordebtjckernas tid ansigs hiira till >>byn Tanum>>. Om man htjrde

nigon skillnad i uttalet trodde man vdl attThnnam var en fOrvanskad uttalsform. Det

skulle kriiva alltfor stort arbete och alltfrir lang tid att ftirsoka skilja beliiggen pi byn

Tannam frfrn dem pi Tanums pr?istgflrd, s5 alla beliigg som inte uppenbart avser (en-

bart) Tannam redovisas hdr.

Medeltidabeliigg:j Tunaimi 1391 RB s. 384 (tvfl likalydande beliigg),12o vider

Tunreim 1397 RB s. 387.

Jordeboksbelcigg: y Thantm (3 gdr) 1544 NRI 5:1 s. 235, i Thonnum F (tvi
beltigg, det ena under >>Biskops godtzs>>, det andra under >Erick wrops

godtzs>>), Thanum SP, i thonnum (2 gdr) 1581, i Thanum (2belaggmed2 gdr

vardera, det ena F under >Erick wrops godtzs>), Thufftenn B, i Thunn 1586,

' Thannum 1615 Reg., Tahnum, Tanum 1659, Tanumb 1665, Thanum 1680,

Tahnnumb 1697, Tanum Fr.
Andra bekigg efier 1540: Thanneim 1595 NKJ 2 s.2I9, Thaniem; Thanneim

Andre 1595 NKJ 2 s.255,thing ved Thanom 1599 NHD s. 286, Thonnuml607
OKK s. 11, Tannum 1610 OKK s. 71, Thannom 1613 RU, Thanumb 1614

OKK s. 178, Tannum, Tonnum 1615 OKK s.204, Tanum 1616 OKK s- 22I,
Th0num 1617 OKK s.331, Thandem, Thannem 1617 OKK s.336.

En ursprunglig betydelse av ordet tun n. (som iven ingflr i Thnnam sfrax ovan) iir
'giirdsgflrd, stdngsel', men det kom sfl smflningom att beteckna omredet innanfdr

stdngslet.l2r I Norge har tun i historisk tid anviints om den inhiignade g6rdsplanen

(Rygh 1898 s. 82) ochinimodemtidivissanordboh. dialekteribetydelserna'gArds-
plats' och 'mindre inhiignad, siirskilt fdr smiboskap'. Jiimfor Tunflaten Bd l9:2
s. 201; Tunerna l7 s.261 (tunkan i Stirbygden ocksi vara f.). Se vidare mdet tuna

i SOL s. 328 f. med litt. Om hem se inledningen.
I ndstan alla eftermedeltida former av namnet har fddedens a ersatts av a. Jiimfor

t.ex. sockennamnet Tanum i NG 6 s. 308 f. dar Tun- eftertriids av Ton- redat l4l9;
diirefter varierar vokalen mellan a, u, 0 och oftast o, mer. eftet 1625 ar a alletaril-
dande. I Rettelser och tillag i NG 6 s. 397 framhfiller Albert Kjar att vokalismen i
Tanum kan ha samband med en tidigare slutledsbetoning, vilket ocks8 fcirutsAtts av

DidrikArup Seip (1929 s.20 f.). Assar Janz1n (1933 s. 72 f.) forutsiitter ocksi slut-

ledsbetoning, och att gangen har varit Tiln- > Tiln- > Ton- > Tan- dar det sista steget

beror pi den fdljande nasalens inverkan (s. 73). Enligt Lindberg (1906 s. 173) gflr kort
o i Skeemilet civer till a i svagton. Tvdrtemot de ndmnda forskarna hiivdar Jdran

Sahlgren (1930 s. 7l f.) att namnet Tanum aldrig kan ha haft efterledsbetoning efter-

som det gamla ai di aldrig skulle ha kunnat utvecklas till z. Han anser att det i sttillet

handlar om vad han kallar ordldngdsbalans.Lars Hellberg (1973 s. 51) pipekar att

120 >Fridiungen j Tirnaimi xx a\ra boll ok serdailis v marka boll j Tuneimi er kirkian frek af Hakone

konongh til prastbolsens>.
121 Den ursprungliga betydelsen finns kvar i tyskans Taun; i engelskats town har betydelseutvecklingen

gitt Zinnu liingre. Jiimfdr andra ord som genomgitt betydelseutvecklingen frflLn att beteckna stiingslet till
att beteckna omridet innanfcir: giirde, hage, inhiignad.
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ordliingdsbalansen rir en >>utan tvivel utpriiglat prosodisk fcireteelse> och (s. 47 f .) att
den istadkommer reduktion och frirsvagning av bide diftonger, langa vokaler och
konsonanter. Gun Widmark (som tycker >>sammansaftningsreduktion>> vore en biittre
term) framhiller (1997 s. 292 f.) att bida orden i en sarnmansiittning kan ha fitt
svagare accent iin de har som simplex, och att accenten inte varit helt fast utan i viss
man rtirlig. Det skulle fdrklara >>de undanglidande ljudutvecklingarna vid ord som
Tanum>>.

Ihnumshede, se Hede ovan.

Tanums Priist(e)gird el. Thnums priistbol. 2 mtl. Tanum Presteboel 1645
Krist. bisp. jb. s. 40, Tanums Priistegird 1760hfl, Tanums Priistgfrrd Jr, Tanum Fr.
Byn Tanum omfattar i EKB nr 2-7 (se Tannam); Tanums Priistegflrd nr 1 upptas som
siirskild enhet, Tanums prestgl. 1901 taxl, Tanum EK.

Torp o.d.: Dammen ddruan CR, skattlagt torp. 1821 hfl, 1881 jb, Jr, Fr, inrymt i
Tanums Priistegfrrd 11b EK(B) s. I2l. Hiir har viil tidigare funnits en damm. - Carls-
torp, torp. 1821 hfl. Fcirleden innehiller mansnamnet Carl. Om torp se inledningen.

- Djupemyr, se Liden nedan. - Holmen hdbman CR. EK. Utdver den standard-
sprikliga betydelsen kan holme m. i Bohusliin 2iven betyda 'udde som bildas av sling-
rande biick', 'mark som skjuter upp river omgivningen'; jiimftir Ldkholmen tnder
Borrekcirr (L). Den senare betydelsen iir aktuell hiir, eftersom Holmen ligger pfl en
bergknalle ute i odlingsmarken. - Kl6van, skattlagt torp. KlSfwan 1758 jb. Omkldva
se inledning Krokholmen krdghbbman CR, skattlagt torp. Krakholmen 1719,
1758, Krokholmen 1881 jb, Torpet Krokholmen 1760, l82l hfl, inrymt i Tanums
Pristegflrd 1lb EK(B) s. 121. Se fdreg. Namnet syftar troligen pi att bebyggelsen lig-
ger p[ den ena av tvi >halvtiar>> som skjuter ut i 6kern, vilket ger intryck av en neistan

halvcirkelformad >>holme>>. - Kyrkonlis Sirkanes CR. 1901 taxl, EK(B). Numera
pensioniirshem. Platsen ligger tviirs civer vdgen fran lcyrkan. Det tir ovisst vad namnets
efterled syftar p6. - Liden el. Djupemyr dlbamilr CR. EK. Det fdrsta namnet inne-
hlller lid f. 'sluttning'. Fcirleden i det andra namnet torde syfta pfl att den myr som
tidigare funnits hiir 169 djupt i terrdngen. - Mflnsedammen. Minssedammen 1719,
Minsedamzen 1758 jb, 1760 hfl. Ftjrleden innehiller mansnamnet Mdns.Alla bel2ig-
gen p5 Mdnsedammen ar aldre iin de p6 Dammen ovan, vilket gdr att dessa tv6 namn
eventuellt skulle kunna avse sarnma plats. - Nytorp nltarp CR el. Stiiteriid. Torpet
Nytorp 1760, Nytorp el. Strjterrid 1821 hfl. Om Nytorp se inledningen. Fijrleden i
namnet Stt)tertid innehflller troligen stdt m.'kyrkstrit, kyrkvaktare', se t.ex. Stdteliden
Bd20:2 s. 21. Om rdd se inledningen. - Oxhagen dkshawan CR. 1821 hfl. Namnet
innehiller ett oxhage m. - Peken p|gan CR, skattlagt torp. 1758 jb, 1760-83 hfl.
Jamfff Peken Bd 16 s. 10, som siigs innehillamilets pek 'pekfinger', med syftning p6
ett utskjutande bergparti, och pege p\ga'liten stump; penis' och 'talgdank' (Naverstad
1901 respektive t937; den sistniimnda betydelsen ziven hos Nil6n 1879 s. 97), som
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dock har grav accent. Det iir inte otiinkbart att det iindi skulle kunna vara detta ord
som ingflr (dock med oviss syftning); se inledningen om accenten i dialekten. -Prflsttorp el. Prflstgflrdstorpet prd;gqptbrpe, CR, skattlagt torp. Priistorp 1758 jb,
Praestorp 1760 hfl, Priisttorp 1821 hfl. - Slottet ll4trat CF., skattlagt torp. Slittet
L7I9,1758 jb,1760 hfl, Slottet 1881 jb, inrymt i Tanums Priistegird 1lb EKB Tanum

s. l2l. Namnet innehiller val slott n., men vad som givit anledning till namnet dr

ovisst. En mtijlighet vore att det varit en mycket ansprikslds boning som pi skiimt
givits detta namn. Jiimfor dock Ulriksdal eller Ulrika strax nedan. Ingen ndrmare

l?igesangivelse finns 2in att Slottet iir inrymt i 11b, vilket iir i stort sett hela Tanums

Priistgflrd. Det vore miijligt att Slottet s5 sminingom har kommit att kallas Ulriksdal,
med anspelning pi det kungliga slottet med detta namn, kanske med anledning av att

en Ulrik eller tllrika bott diir. Holmberg 2 s. 69 nzimner Slottsdalen >invid Prestegir-
den>> (Slottedalen fldtradqr\ Tanum 2010). - Stiiteriid , se Nytorp ovan. - Ulriksdal
el. Ulrika filnka CP.. Ulriksdal EK. Det fdrstniimnda torde vara uppkallelse efter det

kungliga slottet med sarnma namn, och det andra en sammandragen form av detta. Se

Slottet strax ovan. 
-Angarna, 

skattlagttorp. Engannel7l9,1758 jb, Engame 1760,

Angarne 1821 hfl, 1881 jb, Angama, inrymt i Tanums Priistegard 11b EK(B) s. l2l.

Tegneby h.gnaby Nil6n 1880, tdgnab! KHL 1901, tdgnab!TC1937,by.

Medeltidabekigg: aEe,gnabg 1391 RB s. 385, j Faghnaby 1396 RB s.228, af
Daghnebiar (mylno) 1396 RB s.228, af Degnaby (senare hand) RB s. 386.

Jordeboksb eki g g : i Thennebye 1 5 8 1 F, i Thegnnebye 1 5 8 1 F, 1 5 86 F, i thegnne-

bye 1586 F (alla dessa under >Biskops godtzs>>), Teigneby 1659, Tiigneby,

Tegneby 1665, Fr, Tegnebye 1680.

Andrabekigg efter 1540: Udi Thegneby 1565 NRR 1 s.485, thegnnebye 1581

HGyld, Tegneby 1594 JN s.235, teignebye 1601, tegneby 1603 Arbetz pen-

ninge, Thegnebye 1613 RU, Tegneby 1760 hfl.

Ftirleden i Tegneby innehflller genitiv plural av fvn. pegn, fsv. preghn 'fri man; kriga-
re' ,122 troligen med hdgre status dn karlarna i Kalleby (se ocksi Tegneby Bd 6: 1 s. 147

f.; 8 s. 136; Kareby 5 s. 15), som ansetts ha varit allmogekrigare. Se ocksi Svenneby i
Bd 16 s. 102 som innehflller sven, som ska ha stitt mellan tegn och karl pil den sociala

skalan. Att notera dr att namnen i stort sett tycks saknas i det viistnordiska omr6det. Se

vidare under Karlaby i SOL s. 160123 och framfor allt Hellberg 1984 s. 85 ff. Se

likalydande namn Bd 8 s. 136 med litt.; Lindroth 1945 s. 87-90. Omby se inledningen.

Frfln 1565 tre och fran 1659 fyragitrdar.

tn Carl Ldfving (2001) anser att de 16 bevarade skandinaviska Tegnebyarna under nigra decennier

kring 5r 1000 inrymde >>av den danska kungamakten medvetet lokaliserade ombud som skulle s2ikerstiilla

dennas inffessen inom sina omriden i Vikenomr6det, respektive kontrollera fiirdleden 6ster om Viittern>
(s. 100), under en tid dfl det >ridde v?ixlande maktfcirhdllanden utan bestiende territoriell kontroll> (s. 86;

Tegnebyarnas distribution visas och kommenteras pfl s. 82 f.).
123 SOL niimner att det finns >>enstaka namr>> frin (bl.a.) Viistergtjtland; de tvi namn som finns diir iir bida
i Skaraborgs liin.
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Nr 1 Tegneby Uppegirden l/2 kr. Var 1 mtl t.o.m. 1691 jb. T. Uppegirden 1697,
1881, Uppegd 1811, Uppeg1 1825 jb, Tegneby Fr.

Nr 2 Tegneby Mellangflrden ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1825 jb. T.
Mellangdrden 1697, 1881, Jr, Mellangird 1719, Millangirden 1758, Millangd 1811,
Mellangl 1825 jb, Tegneby Mellangl. 1901 taxl, (T.) Mellangflrden EK(B), Tegneby Fr.

Nr 3 Tegneby Nedergirden ll2 sk. I allt som fdreg. T. Nedergflrden 1697,1758,
1825, 1881, Jr, Nedergird 1719, Nedergd 1811jb, T. Nedergl. 1901 taxl, (T.) Neder-
girden EK(B), Tegneby Fr.

Nr 4 Tegneby Norgflrden ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb. T. Nor-
gfrrden 1697,1881, Jr, T. Norrgflrden 1719, T. Norgird 1758-1525 jb, Tegneby Norgl.
1901 taxl, (T.) Norgerden EK(B), Tegneby Fr.

Hemmansdelar: Bostilllet btustdlat TC 1937. l/2 mt1 EK(B). Namnet innehiller
bostcille n. (med dialektalt uttal), hiir i betydelsen >landtegendom 1. hus (1. vaning)
hvars fria disponerande utgdr l. ingir i ltrnefrirmin (siirsk. fcir vissa statens tjiinste-
miin)> SAOB B 4076. Enligt en meddelares uppgift har detta varit >>trumslagar-krono-
stiille>. - Jonasgirden lQnasgo.n TC 1937. ll4 mtl. EK(B). Fdrleden innehiller
mansnamnet Jonas. - Liiveriid lduara TC 1937. ll4 mtl. EK(B). Fdrleden syftar
troligen pS lovtiikt. Bebyggelsen med likalydande namn i Bd 18 s. 136 antas ha legat
i lovskog. Om sammansiittningsfogen -e- se inledningen. - Peregflrdenp@ragEr+TC
1937 .ll4 mtl. EK(B). Forleden innehiller mansnamnet Per; junfor Jonasgdrden strax
ovan. Om sammansiittningsfogen -e- se inledningen. - Rolighfllan rdlnhblra,hem-
mansdel (>>nu 6de>) TC 1937, rf,hohtba CR. Frirleden inneh6ller foligen ett soldat-
namn Rolig, som fanns pi Ryk p5 1700-talet. Efterleden inneh6ller hdla och torde
syfta pi l6gt liige i terriingen eller ett markant hil pi platsen. Namnet stir utsatt, utan
bebyggelse, ute i ikermarken vaster om vrigen pi EK 1978 och GuK. Kanske htirde
denna ikermark till bebyggelsen, som kan ha legat diir viigen nu 96r. Enligt TC ligger
platsen >>sankt vid berg> (berg finns pi iistra sidan viigen). - Stenbacken st\nbakan
TC 1937 . ll4 mtl. EK(B). Ftirleden innehiller sten m., troligen med syftning pfl stenig
mark. Platsen ligger i en backe. - Toregflrden tSragqn TC 1937. EK(B). Ftirleden
innehiller mansnafimet Tore, eller mojligen Tor; jamfor dh Peregdrden oyan.

Torp o.d.: Anderstorp. 1821 hfl, 1853 T nr 380 (Tegneby-Vitlycke). Fcirleden inne-
hiller mansn ar"lriret Anders . Om torp se inledningen. - (Backeklflvan el.) Bockeklfl-
van bdkakh-bua (ode) TC 1937, bd'kakWua CR. Backekliva EKB, Bockekliva EK
1978. EKB:s form tycks vara felaktig. Ftjrleden kan innehhllabockbokm. (Lur 1928),
troligen i betydelsen 'getabock' (se Bockehdlorna 18 s. 33), eller mdjligen 'r[bock'
som fiiresl6s for Bockehdlet Bd l2:I s. 324 och Bockekreken 15 s. 295. Annars kan
ftirleden innehilla ett mansbinamn Bock(en), som alternativt fcireslis frir fcirleden i
Bockemyr 18 s. 71. Jlimfcir eiven namnet Bockerdd, som troligen avsig Kniim Ovre
Viistergflrden ovan. Om kldvase inledningen. 

-FintorpfintarpCR.1821 
hfl, 1853

T nr 380. Fdrleden innehiller enligt meddelare 2001 ett soldatnamn Fin. - Goven
gipan (ode)TC 1931. Vid Govemyr. Namnet kan innehfrlla no. gove f. (iiv. m.) 'dimma;



t96

frnga; frostrrik; illaluktande dunst; luftdrag' NO 4 sp. 638, Torp s. 176, eller gauv m.
'sncirdk; luftstrdm; rdk' NO 3 sp. 1511, Torp s. 149. Namnet iir viil sekundiirt till myr-
narnnet Govemyr gdpam!4r, om vilket se Bd 19:2 s. 127 .I s6 fall kan namnet vara en

redukt av ett narnn med maskulin efterled, t.ex. >>Govehagen>>. - Kringleheden
krigbahe (ode) TC 1937. 1760 hfl, Kringlehed 1821 hfl, 1901 taxl, EK(B). Fdrleden
innehiller kringlaf . med syftning p5 hedens form. Omhed se inledningen. Mellan EK
1938 och EK 1978 har den del av Tegneby diir Kringleheden ligger ftirts till Vitlycke.

- Kvistetorpet kuDstatxrpat CF.. Fdr fcirleden jiimfor naffrnet Kvist pil en soldat pi
Lilla Oppen, fddd 1872. Se inledningen om torp, och iven om sammansdttningsfogen

Lerdal l{dqhTC 1937 . I82l hfl. Fdrleden innehiller ler(a) och efterleden dal
m., kanske i anslutning till hemmansnamnetLerda/ i samma socken eller mdjligen till
sock€nnamnet Lerdal i Dalsland. - Liiveriid. Lcifverdd 1760 hfl, Lofwerod 1790 T
rtr92,Lofverdd (!), Lofwere 1828 T nr 315, Lcjfvertid 1821 hfl. Fcirleden kan syftapA
lrivtiikt. Jiimftir dock soldatnamnet Lddf ph Ovre Siim respektive Lt)vstand ph
Fossum. Se inledningen om riid och om safirmansiittningsfogen -e-. - Pukemyr
p[tgam!1r (t de) TC t937 , pugamyr CR. Forleden iir flertydig, men i alla de fall diir den
fcirekommer i de hittills tryckta banden av OGB ftiresl6s betydelsen 'hudavdragare,
hdstslaktare', som dr viil belagd fr6n Bohusl2in, sdrskilt norra halvan (i Bd 17, tryckt
1969, s. 114 siigs att ordet fortfarande iir levande i Stirbygden); jiimftr puke pdga,
pitga'hastpl6gare, djurplflgare; ri och elak miinniska;1u ik och snil man', de flesta
bel2iggen upptecknade i norra halvan av Bohusliin. Alternativt kmde puke ha topogra-
fisk betydelse. Jiimf6r dilpuk m. 'knol, nigot som stflr ut', puken'svtllen', pukig
'kndlig', pukryggig'puckelryggig'Rietz s.511; pukm. bl.a.'knol, nigot utstiende,
liten mila' SAOB P 2354. Jiimftir ocksilpuke pilga'hogpotatis p8 akern med jord 6ver
fcir vinterfcirvaring' (dvs. en stuka) Hflby 1931. For *Pukestenen iBd 5 ftireslfls dock
ocksfl, som ett troligare alternativ, att fcirleden syftar pi >andevisendet puke'djiivul,
ond ande'>> (se eiven SAOB P 2357 f.; Pukerud NSL s. 353). Fdr Puketorp i Bd 1

s. 110, det enda lildre bebyggelsenamnet i Bohusliin med denna fdrled, fcireslis som
likviirdigt alternativ personnaflrnet Puke. Om torp se inledningen. - Sandikra.
EK(B). Antagligen ar Sanddkra ett nyare namn, uppkallat efter eller inspirerat av
nflgot annat namn pi -dkra. Efterledsformen dkra ar inte dialektal, och ordet dker ar
siillsynt i DAGs. Det enda exemplet iir en uppteckning fran Bjtirlanda socken, och i det
stora iigonamnsmaterialet i avd. 8 iBd l9:2 finns bara fyra uttalsuppteckningar som
innehfiller ordet dker. - Svinemyr suiruamyr CR. EK 1978. Mymamnet behandlas i
Bd l9:2 s. 135, diir Maria Lofdahl ftirmodar att ftjrleden syftar pfl fcirekomst av vAxten
svinblacka f. 'calla palustris' (dvs. missne), diir frirleden syin- syftar pfl att dess rtjtter
kokades och anviindes som svinfoder, om vilket se Hgeg 1974 s. 255 ff. med minga
beliigg. - Tegen t{gan CR. Namnet innehiller ett soldatnamn Teg, som anviindes ftjr
en rad med soldater pfl kgneby ander 1800-talet. Eftersom ortnamnets uttal ?ir standard-

124 Att det skett en betydelseutveckling fran 'hiistslaktare, hudavdragare'till mera negativa betydelser lir
ganska naturligt. I en uppteckning fr8n Foss 1898 stflr det: l) den som fdrr slaktade hiistar (det ansigs fdr
ett ftirnedrande gdromil, sfl att ingen ville anviinda det fat eller den sked hvarmedpfigan iint; pfugan skuJle
ha hiistens skor o svans); 2) en som misshandlar sitt kreatur (ansigs vara lika ditkg somen pfuga).



t97

sprakligt torde namnet inte innehilla appellativet teg tel m. - Ulemossen [tlram{san
TC 1937 (flera stiillen). EKB (registernr 3-5, utan bebyggelse). Se Ulemossen,hem-
mansdel tnder Vtlycke nedan. Omordetmosse se Halvardsmossenunder Bjdrnim (L)
ovan.

Tores-Svandal, se Svandal Tore s gdrden.

Ibrseriid tfipaNll6n 1880, tqype KHL 1901. ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr.
t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beldgg:j Fores rudi l3l7 DN 3 s. 108, 1391 RB s. 277, 385, s. 392.
Jordeboksbelagg: Torssred 1659, Thorssrcidh 1665, Torsrdd 1719, Torserrid
1811, Fr.
Andrabeldgg efter 1540: Thorszrud 1595 NKJ 2s.256,Torssr@r 1601, Thorss-
r@d,1603 Arbetz penninge, Torsrtjdt 1660 Bidr. 2 s.97, Torsrdd 1645 Krist.
bisp.jb s. 38, Torserdd 1760 hfl.

Forleden innehiller av det iildsta beliigget att dtjma mansnamnet fvn. F6rir, sv. Tore,
se om Tore i NPL s. 284 f. Om rdd se inledningen. David Palm tar upp beliigget 7
Pores rudi fran DN 1317 under TorserddiBd,l2:2 s. 45 (med forbehflllet att det kan
hiinftira sig till hiir behandlat namn). Ordningen i den langa listan iiver jordlotter i
Kung Haakon V:s giva till S:t Mikaels kapell gdr det troligt att detta beliigg hdr till
namnet i Tanum (se uppstZillningen hos Johnsen 1905 s. 105; se ocksfl inledningen
under Kiillor).

Torp o.d.: Kvit kultTB 1938. Namnet innehflller bestiimd form av kyi, i nora Bohus-
12in med neutralt genus, 'inhiignad del av 6ker, beteshage niira girden o.d.', vid sidan
av fvn. kvi f. 'kreattxsfilla', sv. och no. dial. kvi(a) t. 'kreatursfilla, inhrignat iker-
stycke', se vidare Janzdn 1936 s. 26 f. >Fiin iing (nu skolhus diir)> (TB). - Nflset
ndsat TB 1938. Torpets mark gflr som ett nds in mot Thnnam (TB). - Orremyr
iyamyr el. (iildre) Petteremyr pitrramyr TB 1938. Orremyr EK. Kanske innehflller
fdrleden i det fdrstnlimnda namnet orr gr f.'al' som upptecknaren uppger, alternativt
figelbeteckningen orre m. Pi platsen har tidigare funnits en alskog; en gammal tor-
pare Petter har bott diir (TB). - Skriiddarehagen skrdflarahawanTB 1938. SkrAd-
dare hagen l8t2T nr 176, Skriiddarehagen 1.821hfl, 1858 T m 435. - Solgliintan.
1935. EK(B). Ungt narnn.

TovatduaNil6n 1880, tdwaTC 1937. 1sk.

Medeltida belcigg: j Fufna borpe 1391 RB s. 385.
Jordeboksbelcigg: y Thoffue 1544 NRJ 5:1 s. 234,
Toffwa 1680, Tofwa 1697, Tofva 1881, Tova Jr, Fr.
Andra belcigg tftn, 1540: Thoug@ 1548 NRR 9 s.

1603 Arbetz penninge, Tofw a 1160 hfl.

Touge 1659, Tofua 1665,

I99, Thouv 1601, Thoffue
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Namnet innehflIler tuva f., i RB-beliigget i genitiv plural, hiir med syftning pi berg-

knallarna som ligger spridda civer den Skermark som utgdr sydviistra halvan av Tova.

Jiimftir Tuvan el. Tuvorna Bd 20:2 s. 32; Tuvan 15 s. 157 (bhda tuva f. 'mindre tuv-
eller kupliknande hojd'); Tuvehagen, tidigare Tuvan l2:2 s. 70 (>Med tuvan avses

ftirmodligen en mindre kulle>); 16 s. 100 (sm6 jordkullar). Se ockshTuvene nedan.

Det lildsta uttalsbeliigget, 1880, iir uppenbarligen piverkat av standardspr6ket

medan det fran 1930-talet visar det filrviintade dialektuttalet.

Hemmansdelar: Gatan gQdaTC 1937. 5136 mtl. EK(B). Byns f?igata gick diir ftirbi
(TC). - Hagbotten hdqbbtry Nil6n 1880, hdwbbtan 1884, hdwbstran TC 1937.

287/2t60 mtl. EK(B). Ftirleden innehiller hage m. Efterleden innehflller botten m.

som i ortnamn vanligen betecknar 'inre delen av sdnka, vik e.d.' eller 'ligt beliigen
mark'. Det iir ovisst vad det hiir syftar pfl. - Hogen hrtwanTc 1937 .7 148 mtl. EK(B).
Omhog se inledningen. - HiillornafuilanaTc 1937.1/8 mtl. EK(B). Namnet inne-
hflIler bestiimd pluralform av hdlla f. 'berghiill'. Flera hiillar finns pi tomten. - Htist-
hagen tuisthaqanTc 1937. ll24 mtl. EK(B). - Liane lianaTC 1937.4312160 mtl.
EK(B). Namnet innehflller bestiimd pluralform av lid f.'sluttning'. - Mad maTC
1937 (gilrddel). Namnet innehiller mad f.'sank (tidvis civersviimmad) naturlig iings-

mark'. >>Inga hus ldngre> (TC). - Veklirr u?*r|r Nil6n 1880, ud-Sar TC 1937. 5136

mtl. EK(B). Jiimfcir *Vedkrirr(et) Bd l2:l s. 369. Ftjrleden rir oviss. Kanske kan den

innehfllla ved m. i standardspraklig betydelse. Om kcirr se inledningen. Det tidigare
kiirret iir utdikat sedan liinge.

Torp o.d.: Botten. 1821 hfl (iing 1798 T nr ll2). Se Hagboxen oyan. - Grankiirr
grfinSer, grSnSdrTC 1937. Grankjen 1821 hfl, Grankiirr 1841 T m 492, 1848 T
nr 510, 1863 T nr 510, 1901 taxl, EK(B). Omkr)rr se inledningen. Grankiirr ligger vid
det tidigt utdikade kiirret i hjiirtat av Tova. - Intagan iatbga (ode) TC 1937.Intagan
1821 hfl, 1856 T nr 384, 1901 taxl, EK. Namnet innehfiller intaga f. 'jord som fcir

odling intagits av den gemensamma utmarken'. - Kaserna kdsana (t de) TC 1937.

EK. Namnet innehiller kas f. 'rojning, svedjeland, svedjefall'. - Ldken lQgan

(gerddel) TC 1931.16ken, iingehage l7l4T m 44, Ldgen (2 eer) 1821 hfl, Ldken,
samftillig utiing 1863 T nr 510, liigenhet 1867 T nr 49I, (3 avsdndringar) 1901 taxl,
EK(B). Namnet innehflIler troligen bestiimd form av no.l4k m. '(djup, mtirk del av)

sakta rinnande biick; vattensamling i en myr etc.' NO 7 sp. 914, fvn. l4kr m. '10k,

bekk'NorrlnO s. 406; se likalydande namn Bd 18 s. 160 och 20:1 s. 121. En biick
l6per frfln Hjiilmiingen ner i norra Tova och genom hela den svansliknande utldpare

som skjuter mot sydvist en dryg kilometer in i Kniim. Troligen har hela striickningen
utmed bicken hetat Ldken.125 Jimfcir Toveldken nedan. Hjalmar Lindroth anser att

hiirvarande namn skulle va.ra ett vin-narrrn (1945 s. 87), vilket tillbakavisas av Valter

t5 Pi den fotogra.fiska frirlagan (1936) till EK, stir namnet Ldkenrtsatt l2ingst ute i >>svansen>>, men dess

registernummer 110 upptas som en namnkis hemmansdel pi 1/18 mantal enligt EKB. Intill denna finns 117

som enligt EKB har rarnnetLriken, trots att dlir stir PdlerddpiEK; sedan fdljer 1le diir kartan och EKB zir

Overens omnannet Ldken. Diirefter kommer ytterligare en namnlds hemmandel 111, och si 115 som EKB
uppger lir >5/6 av Lrikeu.
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Jansson (1951 s. 431); se ocksi av Jansson refererad litt. Enligt Lindroths uppfattning
(a.st.) iir namnet ett iildre *Lek-vin'dngen diir man har lekar och spel'. - Mellanby.
Millanby 1821 hfl, EKB. Forleden innehiller mellan. Om by se inledningen. Det iir
ovisst vilken betydelse efterleden byharhar ochvadmellan syftar p6. - Skrimmane
el. Skrflmmetorp. Skr6mmane L760hfl, Skrommetorp 1841 T m 492. Pi Utby men
in over griinsen mot Tova ligger berget Skrimekullen (EK:s slaivning) och torpnamns-
formerna iir troligen sekunddra till hiijdnamnet. Forleden i Skrdmekullen skulle kunna
innehilla skrdma f. 'rispa, repa, skavank; langstriickt fordjupning, skflra', med minga
skrivningar med -dmm- eller -omm- mellan 1625 och 1842 (SAOB S 5125 tr ). Upp-
teckningen av bergnamnet frin 1937 har annan vokal , Skrummekullen skrdruakbln,
vilket har ffltt Maria Ltifdahl attanta>>boh. skrumma skrdruaf. 'smalt utrymme', mdjl.
Iiven 'spricka'>> och skriva uppslagsformen med u (Bd,l9:2 s. 104). J'amfor Skrdmarna
under Utby. Mojligen kunde hiirvaran de Skrdmmetorp och Skrdmmetorpet tnder Utby
tillsammans ha kallats Skrdm(m)arna. Om torp se inledningen. - Toveltiken. EKB.
Hzir avses inte samma plats som med Liiken ovan utan den allra sydligaste delen av
Tova, ocks6 vid en biick. Viird att notera iir dock uppgiften fran kartan 1851 L nr ll2
>wiig frin Stirgflrd [...] genom gamla tomterna till Tofveldkeu (invid Hjiilmiingen).
Detta Tofveldken torde trots allt syfta p6 Ldken ovan. - Tiirneriid t@ruara (ttde) TC
1937. Ftjrleden innehiller ett soldatnamn Tdrn,btret av tvi soldater pi Tova pi 1800-
talet. Det standardsvenska uttalet pekar ocksi pi att frirleden innehiller ett narnn,
jiimfor Torn(e)kiirr (trt4Ser, tfinaJqr, tfiaajer) under (Lilla) Anris ovan. Om riid se

inledningen. - 6biin, Oben, se Odby under eget uppslag.

Ttiittelandt tuillan Nil6n 1880, (Tr?ittelanda Norra Jr) tdilha KHL 1901,
trdtralhaTc 1937, by; en del i Kville socken (iimfiir Bd 16 s.72f .). F.d. underofficers-
bostiille.

Jordeboksbeldgg: y Thaatestad 1544 NRI 5:l s.226, i Threttelandt 1581, i
threttelanndt 1586, se vidare under Trcittelanda Norra strax nedan.
Andra beldgg efter 1540: thretteland 1601, Thretteland 1603 Arbezpenninge.

Skrivningen 1544'dr ganska siikert att betrakta som felaktig. Tolkningen miste sam-
manhfiIlas med den som gdller den andra delen av byn Triittelanda, i Kville socken
(Bd 16 s.72 f.). Diir finns tidigare beliigg, J sydri Prottalandum 1315 DN 4 s. 104,
brottalanda 1346 DN 4 s.247, Throttelan 1544, som inte lir helt llitta att fcirena med
de senare skrivningarna (ganska likartade ftir de tv6 bydelarna). I Bd 16 a.st. frirklaras
detta som en >(sporadisk) delabialisering (o >) a > e mellan de palatala ljuden r och b>

(denna utveckling kanske underliittades av en association med ordet trtita). Detsamma
synes ha skett dven niir det galler Trrittestad a.a. s. 73 f ., diir det Zildsta beliigget
Prottolfstadha 1346 DN 4 s. 247 tyder pi att det dr mansnamnet fvn. Prdttolfr som
ing6r i ftirleden. Det verkar som ett osannolikt sammantraffande om ftjrlederna i nam-
nen Trcittelanda och Trcittestad inte skulle ha med varandra att giira. (Pe EK 1938
skiljs de bida byarna flt enbart av det uppenbarligen mycket yngre 6sterod.) Diirfiir
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villjag anse som troligast att fdrleden iTrrittelanda innehflller Prdtti, kortform till
namnet Pr1ttolfr, i enlighet med Inge Srrheims uppfattning (Triitteland Serheim
2001 s. 423 t.). Denna tolkning tillbakavisas vid behandlingen av namet i Bd 16

s.72 pil grund av att >>namn pil -land(a) i Boh. annars icke ha ett personn. ss. f. led>>.

Dar framhells i stiillet att sfldana namn ofta har ett 6namn som fcirled, vilket i detta fall
skulle vara *Pr6tt-d. Den ingiende stammen vore di fvn. pr6ttr'kraft' (se ocksfl Wad-

strtim 1983 s. 57), och namet ett alternativt narnn pi denna striickning av *Qln, om

vars nzrnn se under Anrds ovan. Enligt min tolkning innehiller ocksl Hessland (L)

ovan ett personnarnn i ftirleden. Om land(a) se inledningen.

Nr 1 Tiiittelanda Norra 1 kr. Trettelandh 1659, Triittelandh l665,Tratteland Nordre

16g],Tretteland Norr 1811, Triitteland Norr 1825, Triittelanda Norra 1881 jb, Thret-

testadt (!) 1613 RU, TriittelandalT60 hfl, Fr.

Nr 2 Tiiittelanda en kvarn. 1659-1697 st6.,r >>kvarnfors>.

Torp o.d.: Hogen. 1760 hfl, 1809 T ru 172,1821 hfl, EK. Om hog se inledningen. -
Hi/ret h6ha6 hst el. Anghagen dghhwan TC 1937. Enghagen 1760 hfl, Anghagen

1901 taxl, Hilet el. Anghagen EKB, Anghagen EK. Hdl syftar viil pi l6gt liige i ter-

rdngen eller ett specifikt markant h6l pi platsen. - Logebacken. 1821 hfl. Detta

namn och de tv6 ftilj., som har vardera ett beliigg i olika kiillor, torde kunna avse

saflrma plats. Det forst belagda ar Lyckebackerz (se ft lj.) som torde ha kunnat misstol-
kas till likebacken (se strax nedan) av en skrivare utifrfin. - Lyckebacken. Torpet

Lyckebacken 1760 hfl. Ftlrleden tycks innehilla lycka f. 'inhiignad betesmark; av-

griinsad 6ker; ikerlycka i skogen' (Bd I9:2 s. 160). Se fdreg. - Liikebacken. 1809 T
rr 172. Fdrleden torde kunna syfta pfr ftjrekomst av nigon vild ltikviixt - om den inte

iir fel ftir Lyckc-; se de tv6 foreg. - Nytorp nlturpTc 191.7. 1821 hfl, EK. Om Ny-

torp se inledningen. - Angarna ciganaTc 1937. EK. - Anghagen, se Hdlet ovan.

- Anghogen dghfupan (ode) TC 1937. Jiimftir Hogen ovat.

Ilrvene titwana Nil6n I88O , taau ana KLIL l9Ol , tiuana TC 1937 . 7/8 sk. + 1 /8 sk. Var

1 kr. t.o.m. 1811jb.

Medeltida bekigg:j Fufnar porpe saem kallaz Fufuan 1396 RB s.228.
Jordeboksbekigg: y thouffuerOd 1544 NRI 5:l s.231, i Thouffire 1581, Thoue

1615 Reg., Tuhue 1659, Thune 1665, Tufwene 1697, Tufwenne 1719, Tanums-

Tuvene Fr.
Andra belcig g efter I 5 40: Thuen 1 60 1, Thueng 1 603 Arbetz penninge, Tufvene

1760 hfl, Tufwene 1821 hfl.

I namnet ing6r enligt Assar Janz6n (1933 s. 72) fvn. prtfa L 'tuva'. Fran 1697 tycks
namnet upptriida i bestiimd pluralform. Jiimfor dockValter Jansson (1951 s. 299), som

alternativt ftireslir att namnet stflr i bestlimd form dativ singular. Det verkar dock un-

derligt om det forsta bel[gget ftjr en sidan form skulle vara sfl sent som 1697. Janzdn

(1936 s. 90 tr ) har inga exempel pi kvardriijande dativformer i bohusliinska i bestlimd
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feminin singularform, utom det nigot svdrbedtimda gd i dna ga t fina'falla i liigervall,
frirfalla, komma i oordning'.

Det fcirsta beliigget j Dufnar porpe anser Janzdn innehfllla ett vattendragsnarln
*Pufn (1933 s.72 not 2). (Det iir ovisst vilket av vattendragen Janzln ayser Tanums-
iilven (se underAnris ovan), Hoghemsrilven (sombyter namn varje gang den passerat
en gird) eller Pulsebricken. De flyter alla i kanten av den ikermark som omgdrdar
impedimentet ddr Tuvene ligger.) Ett vattendragsnarnn *bufu k:'nde vara bildat till
(roten i) fvn. pilfa f. medelst ett -n-suffix, om vilket se Elmevik 2004b s. 45 ff.

Det enstaka beliigget y thouffuerQd 1544 torde vara att betrakta som ett skrivarfel.
De olika beliiggen gor tolkningen besviirlig, men eftersom den langsmala fdrhdj-

ningen mitt pi sliitten diir Tuveneg6rden ligger, frfln s<ider och norr mycket viil kan
liknas vid en rad med tuvor, men frin dster eller vzister snarare vid en enda, verkar det
tilltalande med betydelserna 'tuvorna', 'tuvan', kanske som omtolkning av ett 2ildre
nafltn.

Enligt en gflrdskartafrln l7l4 (RAA Tanum 1509:1) l5g Tirvene di pi den ostra
delen av impedimentet, men den ftirhistoriska boplatsen 169 pi viisfra delen (RAA
Tanum 1519:1). Fdr tusen fir sedan var en stor del av skitten en sjo som striickte sig
frfln norra Kalleby iinda upp till hiillristringsomridet vid Mflyckemuseet ftiilla: SGU:s
kartgenerator).

Torp o.d.: Mellanby. Millanby 1821 hfl. Ftirleden innehiller adverbet mellan. Omby
se inledningen.

Tyft tyft Nil6n 1880. 112 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, lrr 1665-1825 jb.

Jordeboksbelcigg: y Thyfftt 1544 NRI 5:l s.226, Thufft SP, i Thiufft 1581,
Thuffte H, i Thufft 1586, Tyfft 1615 Reg., Tyfft 1659, !ffil7I9, Tanums-T!ft Fr.
Andra belcigg efter 1540: Thyfft 1601, thyfft 1603 Arbetz penninge, Tyft
1760 hfl.

Toft, tuft, tyft ach tomt f . (m.fl. dialektala varianter) iir som namnelement uteslutande
nordiska (men finns som resultat av vikingatidens nordiska expansion ocks6 i Nor-
mandie, England och pi vdsterhavs6arna). I norra Bohusliin dr formen ffi vanligast
(Holmberg 1946 s. 151 f.). Betydelsen av appellativet har varit omtvistad, men nu-
mera anses kiirnbetydelsen frin borjan har varit 'avgrdnsning av mark' vars syfte har
varit t.ex. att istadkomma betesmark eller odlingslott, alternativt en byggnadstomt i
nutida bemiirkelse. >>Att ortnamnselementet tofi (tuft osv.) i hela Viistnorden i
mycket stor utstriickning syftar pfl hus g runde r vid dvergivna boplatser, diirom rflder
numera stor enigheb (Hellberg 1967 s.201, se ocksi SOL s. 320 f. med litt.).I NSL
(under tuft s. 464) ger man som fdrsta betydelse 'husgrund' och man rdknar med be-
tydelsen 'plats diir hus har stdtt' fr'amst frin 1500- och 1600-talen.

Torpo.d.: Giipan gbbaCR.1€36Tnr253,EK(B). Gdpaf. 'lodjur'iirnumerautdtitt
i dialekten. Gtipan ligger nedanfrir Gdpeberget, vars namn troligen tir det primiira. -Johannestorp el. Norra Vassmyr. Johannistorp 1821 hfl, Johannestorp 1901 taxl.
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Om torp se inledningen. Ligger i utmarken. Se Vassmyr(en) nedan. 
-Pilerdd 

pilara,

ddetomt TC 1934. Fdrleden innehiller troligen trddbeteckningen pil.Ingen soldat i
Tanum tycks ha hetat Pil,menett slZiktnamn Pilvore tiinkbart. Omrdd se inledningen.

- Skomakaretorpet skhrTtqgaratbapat (ode) TC 1934. En skomakare Petter bodde

hiir (TC). Om torp se inledningen. - Stenlid. 1821 hfl. Efterleden innehlller lid f.
'sluttning'. - fittut. EK. Se likalydande namn under Brticke ovan. - Vassmyr(en),
N.; S. udsmAr CR. Wassmyren 1821 hfl, Vassmyr EK. Fiirleden kan innehelh viixt-
beteckningen vass. Norra Vassmyr dr det som heter Johannestorp. Mellan de bida
bebyggelserna rinner ett vattendrag i r?it linje som tyder p6 att det stora omridet norr

om Djupevatten, som ligger inom den ftjrsta hdjdkurvan frin sjtin rziknat, blivit ut-
dikat. Det torde vara den myr som efterleden syftar pi.

Tfrften, se under Raftt)tdngen.

Tigertid tQgaraNrllnlSS0,t@gra KHL 1901, t@garaTC 1937. 1sk.

Jordebolcsbeliigg: y Teggerp 1573, Thoggen6e H, i thoger@idt 1581, i thog-
ge$dt 1586, Togge$edtt 1615 Reg., Tigercidh 1659, Tigertid 1665, Fr.
Andra beliigg efter 1540: thogerfll1601, Thogger|d 1603 Arbetz penninge,

Tigerdd 1760 hfl, Togere A II 38.

Se likalydande namn i Lur ovan.

Tbrp o.d.: Bergeriid. EK (utan bebyggelse). Jiimfiir >>Bergere Lid>>, >Osfre Bergere

Liden> 1834 T nr 311, Bergerodsgatan 1843T m 477. (Det sistniimnda beliigget iir viil
en tillftillig sammanslttning med gata'Pdvdg',liksom de fbregiende zir sammanstiillda

med lid f. 'sluttning',) Se ft lj. - Biilgeriid bdktara (t de) TC 1937. Miijligen kunde

namnet Btllgerdd avse samma plats som foreg. Bergerdd,isitfall som en omtolkning.
Forleden skulle kunna innehfllla biilja bdfua'rflma' (om kor) eller 'skrika, grilta'

(Tanum 1933), 'grflta (i synnerhet om barn)' (1901). Namnet iir i si fall kanske nedsiit-

tande. Fiirleden kunde altemativt innehilla ett binamn Brilg, eller syfta pi nSgot i
terrangen som liknats vid en brilg. - Dalen dqn (ode) TC 1937. - Fiiklflvan

fA-khbua, tjdetomt TC 1937 , fekh*ua CR. Kreatursstig upp i berget (TC). Om kldva se

inledningen. - Hogen. 1822T nr 110, 1821 hfl. Om hog se inledningen. - Karls'
lund. EK(B). Fiirleden inneh6ller mansnamnet Karl. - Karlstorp. EK. Fdrleden

innehiller mansnarnnet Karl. Omtorp se inledningen. - Nybygget.lS2l hfl, 1834 T
nr 31 1. Namnet innehiller ett sammansatt ord nybygge; j'amfor Nytorp som kommente-

ras i inledningen. - Staketorpet stfigatarpat CR, se fdlj.- Stakeviigen stQgaucblan,

ddetomt TC 1937. Torpet Stakewiigen 1760, Stakevag l82l hfl. >>En viig har stakats

ftirbi diir men aldrig byggts> TC. - Struten struidry CR. 1821 hfl, EK(B). Jiimfor
*Strut(en) Bd 8 s. 51. Namnet innehiller strut m., troligen med syftning pi en bergs-

klyfta strdr nordvzist om bebyggelsen. - Torsebacken, se under (angriinsande)

Ulvesked nedan. - Tflgeriids Hed. 1821 hfl. Ftjrleden innehflller hemmansnamnet.

Omhed se inledningen.
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Ulmekflrr dkma*br Nil6n 1880, ikmaSdr KHL 1901, rtlmaNbrTB 1938.112 sk. Var
1 mtl t.o.m. 1697 jb, kr. t.o.m. 1758 jb.

Medeltida beltigg: ,iEllmikiar 1317 DN 2 s. lll, j ,iElmokiarre, Jtem Elmi-
kierra 1396 RB s. 228 resp.270.
Jordeboksbeliigg: y Ellmekeer 1544 NRI 5:l s.235, i Elnnekier 1581, Elnne-
kier SP, i Elmekier 1586, Elmekier 1615 Reg., Ohlmekien 1659, Ollme Kiiir
1665, UlmekiAr 1680, Ulmekier 1697, Ullme karr 1811, Ulmekjerr 1825,
Ulmekiin 1881, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Elmekier 1595 NKJ 2 s.256,1601, 1603 Arbetz pen-
ninge, Ulmekiarr 1760 hfl.

Forleden innehfiIler, som de iildre beliiggen visar, iilme n.'almdunge'. Assar Janz6n
anser (1933 s. 60) att den ftjrsta vokalen med tiden har rundats under piverkan fr6n
fdrbindelsen bm.De namn han exemplifierar detta med iir, utdver Ulmekirr, Amhult i
Sotends hiirad, uttalat bruelt, dN lhar fallit bort genom dissimilation, samt Hjdlmhat-
tenfilmhhlan (Bd 1 s. 163).

Fran 1680 och framit iir begynnelsevokalen i beliiggen uteslutande U-. Jiimfrir
Lange 1960 (2 sp. 761 f.), dAr ulm anfors som en form efter det giingse danska elm
sarntalm. Se ocksi Ulmekrog i DS 15:1 s. 155; Ulmestrede 16 s. 3. Mdjligen kan det
ha spelat in att n6gra vanliga ord med o-haltig vokal i uttalet skrivs med u,t.ex. adver-
bet uppe rlpa (Tianum 1898), appellativet udd ad m. (Lur 1933) och adjektsvet udda
dda (Ltx 1928). Det arbara det yngsta uttalet av Ulmekcirr som har u-halttgvokal och
alltsfl iiverenssttimmer med skriftformen. Om kiirr se inledningen.

Torp o.d.: Axledelen dftslade_Iry TB 1938. >En syskondel, nu 6ker och utmark, Axel el.
Axelsson (hustrun aksla) hade den fiirn (TB). Betriiffande efterleden se Backedelen
rnder Gisslerdd. - Brlckan brdka CR. 1) l2L5ll3l22 mtl. EK. 2) 153/3888 mtl.
EK. Innehiller bestlimd form av brricka f. 'bred, lflngsluttande backe', vilket stiimmer
viil med fdrhillandena pi bida platserna. - Briicketorpet bnikatxrpat TB 1938.
Fdrleden skulle kunna innehSlla briicka f. eller foregSende eller foljande naflln, men
det kunde ocksi vara ett alternativt namn pfl endera av de tv6 hemmansdelarna
Brdckan. Om torp se inledningen. - Briickene brdkana CR; samlande namn fdr de
bida Brrickan enligt uppgift 200L. - Hiillene hdlanaTB 1938. EK(B). Namnet inne-
h611er bestiimd pluralform av hcilla f. 'berghiill'. Frfln bebyggelsen strdcker sig berget
6t nordost och norr i stora utbredda hiillor. - Larsbriickan. EK. Ftirleden innehiller
mansnarnnet Lars. Se Brcickan ovan (Larsbrzickan ligger i en mindre sluttning). -Solberga. EK. Ligger pi sddersidan av ett berg. - Strumlatorpet, se ft lj. - Striim-
bladtorpet strdrybatarpat TB 1938, stnirybhatarpal CR, f.d. soldattorp. Ftjrleden
innehiller ett namn Stromblad som bars av ett par soldater pi Ulmekiirs rote p6 1800-
talet. TB upptecknade namnet som Strumlatorpet, och soldatens namn som Strumla.
Omtorp se inledningen.
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Ulseriid dsa Nil6n 1880, &Lb-, ocksh ilIa? KHL 1901, rlsa, iilsara HR 1920. ll2 kr.
Var sk. t.o.m. 1680 jb.

lordeboksbekigg: @llessrad 1544 NRI 5:1 s. 233, @lssradtH, @llitzr4idt 1581,
bldtzr4dtH, @lledtzr4dt 1586, @lsradt 1573, Ulsr<idh 1659, Ulssrtidh 1665,

Illlssrtidh 1697, Ulssnid 1719, Ulsserdd 1758, Ulsertid 1811, Tanums-Lllsercid Fr.
Andra bekigg efter 1540: Vlssrdt 1601 Arbetz penninge, Ulserod 1760 hfl.

Fcirleden kan, som bel[ggen fran de danska jordebtickerna medger, innehilla mans-
namnet @lvir, Qlvir, vtil styrkt fran Bohusliin, jiimfiir t.ex. Olseriid Bd 8 s. 84. Lind
1905-15 har ftirtecknat ett drygt dussin personer i Bohusltin med (troligen) detta namn
fran 1400-talet och strax innan. Alternativt skulle ftirleden kunna innehflIla mansnam-
net.Ulv, s6som antas fdr Ulserdd i Bullaren (Bd 18 s. 51). Diir har dock alla bel2igg

frin 1444 t.o.m. 1725 initialt W eller V. Jiimftir ocksil Ulvesked nedan.
Frin och med den fcjrsta svenska jordeboken skrivs namnet U/s(s)-. Niir uttalet

ocks6 har u, wkan det bero pi piverkan frdn skrivformen. Om rdd se inledningen.

Torp o.d.: Backen. 1760hfl, (t de) 1821 hfl.

Ulsholmen ushebman Nil6n 1880, fiphahman, fiShb-hman Kortet 75 1916, skattlagd
holme, utan bebyggelse.

Jordeboksbelagg: Ulssholmen 1758, Ulfsholmen 1811, 1881, Ulsholmen Jr, Fr.
Andra bekigg efter 1540: ulfz holmen, ulf holmz KaIf, ulfz hilms hamn 1720

T nr 2, Ulsholm 1891 Kortet 75 1891.

De iildsta beliiggen (1720), och jordeboksbeliiggen frin 1800-talet har en forled som
tycks innehfllla mansnamnet Ulf. De upptecknade uttalen och tivriga skriftformer
skulle alternativt kunna tolkas som att fdrleden innehaller en motsvarighet till fvn. urd
f., no. och sv. dial. ur(d), ul osv. 'stenfylld terriing, hop av nedrasade stenar', sisom
antas fdr Ursholmen i Bd 20:2 s. 87 f., trots s-genitiven. Detta styrks av att Ulet
(Urdet) i Sanne (Bd 17 s. 114) uppenbart har neutralt genus. Det ligger mycket l6sa
stenar i klyftor och vikar pfl Ulsholmen, betydligt mer iin p6 kringliggande ijar.

Jiimftir ockshUlserdd sffax ovan, som har liknande uttal och liknande skrivningar i
svensk tid, men diir beliiggen frin de danska jordebOckerna tycks antyda att det ingi-
ende mansnamnet kan vara mansnamnet @lvir, Qlvir, v[l styrkt frin Bohusliin.

Ulvesked ilkqak Nil6n 1880, ilkDale KHL 1901, tukuaseTC 1937, by.

Medeltidabelcigg: Vltuaskeidi j Ranriki 1396 RB s.245.
lordeboksbekigg: y Vlleskede 1544 NRI 5:l s.23I, y wlske 1573, i Wlleshee
1581 (2 ggr, den ena F, under >>Biskops godtzs>), wlleskee B, i wllehee F (un-

der >Biskops godtzs>), i wlleskee 1586, Wlfueschie 1659, Illfueshee 1665,

[.Ilfveskie 1680, Ulfweskiee Stora 1697, Ulfweske Stora 1811, Ulfwekje (!) St.

1825, Ulfvesked Stora 1881, Ulvesked Fr.
/
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Andra bekigg efier 1540: Ulvesky [IJlveskid] 1565 NRR 1 s. 485, Vlleschor
1581 HGyld, Wllffueskeed 1595 NKJ 2 s. 198, vlffireske 1601, Vlffueske 1603

Arbetz penninge, Ulvesche A II 28.

Fijrleden i namnet Ulvesked innehiller ulv'varg'i plural och torde vara foranledd av

att vargar funnits pi platsen. Om -sked(e) se Htiskje ovan. Jlimftjr Lindroth 1945

s. 87.

Nr 1 Lilla Ulvesked fukuasi, vanligen Priistulvesked, prtigtutbuasd, komministerbo-
stiille TC 1937.Il2kr. Var 1 mtl t.o.m. 1697 ib, sk. 1659 jb, ky. 1665-1697 jb, priistbol

1825 jb. Lille vlffskie 1645 Krist. bisp. jb. s. 40, Ullfueschie Lille 1659, I-Ilfueshee

Lille 1665, Ulfwescke Lille 1680, Ulfweskie La 1697, Ulfweskied Lillegflrd 1760 hfl,
Ulfvesked Lilla 1881, Ulfveskede Lilla 1901 taxl, Ulvesked Fr.

Nr 2 Stora Ulvesked tukoase'Ic t937. 1 sk. Var kr. t.o.m. 1825 jb. Store UlffSkie
1645 Krist. bisp. jb. s. 40, Ulfweskied Storeg. 1760 hfl, Ulfveskede stora 1901 taxl,

Ulvesked Fr.

Torp o.d.: Apelmyr. 1901 taxl, EK(B). Ftjrleden innehiller apel,troligen'vildapel'.

- Godderiid. gidara (trde) TC 1937. Troligen innehflller ftirleden mansnamnet Gore.

I dialekten uttalas mansnamnet genuint >>Giidde>> gdda eller >>Gdde>> glda (alltsilmed
>>heft>> S). (Jiirnfbr Gdtertid under Ertserdd ovan.) Assar Janz6n anser dock (1933

s. 28 f.) att namnet ska tolkas som utvecklat tr *Gatu-rj6dr, dar den fijrsta vokalen
undergitt omljud pi grund av att den andra hamnade i mycket svagt betonad stiillning
i och med sammansdttningen. Om rod se inledningen. - Kopallen (kuipq.ln, berg TC

1937). EK. Efterleden innehflller pall m. 'bergavsats pi brant stupande bergssida'.

Omedelbart 6ster om bebyggelsen finns en rad avsatser i berget dlir korna ftirr kliitt-
rade upp pi viig mot betet. - Myrane mlrana CR. Namnet innehiller milets be-

st?imda pluralform ay myr f. - Nytorp n$nrp TC 1937 . Om Nytorp se inledningen.

- Piirsbo. Odelagt 1760 hfl. Forleden innehiller mansnamnet Prir.Efterleden inne-
hlller bo(d), om vilket se inledningen. - Riirmyr (utan bebyggelse). EK(B). Pe EK
stir namnet pfl den (stdrre) del av myren som hcir till Girden och Hallind. -
Torsbacken el. Torsebacken tdsabakan, dvefl tdsabhkan, f.d. soldattorp TC t937 el.
Tosebacken. Thorsbacken 1760 hfl., Thorsebacka l82l hfl, Tosebacken (r Torse-

backen) EK(B). Ftjrleden inneh6ller genitivform av mansnafilnetTor; en mellanvokal
har i tvfl av varianterna av uttalsskiil inskjutits mellan forleden och efterleden. -
Ulveriid ti,kaara (tide) TC 1937. Fdrleden iir troligen hiimtad frin ftirleden i hemmans-

narnnet. Om rdd se inledningen. - As"myren @samfira TC 1937 . TC skriver att det

flnns ettAsemyrpilangrdnsande Solbriicke och att det finns en 6s dzir, men antar iindi
att ftirleden hiir iKett personnamn. Fdrleden i Asemyren inneh6ller ftirmodligen inte
kvinnonamn et Asa (As) ttan ds.6ver griinsen mellan Ulvesked och Solbriicke ligger
en myr som torde vara den ursprungliga namnbdraren. I sluttningen nedanfcir myren
ligger Asemyrsbrinkarna, se ftilj. Pe EK finns ettAsemyr:utsattpi Hallind, strax invid
den nordligaste spetsen av Solbriicke, flera hundra meter frin Ulvesked pfl en plats

som pfl EK 1978 heter Prcistemyr (detta ligger ca 800 meter diirifr6n, flt nordost, pi
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EK 1938). - Asemyrsbrinkarna. EK. Namnet stir invid flera hus i sluttningen upp
mot den myr som ndmns strax ovan. Efterleden innehiller bestiimd pluralform av
brink m. som finns upptecknat i betydelsen 'liten men brant backe pi viig' (Tanum
1933), men inte tycks vara vanligt i norra Bohusliin.

Undersltis ilnaplqs Nil6n 1880, tuaaS[ss KHL 1901, rinaslbsTC 1937. llzkr.
Jordeboksbekigg: (Backe for) wndelpss 1573, For Wndel@sse 1581 H, For
wnndel6sse H, 1586 SP, Vnnel6sssse 1615 Reg., Undeslos 1659, Undeslcies
1680, Undesslos 1697, Underssldes 1719, Underslos 1758, Fr.

De tolkningsfcirslag som hittills forts fram for forleden tycks otillfredstiillande. Ivan
Lundahl fcireslir (1951 s. 85 f.) att forleden innehflller genitivform av fvn. undorn
(undurn) m. 'morgonmiltid'efter att ha tillbakavisat de ftirslag som ges for Undeslgs
i NG 4:2 s. 65.126 Att m?irka zir att 1sOO-talsbeliiggen fcir det norska narnnet alla har -s-
medan de h?ir aktuella alla saknar det. (Jiimfcir dock kommentarerna om de danska
j ordebtickerna i exkursen. )

Jag vill hiir lligga fram ett helt annat fiirklaringsforsdk. Vattendraget som nu heter
Gurserddsbcicken vindlar sig ner norrifrfln och rinner ut i Gramsedlven (aven den
vindlande) som rinner liings sodra hemmansgrdnsen. Mdjligen kunde Gurserrjdsbiick-
en tidigare ha hetat *Undf ., genitiv *Undar, ett namn som vdl i si fall iir bildat till det
starka verbet fvn. vinda, med betydelsen 'den som vindlar, den som gor en skarp krdk'
(som Eva Nyman siitter som den troligaste tolkningen av nigra svenska och nflgot
norskt namn). Mindre troligt iir att det iir bildat till det allmiint vattenbetecknande
*und (Nyman 2000 s. 121 med not).

Ett genitiv-s har lagts till i och med den fcjrsta svenska jordeboken 1659 och har
iiven kommit in i uttalet. Ftirst 1719 fogas ett -r till ftirleden. Om det ska tolkas som
en anpassning till uttalet eller om uttalet senare anpassats till skriften dr ovisst.

Om ltisa se inledningen. Till skillnad fran Hjalmar Lindroth (1945 s. 25) tycks
Lundatrl a.a. mena att Undersliis htjr till den kategori av lds(a)-namn som anger avsak-
nad av det som forleden betecknar, i det hiir fallet att det tog si lang tid att sli den 2ing

e.d., som var den ursprungliga namnbdraren, att man gick miste om morgonmfllet.

Torp o.d.: Goddebflck gddabdk,ddetomt; aker TC 1937. Forleden kan innehilla gxd
'yngel av all slags fisk och av grodor' (Tanum 1933). Ett annat alternativ iir att ftjrle-
den inneh6ller mansnarnnet Gdte, om vilket se Gdterddtrtder Ertserdd och Godderdd
tnder (Jlveskiil ovan. - Hasslehus haslah&s (tde) TC 1937. Haslehus 1760 hfl,
1821 hfl. Fcirleden innehiller triidbeteckningen hasseL - Smiillerdd, smdlara TC
1937. Anledningen tilI namnet dr oviss. Fdrleden skulle kunna innehfllla ett soldat-
nantn Smdll, som dock inte finns belagt i soldatregistret ftir Tanum. Om rdd se inled-
ningen.

126 Rygh riiknar detta som ett >nedsettende Navn> med bristbetecknande /Ds, och en fdrled som inneh6l-
ler yndi n. 'behag' eller undad n. 'trivsel'. Dtir nZimns ocksi att Sophus Bugge frireslir att det i stiillet Zir

genitiv av *undingr, en sidoform till *undingi m. 'bortkommet frirem8l', speciellt'fcirrymd triil'.
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Unneberg t)4abdr1, aven tunabcbrl TC 1934. I/2 sk. Var 1 mtl t.o.m. t697 jb, kr.
t697-r7s8 jb.

Medeltida bekigg:j Vndibarghi 1397 RB s. 387.
Jordeboksbeldgg: y wneberg 1544 NRJ 5:l s.228, y wndeberg 1573, i Wnnde-
berrig 1581, i wnndeberigh 1586, Vnnebierg 1515 Reg., Unnebiirg 1659, Une-
b?irgh 1665, Unnebergh 1680, Unebergh 1811, Unneberg 1719, Fr.
Andra belcigg efier 1540: Vnneberg 1601, Vnneberrig 1603 Arbetz penninge,
Vnderberrig 1645 Krist. bisp. jb. s.38, UnnerberglT60 hfl, UnderberglS2lhfl.

Fdrleden innehiller troligen prepositionen under (trots RB-beliigget som saknar r)
men vad namnet syftar p5 iir osiikert. Efterleden kan innehilla hemmansnamrrct Berg
vars iildre tomt 169 i sddra rindan av den liga men utbredda bergknalle som ligger
omedelbart scider om Unnebergs bebyggelse. Vid norra iindan av bergknallen, invid
platsen diir Unnebergs gird ligger, bestir den enbart av berg i dagen i samma nivi som
girdsplanen.

Torp o.d.: Berggrentorpet bdrlgrentbypat, dxen bdrlgrentaypat (ode) TC 1934. For-
leden inneh6ller ett namn Berggren, jamfor tv6 soldater Berggren pfl Rtir pi 1800-
talet. Om torp se inledningen. - Porretorpet piptarpat (ode) TC 1934. Fdrleden i
PurrehagenBd l2:2 s. 199 uppges kunna innehilla purre piya m. 'fer, hmm' eller
purra pilya f. 'tacka', eller ett binamn Purre. Appellativet purre m. finns i DAGs i
betydelsen 'smek- och lockord pi bagge respektive f6r' (Tanum 1933), ocksfl 'lustig
petson' (1939), men vokalen dverensstdmmer inte med den forsta i Porretorpet. Kort
z kan dock i Tanumsmfllet viixla med o-haltigt ljud, se fdljande exempel fran DiT:
munnaw, mdnniw 'pratsam, munvig, belflten, ndjd' (s. 62 f.), pluwa, pl6wa'ploja'
(s. 69), skuwa, skdwa'skjuta framfdr sig' (s. 85 f.). En gubbe som kallades Purre-
Jal<ob piyafukopbodde fdrr pi platsen (TC); det iir ovisst om torpnamnet eller binam-
net iir det primiira. Om torp se inledningen. - Skombergtorpet (?) skdrybzrJtatpat,
tide soldattorp TC 1934. Nflgot soldatnamn Skomberg e.d. fi.nns inte i soldatregistret
fijr Tanum. Om torp se inledningen.

Utby fidby Nil6n 1 8 80, Ddbt KLIL l90l , tidbi TC 1937 , by.

Medeltida beldgg: j Vtbo 1391 RB s. 385 (2 ggr), a, j VtbO 1391 RB s. 389
(under Lurs kyrka), i Vdbo 1470 DN 6 s. 601.
Jordeboksbekigg: y WdbV 1544 NRJ 5:l s.231, i Wdbye, i Wdtbye 1581, i
wdbye 1586, Vdbye 1615 Reg., Udbye 1659, Uthby 1665, Uhtby 1680, Utby
1758, Utby 1811, Fr.
Andra beldgg ejler 1540: wdbye 1601, Vdbye 1603 Arbetz penninge, Vdbye,
Vdby 1645 Krist. bisp. jb s. 38 f. (andra gangen upptaget under Lur), Utby
1760 hfl.

Vilken syftning forleden har iir inte helt klart. SOL anger f6r U/by, sockennamn i
Viistergtitland, betydelsen 'girden eller byn som ligger liingre ut (2in en annan bebyg-
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gelse)' (s. 339). I Bd 1 s. 121 f. konstateras att >Namnet anger, att byn ligger ut mot

kusten och forutsiitter nog redan frin bdrjan tillvaron av en l5ngre in liggande bp. I
Bd l2:2 s. 120 antar David Palm nigot ftirsiktigare att det dr 'byn (den del av byn)

som ligger langst ut (mot havet?)'; han borjar annars resonemanget med att ange be-

tydelsen 'utflyttargflrden' eller 'utflyttarbyn', dvs. en sekundiir bebyggelse. Lindroth
skriver (1945 s. 94 f.) med tvekan att namnet btir betyda 'byn som ligger i utkanten',

och ftjrmodar vidare att >utgengspunkten ftir beniimningen [kan] vara byn Ryland

niirmast i S.>>. Kanske har han riitt i det, men det verkar ocksi mdjligt att det iir Hallind
eller Girden som namnet iir givet i relation till (om rent geografiskt eller som en se-

kundiir bebyggelse iir osiikert). Bida dessa har beliigg fran 1300-talet och tycks tidigt
ha inrymt vardera tvi enheter, Iiven om detta ftir Hallinds del endast antyds av RB-
beliiggets ,j Ofua Hallenu. Avstindet fran Utby gamla tomt (enligt GuK) iir ca 400

meter till Hallinds gamla tomt och ca 800 meter till Gflrden (Nederg6rden), medan

avstindet till Ryland zir river tvfl kilometer. (Mellan EK 1938 och 1978 har ca hiilften
av Utbys mark overgitt till Hallind.)

Nr 1 Utby Nedergfrrden n(gab TC 1931 . I sk.

I719,lJ . Nedergflrd L7 58 jb, Utby Fr.

Nr 2 Utby Uppegflrden dpagqh TC 1931. 1 sk. U.

U. Nedergflrden 1697, U. Nedergl

Uppegflrden 169l ,U. ,ppegld 181 1

jb, Utby Fr.

Torp o.d.: Hagen. 1760 hfl, 1821 hfl. - Linhagen. 1821 hfl, soldattorp 1846 T
nr 522. Fdrleden innehflller troligen viixtbeteckningen lin. - Jungemyren. 1821 hfl.
Fcirleden kan innehillaboh. junge m. figa'(slo) kniv, bordskniv', i sfl fall troligen i
j2imforande syfte (liiget iir okiint). Jiimftir JurugarnaBdZ):l s. 205; Kniven el. Knive-

torpet ! s. 104 med litt. - Munkertid. 1821 hfl, Monkeriid (>Diir bodde rotebitsman

Engelbr. Munkberg>), bitsmanstorp l82l'l m 202. En l6ng rad bitsmiin med namnet

Munckberg, senare stavat Munkberg fanns pfl roten fiir Munkeriid och Utby pi
1700- och 1800-talen. Intill platsen diir torpet l5g finns det lilla berget Munkberget

mdgkbdryat, som kan liknas vid en munks rakade huvud, se Bd l9:2 s. 96. -
Nolfingen, Nord-, Norr- ndlrdga TC 1937, 2 angransande avsdndringar, den ena

kallas dven Utbyiingen. Norriingen 1760J3, Nordiingen 1821 hfl, Noliingen 1901

taxl, (2a) EK(B), Utbyiingen, kallas Noliingen (17) EKB. Ordet norr, nord, i dialekten

nol, syftalpi liiget lflngt norr om dvriga Utby (tidigare mdjligen liingst nomrt i en

stdrre ligofigur lin EK:s Utby). TB uppger att Nordcingen dt en tillkdpt girddel (utan

hus) under Hallind, men av EK 1978 framgflr att detta giillde 17. - Nytorp nfitarp

CR. 1863 T rr 522, 1901 taxl. Om Nytorp se inledningen. - Orremyr. EKB. Fdr-

leden innehiller antingen figelbeteckningen orre m. eller orr gr f .'al'; se f61j. namn

och inledningen.- Orremyrstorpet. 1863 T nr 522. Forleden innehfrIler froligen ett

myrnarnn, primiirt i forhillande till ftiregiende namn. Om torp se inledningen. Even-

tuellt avses sarnma plats som foreg. - Riirmyr, L. rdrmyr TC 1937 . Riirmyr 1901

taxl, L. Rdrmyr EK. Frjrleden innehflller troligen ror f. 'vass'. Jiimftir (St.) Rdrmyr

under eget uppslag. - Skrflmarna skr@mana, tide bfltsmanstorp TC 1937. Skromarne

1 821 hfl. Jlimfiir fdlj . och Skrdmmarna tnder Tova ovan. - Skrflmmetorpet. Skrom-
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metorpet 1863 T nr 522. Jlimfor foreg. och Skrdmmetorp wder Tbva ovan. -Solgiirde? Torpet Solgier 1760 hfl. Jiimftir likalydande namn under Hede ovan. -Stflmmyr stdrylr (ttde)TC 1937. Ftirledeninnehiller strimm. 'fdrdiimning'. Piplat-
sen fanns fdrr en liten fordiimning (TB).- Utbyiingen, se Nolcingen etc. strax ovan.

Utiing(en) fudege Nil6n 1880, fuddge KHL 1901, itd/bga TC 1937, tuddg, &dege
CR. 1sk.

Jordeboksbelcigg: y Wdengen 1544 NRf 5:l s. 224, y wdeng 1573, i Wdeng
1581, i wdenngh 1586, 1615 Reg., Udlingh 1659, Uth Engen 1680, Uthiingen
1719, Utiingen 1758, Utiing 1811, Fr.
Andra beldgg efter 1540: Vdeng 1601, 1603 Arbetz penninge, Vdengen 1645
Krist. bisp. jb. s. 40, Udeng A II 38, Utiingen 1760 hfl.

Namnet innehflller utcing, rro. uteng f. 'avsides liggande iing; iing i utmark' (om vilket
se BO 8 s.284; Bd 20:1 s.94; 17 s. 39). Miijligen kunde lingen ursprungligen ha an-
vdnts av Ljungby eller Rungstung.

Tbrp o.d.: Capri kfipn CR el. Lundelid. Det sistniimnda namnet stflr pi EK; det
innehflller lid f. 'slfitning'. Meddelare berlittade 20Ol att platsen allmiint bdrjade
kallas Capri pfl 1930{alet, eftersom traktens forsta grammofon fanns h2ir och ungdo-
marna samlades och dansade, bl.a. till >>Det var p5 Capri vi mtjtte varandra>> som var
populiir de. - Kiillemyr Sdlamfir, tre cidetorp TC 1937. EK (utan bebyggelse). -Lekeriid. 1760hfl. Fiirleden kan innehilla ett soldatnamn Lek, somi Leketomten iBd
l2:2 s.69, eller syfta pi orrlek, som uppgivits for Lekerdd under Hdlt (L) ovan, eller
ringlekar o.d. som t.ex. i Lekebacken ru 3 Bd 20:1 s. 157 f. (Ftir sjriniira platser kan
Lek- syfta pi fisklek, sili Lekane, aldre Lekareholmen, Bd 18 s. 178.) Om rrid se in-
ledningen. - Lundelid, se Capri ovan. - lN[lon m{na TCb. EK (utan bebyggelse).
Ommon se inledningen. - Rtirtorpet rQtbypatTc 1937 . EK (utan bebyggelse). Fdr-
leden iir oviss. Om platsen tidigare varit sank skulle namnet kunna innehilla rdr f.
'vass'. Andra alternativ dr rijr n.'grinsmzirke' (detta skulle viil frirutsiitta en tidigare
griinsiindring), eller Rdr, namn pfl ett hemman som [gger ett par kilometer it nordost.
Om torp se inledningen. - Skarpenordstugan skdypanohst-boa, odetorp; d?ir bodde
en guflrma Skarpenordan skdyparuiba TC 1937. Liige okiint. Angiende fdrleden se

Skarpenord under Vassby (L) ovan.- Tiilletorpet ttblatbypat (ttde) TC 1937. Under
1800-talet fanns i Tyfts rote nigra soldater med namnet Tell (Tyftligger inte langt frin
Utiing). Om torp se inledningen. - Odegfirden. 1787 T nr 70. Odegfrrden ska ha
legat pi andra sidan vattendraget nordost om gflrden (se Framme 1999 s. 294 f., RAA
Tanum 1764:l).

Yal uqb KHL 1901 . 1 sk. Var kr. t.o.m. 1 8 1 1 jb, fdrut till Maria Kyrcka enligt 1659 jb.

Medeltida beliigg: til Hwaals, a Hwalle, a Huale, Um Hual 1416 DN 5 s. 363,
Hwal, Huall, Hwaal 1475 DN 5 s.644.
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Jordeboksbekigg: i Huall 1581 F, i huall 1586 F (dessa bida under >>Peder

Huidtfeldtzs Godtzs>>), Hual 1659, Huaal 1665, Huaahl 1680, Hwahl1697,
Hval 1881, Val Fr.
Andra bekigg efter 1540: Hval 1565 NRR 1 s. 485, Hual 1594 JN s. 287, wall
1601, Hualld 1603 Arbetz penninge, Hwal 1760 hfl, WaallA II39, Hwahl 1821

hfl.

I namnet ing6r fvn. hvdllm. 'htijd (av viss, rundaktig form)'(Lindroth 1934 s.141 tr ).
I inledningen till NG ger Rygh (1898 s. 56) under uppslagsorden h6ll och hvdllbety-
delsen 'isolerad htijd, siirskilt en rundaktig'; om hvdll se ocksi Hesselman 1939 s.2 tr.
Uppestugan ligger uppe pfl och Nerstugan i sluttningen av en miiktig kulle, krdnt av

en rundad hog (hdg, hiijd). Se bild 13. Jiimf6r Kvdlehos Schmidt 2009b s.137.

Hemmansdelar: Nerstugan ni-stboaTc 1937 . EK(B). Jamfor Neristugan tnder Torim
(L). - Uppestugan dpast{uaTc 1937. EK(B). Se foreg.

Torp o.d.: Sandgropen sdngrobe CR. 1865 T nr 504. - Sommaren sdrytom, tidetorp
TC 1937. Se fiilj. - Yintern utafiarc, ddetorp TC 1937. Enligt uppteckningen l5g
Vintern >>mera under bergeb> ein Sommaren och oitkomligare fdr solen (bekrffiat
2003).

Varliis udhlbs Nil6n 1880, udhbs TC 1937 . 314 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, fr. t.o.m.

1665 jb, k 1680-1825 jb.

Medeltidabeltigg:j Huerloysu 1391 RB s. 385.

Jordeboksbekigg: i Huarlosse 1581 R i huardtlosse 1586 F (b6da under
>>Suenndske godtz>>), Huarltjss 1659, Huarltis 1665, Hwarldss 1697, Hwarltjes
1719, Hwarltis 1758, Hvarlds 1881, Varltis Fr.
Andrabeltigg efter 1540: huarlgs 1601, Huarl6ss 1603 Arbetz penninge.

Under Hvaara (NG 6 s. 361) framhills att det enda k?inda ordet i norska som kan siit-

tas i ftirbindelse med starnmen Hvar- dr hvarf. Detta appellativ iir samhtirigt med

verbet fvn. hverfa som bl.a. betyder 'vrida sig, krdka sig'. Det vattendrag som rinner
fdrbi p5 bebyggelsens nordostra sida gtir knappast skiil fiir ett namn med betydelsen
'bojd' e.d. Jiimftir Skinge ovan. Varliis avgriinsas i sdder av vad som nu heter Gramse-

tilven, som slingrar sig kraftigt, men i noten tnder Gramsris ovan har fiireslagits ett
annat, iildre namn pi detta vattendrag.

Men fvn. hvarf n.'krok' o.d. kan ocks6 betyda 'plats diir man under en resa svdnger

kring en udde e.d. och forlorar utsikten baket', se Huarsnes NG 1 s. 255 och hvarf
Rygh 1898 s. 58 (diir det siigs att den sistniimnda betydelsen alternativt kunde stamma
frfln en annan betydelse av hverfa, niimligen 'forsvinna'). Den 6ppna marken vid
Varlos ligger i en ring omkring en markant bergknalle, och nlir man fairdas mellan
Gramseiilven och kullen dr en stor del av denna mark skymd.

Skrivningen Hurerlqysu i RB skulle kunna tyda pi att fdrleden innehiller fvn. hverr
m. 'kittel'. Men i hela NG tycks det bara finnas ett (forsvunnet) namn som antas inne-

I
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hilla detta ord, Hverrhelrur (NG 12 s. 49).127 Underscikning pfl platsen gav inget stod
for att namnet Varliis skulle kunna syfta p6 negot kittelformat i terrdngen. Diiremot
kunde hverr mtijligen ha anvdnts om den nyss nd.mnda bergknallen, pi samma siitt
som kopp kan anvindas inte bara om hilor i terrdngen utan ocksfl om kullar (som i
Medkoppen ovan).

Oluf Rygh ndmner under uppslagsordet hvarf (se fdregiende stycke) att hverfi n.
anvdnds om >>grdnd>>, dvs. bygd eller by. Detta alternativ framhfrIler Stefan Brink
(otryckt manuskript 1998 s. 15) med stcid av den iildsta skrivningen j Hurerlgysu.
Eftersom det ligger tvi girdar med Jtis(a)-namn intill varandra i denna lilla >griind>
tycks detta alternativ mindre troligt, men om namnet Varlds iir iildre 'an Underslds
kunde detta iindi vara en mojlighet.

Om lds(a) se inledningen.

Torp o.d.: Heden. 1821 hfl. Sannolikt avses samma plats sop medVarlbsheden sffax
nedan. Om hed se inledningen. - Platsen plQsan, ode soldattorp TC 1937. Namnet
innehlller plals m. 'torp'. - Varliisheden. Hwarltishen (brukat under girden) L760
hfl. Fdrleden inneh6ller hemmansnamnet. Se Hederu strax ovan.

Veddii fij! (ovisst om bitryck) Nil6n 1880, u\db KI{L 1901, ubda TC 1934. ll4 sk.

Jordeboksbekigg:Wedon 1659, Wedtihn 1665, Wedtitjn 1680, Weddri 1811,
Widdd 1881, Veddti Fr.
Andra bekigg efter 1540: Vedgme 1624 NRR 5 s. 400, Widdon 1760 hfl, Wedd-
On 1821hfl.
Preposition: pdCR..

Veddii dr en o som i sen tid (tack vare landhdjningen) fitt forbindelse med fastlandet.
Forleden i namnet kan innehilla*veddf .'jakt, fiske' i enlighet med Lennart Mobergs
tolkning av det uppliindska dnamnetvdddd (1985 s. 5 ff.);jiimfor SOL s. 364.I detta
*vedd ingir di samma stam som i no. veida'finga vilt, 96 p5 jakt, vara lyckosam vid
jakt' (Torp s. 854), fvn. veida'finga, fiilla: figel, djur, fisk' (Fritzner 3 s.894), veidr
f. 'jakt, fiske; fingst (vid jakt eller fiske)'(NorrOnO s.712). Jiimfiir Ved^en i NG 10

s. 378 f., diir Oluf Rygh anser frirleden innehilla viti m. (se niista stycke); Magnus
Olsen som bearbetat NG 10 hiller dock ftir troligare att den innehfiller veidr f .'fingst
(vid jakt eller fiske)'.

Pi den nordviistliga udde av Veddd som heter Halsen har det (enligt RAA Tanum
798:l) hittats tomtningarl28 i kategorin >Bebyggelseliimningar Jakt och f6ngst, Kom-
munikations-lmaitima liimningar>>, fran >Jiirnalder Medeltid Nyare tid>>, nflgot som
tycks styrka tolkningen av fcirleden.

Ett alternativ iir att fdrleden innehflIler vette ui@a, fvn. viti m., ursprungligen 'av
timmer uppbyggd vdrdkase', se Vettebergel Bd 1 8 s. 237 ; Veten NSL s. 340. Om for-
hillandet mellan vette ochvale iBohusldn, se avsnittet omValarnaiBd 17 s.204.

r27 Dockfinnsen-z-avledningavhvet,fvn.hvernasomkaningiiviistgtitskaVarnum(SOLs.344).
128 Tomtning: Avser liimningar efter strandniira byggnader av entlare karaktiir i maritim miljii (R dA,; se

under Liinkar i kiillfrirteckningen).
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Det verkar av sakliga sk[l mindre troligt
skog', fvn. vidr. Jdmfor Vedholmen i Bd 16

att forleden innehflller ved m.'ved; virke;
s. 146.

Torp o.d.: Bjiirnhdlet bldahht,ddetomt TC 1934. Forleden innehiller mansnamnet

Bjdrn eller mrijligen djurbeteckningen bjdrn. Se inledningen under Sammansiittnings-
fog. Hdl syftar viil pi l6gt l2ige i terriingen eller ett specifikt markant h6l p6 platsen.

- Skutebacken shDdabakanTC 1934,3 avsondringar. EK(B). Fcirleden inneh6ller
skutaf. TC har antecknat att man drog upp skutor diir.

Vessle Arendal, se Arendal, Lilla.Yessleby, se Litsleby.

Yikwg Nil6n 1880 (Wik med Odegflrden). 1 sk. VaY kr. t.o.m. 1825 jb.

Medeltida bekigg:j Wiik 1403 DN 4 s. 537,j Wik 1407 DN 3 s. 426.

Jordebol<sbeliigg: iWiig, i Wiigh 1581 R i wigh (2 ggr, den ena F) 1586 (bida
flren andra beliigget under >>Pouell Skriffuers Godtzs>>), Wiigh 1615 Reg., Wigh
med Odegirden 1659, Vijk med Odegflrden 1665, VUk medh Odegird 1680,

Wijk medh Odegirden 1697, Wik med en Skatte Odegird 1758, Wik med Ode-
gflrden 1811, Vik med Odegirden Jr, Vik Fr.
Andra b elci g g eft e r I 5 40: Wiig 1 595 Oslo kap. jb s. l27,Yigh 1 603 Arbetz pen-

runge.

Troligen iir den vik som isyftas med namnet den som nu heter Kdmperdds vik och
dess fiirliingning i dalgingen (som nu ligger pi Kiimpertids mark - det iir troligt att

Kiimperdd iir en avscindring frfln det gamla Vik) i riktning mot gflrden Viks llige i
nordvdst.

Vks 1degdrd iir officiell form fdr Vk enligtTC. Enligt bide iildre beliigg och Gtjsta
Framme har Vik haft en gammal tidegird som dock i jordeboken 1659 uppges vara
>>allenast ett stycke 2inp (Framme 1999 s. 292). Framrre har tydligen inte funnit
nflgra uppgifter om ddeg6rdens lige.

Torp o.d.: Dalbergtorpet dfihberltaypat TC 1934. Trohgen innehflller ftirlpden ett

sliikt-/soldatnamn Dalberg, nigot som styrks av fcirsta vokalens kvalitet, eftersom dal
uttalas dqh i dialekten. Om torp se inledningen. - Sten(e)liden. Torpet Stenelien

1760 hfl, Stenliden EK(B). Sluttning med rikliga rester efter stenbrytning. - Thom-
semyren tdrysam!1ra TC 1934. Forleden kunde innehilla tromms m. 'mule' (Nil6n
1879 s. 142).Det finns flera bergformationer pi platsen, och nflgon av dem kunde ha

liknats vid en mule. Diir iir nu tiit sommarbebyggelse och mycken viixtlighet som gcir

det svirt att studera terriingen. En gubbe Tromsen trdrusan hade bott diir, men var >ddd

sedan 30-40 eD GC). - TFonstorpet. 1839 T nr 277. Ftjrleden innehiller mans-

narrrr Tron, om vilket se Tronerdd tnder Apelsriter (L) ovan. - Undervik. 1760 hfl.
Forleden innehiller liigesbetecknin gen under (med vilken syftning ar idag omtijligt att

veta). Efterleden innehfiIler hemmansnamnet.

t
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Vikane, seVknrna, hemmansdel under Heljerod.

Vitevall ubdaual Nil6n 1880, uEdaohl KHL 1901, obdaualTC 1937, uilaual CR.
ll2 sk. Var 1 mtl t.o.m. 1697 jb, fr. t.o.m. 1665 jb, kr. 1680-1758 jb.

Medeltida belcigg:j Hwitewalle (senare hand) RB s. 386.
Jordeboksbekigg: i Hundeboill (!)1581 F, i huideuoldt 1586 F (bida under
>>Suenndske godtz>>), Hwidewaldh 1659, Hwidewald 1719, Huideuall 1665,

Huideuald 1680, Hwittewal 1758, Hviteval 1811, Hvittewall 1825, Hvitevall
1881, Vitevall Fr.
Andra bekigg efier 1540: Hvidevall 1624 NRR s. 413, huidewall 1601, Huide-
ualld 1603 Arbea penninge, Hwittewall 1760 hfl, Hvettewall 1821 hfl, Hvite-
vall 1901 taxl, Vitevall EK(B).

Ftjrleden innehiller adjektivet vit, med syftning pi riklig fdrekomst av vit lera. Efter-
leden inneh6ller vall m., motsvarandeno. voll'jordstycke rned jiimn och fast griisbot-
ten, grdssldtt'. Se Maria Ldfdahls utredning om ordet vall iTanumstrakten iBd I9:2
s. 160.

Tbrp o.d.: Bjiirnssonmyren bldgsamyra, cidetomt TC 1937 . Fcirleden syftar pi en man
Bjdrnsson som enligt uppgift var fodd 1806. - Daleriid dabara,Odetorp TC 1937.

Fdrleden innehflller enligt en meddelare 2003 ett soldatnamn Dal Qarnfor dock lika-
lydande namn under Gdnehed ovan). Om riid se inledningen. - Enedalen \nadqru,
inadqn, tidetorp TC 1937. En(buske) kallas i dialekten Qnar,jnar,i4ar, se Enerhogen
wder Aleviken ovaL Pe Tjiirnd har ett ene b-na n. upptecknats (1928); den neutrala
formen anviinds av det anfrirda exemplet att dtjma kollektivt eller om triiet. Enligt
Maria Ltifdahl (Bd.I9:2 s. 144) finns dock inte det kollektiva ene i dralekten. - Lin-
backen, se Smdrhdlan. - Skriiddarekiirret skrddara#dq, odetomt TC 1937. Bn
skriiddare har tidigare bott p5 platsen (TC). - Smiirhfilan smarhal,a el. tidigare Lin-
backen Unbakan, tidetorp TC 1937. Enligt Rietz s. 636a betecknar smdrhdla, som
normalt betyder 'grop i grtit diir smor lagts', i Gtitaland 'mycket fruktbar jord, trakt'.
Eftersom TC uppger att jorden iir dfllig och mager torde namnet vara ironiskt menat.
Uttalet av Linbacken iir viil anpassat till standardsprflket eftersom lininonaBohusliin
tttalas lm.

Vitlycke Dillbfr,a Nil6n 1880, uidl*ka KHL 1901, ubdalhka TC 1937 . 1/2 sk. Var 1

mtl t.o.m. 1697 jb, k 1680-1825 jb.

Medeltida bekigg: j Huetalykkitnne 1396 RB s. 228, Hueti lykkiu (senare

hand)RB s.228.
Jordeboksbekigg: y.Huyde L@cke 1544 NRI5:1 s. 230, i Huidelpcke 1581, i
huidelpcke 1586, 1615 Reg., Hwidelycke 1659, Hwidheldcke 1680, Hwitlycke
1697, Vitlycke Fr.
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Andra belcigg efter 1540: Huidelycke 1594 JN s.235, huidelocke 1601, Huide-
lgcke 1603 Arbetz penninge.

Ftirleden har ansetts innehilla siideslagsbeteckningen yete ubda (Tanum 1901). Man
har hittat tecken pi att vete och korn odlats i Bohusliin fran TJiirn och nomrt redan fcir
fyratusen ir sedan (Moberg 1963 s. 56). Under brons6ldern (1800-500 f.Kr.) var korn
det dominerande siideslaget (Carlsson 1996 s. 31). Efterleden innehfiller lycka f.'in-
hiignad betesmark; avgrdnsad flker; Skerlycka i skogen' (Bd l9:2 s. 160). Hjalmar
Lindroth (1942 s.15 f.) har troligen r?itt i att >>vetelyckan, giirdet med vete>> htjrt till
Tegneby, och inte som Stefan Brink anser (otryckt manuskript 1998 s. 23),nll Gerum
eller Tuvene. Ett skiil, fcirutom ndrheten, 2ir att det ligger p5 samma sida om Tanums-
dlven. Den bestiimda formen i det iildsta bel?igget tyder viil pi en fortfarande svag
namnkaraktiir. Mellanvokalen dr utelzimnad i och med 1697 6rs jordebok, dfl fdrleden
tydligen tolkats som fiirgbete ckningen (h)vit.

Hemmansdelar: Ulemossen [tbam{san (hemmansdel) TC 1937. Mossen med likaly-
dande namn strdcker sig fran Tegneby in i norra Vitlycke, in i den hemmansdel p6 1/8
mantal som torde vara Ulemossen. Bebyggelsenamnet iir siikert sekundiirt till namnet
pi mossen, som redan p5 EK:s tid till storre delen var utdikad och uppodlad. Moss-
namnets forled anses av Maria Ldfdahl (Bd.l9:2 s. 137) innehilla antingen boh. urde
foba n.'rovffltgelsbo' eller fflgelbeteckningen uggla fuba f. I DAGs finns endast ett be-
lagg pfl ilba f. i betydelsen 'ugg1a' (Hogdal 1900). Dock hdnvisas till detta dialektord
t.ex. i Bd l2:2 s.218 f. och 20:1 s. 123. Janzdn uppger (1940 s. 167) att uggla >>forr

hetat dha, sisom iinnu iir fallet i gammalt iikta nordbohusliinskt mflb>. Jiimfijr ocksfl
urde fitba n. 'rovfflgels- eller rovdjursbo' (Kville 1899), 'tidslig plats' (1923), 'kall o.
d6lig bostad' (1933), 'snuskigt och smutsigt stiille' (Naverstad 1932). Om ordet mosse
se Halvardsmossenwder Bjr)rnim (L) ovan.

Torp o.d.:Yarp uayp,ddetorp TC 1937. Namnet innehflller varp n.'h6g av stenar och
kvistar, som pfl platsen fdr ett drip eller annan brfld dod uppkastats av f6rbipasserande',
se vidare Varpettnder Fossum. >Stenmal i niirheten> (TC). - Vremstorpet. Wrems-
torpet 1853 T nr 380, EKB. Frjrleden innehiller snarast bynamnetVrem, Kville hiirad.
Troligen har en inbyggare kommit diirifran. Om torp se inledningen.

Vringeriid, se under Kleva.

Vringsholmen urdgshblman, ofta kallat Holman hdlman Nil6n 1880, urdgs-
hbhman KHL 1901. ll2sk.

Jordeboksbekigg: iWranngsholm 1581, wranngsholm SP, i wranngholm 1586,
1615 Reg., Wrangshollen (!) 1659, Wrangshilmb 1665, Wranghollm 1680,
Wranghollmen 1697, Wrangshilmen 1719, Wringsholmen 1758, Wrangs-
holmen 1811, Vrangsholmen Fr.
Andra belcigg efier 1540: Wr6ngsholmen 1760 hfl.
Preposition: (NN) i,pri CR.
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Vid behandlingen av Vrdngsholmarna (St. och L. Vrdngsholmen) Bd 7 s. 224 ges
fdretriide 6t tolkningen att namnen (?iven det i Tanum) inneheiler >>ett okant *Vrangr,
motsvarande fvn. Rangn> (se Rungstung ovan), bildat till adjektivet vrdng. Man hiinvi-
sar dock ocksi till Hjalmar Lindroth (1922 s. 135), som antar att Vrdngsholmen i
Bd 7 (p6 grund av sammansiittningsfogen s) kunde vara en ellips av *Vrdngsundshol-

men, ddr namet pfl ett sund ingir (Vrangesund 1594 JN s. 197). Han pipekar att de
iildsta beliiggenVrangholm,Wrangholm pekar pi att holnnamnet ursprungligen betytt
'den krokiga l. inbuktade'. Vrflngsholmen i Tanum dr sttjrre iin StoraVringsholmen vid
TJorn men de wi holmarna iir ytterligt lika varandra till formen. B6da tycks ge anled-
ning till ett namn som innehflller fvn. (v)rang, sv. vrdng'krokig, widen, sviingd, buk-
tad', seirskilt om man f6ljer hdjdkurvan ftjr femmetersniv6n. Kanske har Vr6ngsholmen
ursprungligen haft ett enledat narn*Vrang f. 'den vridna, inbuktade', som si sent ffltt
ett forklarande tilliigg -holmen att fdrleden f6tt genitivformen -s i stiillet fiir den fdrviin-
tade -ar. (Gamla onamn iir i regel feminina.) Om landhdjningen se inledningen.

Vflsterby ud;tarb! Nil6n 1880, utbstaybll,forstirjningsherritC 1937. 1 sk.

Medeltida beldgg:j Vasby 1391 RB s. 388 (upptaget under Lurs kyrka).
Jordeboksbekigg: yWestaeby 1544 NRI 5:L s.230, i Westerbye 1581, i westerbye
1586, 1615 Reg., Westerbye l659,Wisterby 1665, Westerby 1881, Viisterby Fr.
Andra bekigg efter 1540: wester bye 1601, Vest_er bye 1603 Arbetz penninge,
Westerby 1617 OKK s. 331, Wiisterby 1760 hfl, Westerby 1901 taxl, Viisterby
EK(B).
Preposition: (NN) i, pdCR.

Fcirleden innehiller vrist(er), troligen givet i forhillande till Hoghem. Omby se inled-
ningen.

Hemmansdelar: Klixan khlua (torp) TC 1937 . ll4 mtl. EK(B). Om kldva se inled-
rungen.

Torp o.d.: Korsvflgen. Korswzigen 1760 hfl. Namnet innehdller appellativet korsvcig.

- Solliden el. Sollid sdti TC 1937. Solliden EK(B). Namnet innehilter sol f. och
obestiimd (i EK(B) bestiimd) form av /id f. 'sluttning'. Skriftformen beror viil pfl an-
passning till det kiinda kungliga Solliden. - Viisterriid. EK(B). Namnet kan inne-
hfllla hemmansnarnnets ftjrled, men jiimftir namnen Wester ochWesterberg pi soldater
pflV?isterby rote under 1700- och 1800-talen. Omriid se inledningen. Ingen >tomt och
triidgflril enligt EKB.

Aseriid dsara, dsnrn (mera individuellt) Nil6n 1880, @sara I(In- iftol. Itz sk. Var 1

mtl t.o.m. 1697 jb,kr. 1697-t758 jb.

Jordeboksb elcig g: y aasserpd 1 544 NRJ 5 :l s. 228, y Asserpdt 1 573, i Aasserpdt
1581, 1586, Osserpdt 1581 H, Aasssser@edtt L615 Reg., Asertidh 1659, Asse-
rod 1665, Asserddh 1697, Asertid 1758, Tanums-Aserod Fr.
Andra beltigg efter 1540: Aasser6t 1601, Aasserged 1603 Arbetz penninge.
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Forleden innehiller sannolikt ds m., vars betydelse i bebyggelsenamnen inte verkar

skilja sig fran den rikssvenska. RAA Tanum 1703:l visar ett omrSde med bebyggelse-

liimningar pi tistra sluttningen av Husberget, diir gflrddelen 13 ligger pi EK, pi den

plats dtir Asertids by 169 enligt en karta fran 1694.Piltistsidan av Husberget ligger en

liten dal som kiper genom hela hemmanet. Pfl sydristra sidan av dalen visar Storberget

och Ackreberget varsin lingstriickt, brant bergsida. Det troligaste dr att namn et Aserdd

innehflller pluralform i genitiv av ds.Inamn pflAs(e)- dx man inte kan forklara ftir-
leden som en pluralform kriiver faststiillandet av den ursprungliga formen en utred-

ning, se vidare Wahlberg 1986 s.125 ff.
Om ris i Tanums hiirad se Maria Lofdahls exkurs 2 (Bd' l9:2 s.249 ff.) om n6gra

appetlativ som betecknar hcijder i hennes namnmaterial (ds pit s.263 f.). Om riid se

inledningen.

Tbrp o.d.: Ekeriidsberget (iimfor dgraberlat som iir upptecknat som bergnamn),

skogstorp. Eggercids berget 1858 T m 433. Fdrleden innehflller ett okiint narnn*Eke-

rdd. - Lfrngesjii ldgrls,logrl6TC 1934,2 avs6n{ringar, 5 avstyckningar. Langesiti

1760 hfl, EK(B). Lfingesjd iir ett omr6de skilt fran ovriga Aserdd, vid Veddokilen,

mellan Vikarna och Lilla Anrfls. Vad som orsakat namnet zir ovisst, men det dr att

miirka att det finns flera namn i omrfldet som innehflller linge-. Lflngedal, som delvis

ligger under Skogetorp och Ostorp (se dessa ovan), iir den langa dal som fortsiitter 6t

nordost fran Langesjti iinda upp genom sodra delen av sjiilva Aser6d och in i Helge-

r6d. Langemyr ligger ca 300 meter oster om den bredaste delen av Lingedal. I fjorden

utanfdr Vikarna ligger Langesjtiholmen. Langedalsterriingen tycks vara den som gdr

mest skiil ftjr beskrivningen ldng.

Oany Qban(torp'tnderTova)Ni16n 1880, &bpnTC 1937. 1/8 sk.

Medeltida beliigg:j Gydibe 1317 DN 3 s. 108.12e

Jordeboksbeltigg: Oby 1697, Odby 1811, Fr.
Andra bekigg efter 1540: Torpet OUtin tZ6O hfl, Oben 1821 hfl (bida under

Tova), OOuyn 1848 T nr 510, Oaty tSOt taxt.

Namnet innehflller fvn. eydibgr m. '6degird', jiimfor *ObyBa 16 s. 13. Gosta Framme

skriver aU 6dby sannolikt iir en medeltida gird som lagts tide och att det enligt jord-

registerprotokollet 1665 var ett torp under Tova (1999 s.296). Det ?ildsta beliigget, si
tidigt som 1317, visar att tidel2iggelsen skedde mycket tidigt, ftire digerdtrden.

6n rnNit6n 1880. 1/2 kr.

Jordeboksbeliigg:y,i@denn 1573, 1581, i@nne SP, i Odenn 1586, Ohn 1659,

Ohnn t665, On Jr, Tanums-On Fr.

12e Se om kung Haakon V:s giva tilI S:t Mikaels kapell i inledningen under Klillor.
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Andra bekigg efter 1540: i Oenn l60l,paa@enn 1603 Arbetz penninge, @dden
1645 Krist. bisp. jb. s. 38, Ohn 1760 hfl.
Preposition: pd. Inby ggare kallas : An, gn, lnrana TCb.

Namnet innehdller audn'odemark, odegird', om vilket se likalydande namn i Lur
ovan.

Torp o.d.: Ljungis. Ljungahs 1760 hfl. Fdrleden har riksspraklig form; ljung heter i
dialekten lugn. - Rasketorpet rd;katbypar (tide) TC 1937. Fcirleden innehiller ett
soldatnamn Rask. Om torp se inledningen. Jiimftjr likalydande namn Bd 20:2 s. 69
med litt. - As", &san (ode)TC 1937.

Namn som er belagda i iildre kiillor
men inte kunnat siikert lokaliseras till Tanums socken

Dessa namn fdrekommer i sammanhang som upp&es avse Tanums socken, t.ex. fcir-
teckningar tiver hela eller delar av girdar som skiinkts till kyrkor, men det behover inte
innebiira att de iir beliigna i samma socken, eller ens i angrlinsande socknar.

>J Alfs borperr. 1391 RB 385. (Under Tanums kyrka.)
Tiselius 1926 s.52 (noten) iterger en meddelares uppfattning att >Alfs porpe> 2ir

vad som nu heter Alstorp under Sitorp (T), vilket iir mdjligt, men omojligt att fast-
stiilla.

>j Asgrren>. 1391 RB s. 389, 1397 s. 386.
Se Dorpe j Asgrren nedan Fdrleden inneh6ller fvn. dss (Nong,nO s. 47), sv. ris m.,

och efterleden fvn. grend f. 'grend, grannelag' (Norr6nO s. 223), nyno. 'en rricka
girdar, ett bygdelag' (Aasen s.242).

>j Bistadale>. 1391 RB s. 385.
Se Heidi j Bistadale nedan. Forleden dr oviss.

>>J Borgrenne" 0 Valdalum), t
(senare hand).

Ovisst om >>Borgen>> ligger i

Borghizne>> ( Valdall) . I39l s. 386 respektive s. 386

Tanums socken eller nflgon annanstans.

>>Edsem>>. 1645 Krist. bisp. jb s. 38.
Detta beliigg avser Edslim i Naverstads socken, Bullarens hiirad, Bd 18 s. 65 f.

>>Enng>>. 1595 NKJ 2 s.256.
Namnet innehdller rirug f. Belagget kan avse Lursdng. Klillan rziknar hela hiiradet

som Tanums socken.
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>>Gatu>>, >>Gattu>. 1622 Akershusreg. s. 93. (Tv6 original, skrivna av en dansk och

en norsk skrivare, troligen bida under forriittningen ifrhga1, se inledningen till Akers-
husreg.)

Namnet innehiller viil btijningsform gatu av gata f. '(inhiignad) utfartsvig eller
fl5vzig' (Bd 15 s. 371). I hiiradet flnns fyra hemmansdelar Gatan,3/8 mantal i Ryk, 1/4

i Svandal (Jute-), 5/36 i Tova (alla tre Tanum), samt 6711008 i Hessland (Lur), och

beliigget kunde avse nflgon av dem.

>J Hafdiarfs vib. 1391 RB s. 385.
Lind har (1905-1915 sp.437) utvunnit ett mansnamn Hafdiarfr ur detta enda ort-

namn.

>>Hee>>. 1581 HGyld (Upptaget under Lur).
Kan avse Hede (nu Tanumshede) eller alternativt Gdnehed. (Se >J Hridi> strax

nedan.)

(i gudtzrpdt) >>For hugsrgdt>. 1586 K.
Fdrleden torde kunna innehilla boh. hog omvilket se inledningen. Omrdd se inled-

ningen. Som framgir av beliigget avser det en enhet som brukades under Gurserdd.

>J Hreidi> ( Bistadale). 1391 RB s. 385.
Det finns tre He(d)e i Tanums socken, Hede (rut Tanumshede), det Hede som frin

t697 heter Gdnehed sanrt Lilla Hede (Hede, Lilla). Under Nord-Svandal finns en

hemmansdel som heter Hed. Ombeliigget avser nigot av dessa namn zir ovisst. Andra
beliigg pilBistadal tycks inte finnas.

>Kierby>. 1645 Krist. bisp. jb s. 38.

Fdrleden kunde innehilla kdrr, om vilket se inledningen. (Jiimftir annars eventuellt
skrivningama SkiLrby 1581, Skidrby 1697 for Skdrbo.)

>i Landergdt; i lanndeboe>. 1581 respektive 1586 jb, under >Danniell Bildes godtzs>>.

Enligt Tiselius iigde en man som hette Daniel Groti >>Apelsciter (ntt i Lur), Lammdn,

Oppen och xHoffuen (Hoghem)> 1573, medan santma gfrrdar enligt 1574 jb iigdes av

Daniel Bildt (1926 s. 55).130 De fyra gflrdarna (eller snarare fem, eftersom det

giiller tv6 Oppeng6rdar) Ar 1581 och 1586 uppftirda under >>Danniell Bildes godtzs>>

med beliiggen AbildsledtlAbbilsedt, houffennlHouffuen, lanndeboelLandergdt och
Oppenn. Det verkar alltsi som om de bida hiir behandlade beliiggen, som ska syfta pfl

sarnma gird, ska tolkas som Lammdn, trots att de ser ut att innehilla i forleden land
och i efterleden rdd respektive bo. Lamm iir utvecklat w lamb och*Lambdnkanha
tolkats som Lann-bdn (av Land-) eftersom n framfor b blirr m.

130 Det verkar som om Tiselius menar att dessa namn avser tvi skilda miin (vilket inte verkar sannolikt).

I
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>J Liodhusum>. 1391 RB s. 385.
Hjalmar Lindroth menar att urkunderna >>ge vissa upplysningar om [...] l[ge:

Lifidhtis ndmnes ndrmast efter Utbp (1945 s. 87), men sivitt jag kan se av uppr?ik-
ningen i RB si iir det inte friimst geografiska kriterier som har anviints. Troligen iir det
i stiillet en kronologisk lista, ordnad efter datum fcir iigoskiftet. Att namnet inte har nigot
samband med >Liodzhaugenom>> @N 5 s. 363; Bd l9:2 s.119) har Lindroth a.st. siikert
rdf,ti.l3l Beliigget J Liodhusum skulle mtijligen kunna avse Ldse, se detta ovan.

t Moos rudi, um Mooss rudi>>. 1356 DN 4 s. 300 (det andra
senare , pil baksidan).

Mojligen innehflller forleden ett namn *Mo. (Inget Rdd finns i
rens h[rad.) Om rdd se inledningen.

>Nordbyr. 1645 Krist. bisp. jb s. 38.

Efterleden innehflller by, om vilket se inledningen. Det finns ett
belagt 1648 i NRR 9 s. I93, under F6rsvunna namn i Skee i Bd
Kville (nu skrivet l{orby) Bd 16 s. 56 f.

belZigget ditskrivet

Mo socken, Bulla-

likalydande namn,
20:I s. I09, och i

>Reffne>>. 1595 Oslo kap. jb s. 152.

Mdjligen avser detta beliigg Riimne i Skee strax norr om Tanums hiirad (Bd 20:1
s. 69 f.), som slcrivs Reffne i jb 1544.I Mo finns ett likalydande namn, skrivet pi
sarnma satt 1544, men det ligger 6ster om Sodra Bullaresjrin och det tycks mindre
troligt att det ska rziknas upp under Tanums socken i jordeboken; se Bd 18 s. 36 f.
Bebyggelsenarnnet Rcimne anses i bflda fallen vara sekundiirt till ett vattendragsnamn
vars narrn innehillit en avledning av figelbeteckningen ramn'korp' . Se ocks6 Raz-
medalen Bd 8 s. 76.

>j Ringhs grreznd>>. RB sen hand s. 368.
Rungstung i Tanum uppges pi a.st. ligga i Rings griind.No. grend f. betyder 'en

ricka girdar, ett bygdelag' (Aasen s.242). Det iir ovisst vad ,rRing> syftar p6.

>>J Roars brekko>>. 1391 RB s. 385.
Fiirleden innehiller mansnamnetRoar (om vilket NPLs.243) och efterledenbrricka

f. 'bred, lingsluttande backe'.

>aa Rodho>>. 1399 RB tilHgg s.542.
Kontexten i RB handlar om skulder som Tanums kyrka har, och de tvi orter som

nlimns i samband med tvi av de personer som fijrekommer i sammanhanget, sira Peter
>>aa Rodho>> och Gunnar >a,iElfuastadom>>, torde inte ha nigot annat med Tanum att
gora. Kanske avser beliigget hiirads- och sockennamnet Rdde i Ostfold, NG 1 s. 324,

131 Om detta namn iir liktydigt med det Iisshdgarne som Holmberg niimner i del 2 s. 66 vill jag l6ta
vara osagt. Det iir mycket svArt att fi ihop beskrivningen i diplomet med geografin, och Hohnberg iir inte
siirskilt tydlig heIler.
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som pe 1300- och 1400-ta1en oftast skrevs Rodho eller Rodo. I namnet ingir enligt
NG:s tolkning r6da f. 'st6ng, stock' (iimfcir r6da f. Fritzner 3 s. 123).

>Riidb>. 1645 Krist. bisp. jb s. 38.

Om rdd se inledningen. Beliigget kunde mdjligen avse ettdera av de tvfl befintliga
Rdd iTantm, eller mojligen det forsvunna Rdd ib,tr (se >y @ster r6db> under Namn
som iir belagda i tildre kiillor men inte kunnat siikert lokaliseras till Lur).

>>sandthorp>>. 1601 Arbetz penninge.

Namnet dr placerat direkt efter Ryk och 'Tyft och fore Rungstung, Hovtorp och
Utdng. Troligen ar det Soteto{p som avses.

>y Skien. 1616 OKK s.275.
Ovisst och kanske felaktigt. Dokumentet i OKK handlar om att >Kirstine Thoris-

daatthen> vill gifta om sig sedan hennes fdrre man >Halffuor y Skier>> slagits i hjiil i
Nyldse, men pi s. 324 finns ett senare dokument i samma friga diir mannen kallas
>Halffuor j Thuedene j Lursogn>>. Aven diir stfrr att han blev driipt i Ny16se. Det utlju-
dande r skulle kunna vara en felliisning av e, vilket skulle betyda att belAgget kunde

avse Skee, Bd 20:1 s. 73.

>>paa skougeu. 1601 Arbetz penninge.

I senare delen av listan 6ver >Ha1lffue gaarden> iArbetz penninge har man tydligen
tillfogat n6gra tidigare uteliimnade namn. Dessa tycks inte stfl i geografiskt samband

med varandra. Diirfdr att det omtijligt att veta liiget for >>Skogen>>.

>>Smukken>>. 1648 NRR 9 s. 199.

Kunde mrijligen avse Smuckentnder Ek (L), trots att detta i ovrigt finns belagt f6rst
med ett uttalsbeltigg ft?n 1928.

>th0ster0dt>. 1613 RU.
F6rleden innehiller troligen mansnamnet Toste, fvn. Tosti, kortfofin av Torsten,

som dr viilbelagd i Danmark (DGP sp. 1469 tr.) och i Sverige (NAUs). Lind har
ganska minga beliigg ph Tosti som fornamn, paffonymikon eller ingiende i ortnamn
(1905-15 sp. 1040). Betriiffande skrivningen med O jiimfor t.ex. Toster@d (tfital
t|'sster\; Tbesterud 1593) NG I s.225. Jiimfdr ocksi >j To(o)sta rudi>> under Namn
som rir belagda i iildre kiillor men inte kunnat siikert lokaliseras till Lurs socken.

>>a Forpe>>. 1397 RB s. 386. >J Suandalum lj a:uraboll firir (saall) Jons a Forpe>.

Ovisst vilketTorp som avses.

>>J Dorpe> ( Asgran). 1391 RB s. 389, 1397 s.386.
Beliigget 1391 upptas bland gods under Lurs kyrka och bellgget 1397 under Tanums

kyrka. Det iir oklart om det handlar om Torp i Lurs socken eller Fossumtorp i Tanums
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socken (inte Hakebytorp eftersom belZtgget J Dorpe j Arnadale avser detta), men
for det fijrstniimnda talar mojligen det faktum att det omedelbart efter beliigget
J borpe j Asgren ph s. 386 kommer en uppgift om J Dorpe vidher Bakka, som miste
syfta p5 Fossumtorp.

>j Valdalum; j Valdall>. 1397 RB s. 386 resp. (sen hand) RB s. 386.

Ftirleden kan innehfllla stamform av fvn. yalr m.'falk' (Norr6nO). Jiimfor bynam-
net Arendal ovan, jiimfcir ocksi >j Valabargi> under Namn som dr belagda i iildre
klillor men inte kunnat siikert lokaliserats till Lurs socken.

>J Aikibrrekko>. 1397 RB s. 386.
Ftirleden.innehiller eke, firn. eiki n.'ekdunge' och efterleden briicka f. 'bred l6ng-

sluttande backe'. Jiimfor likalydande beliigg i RB (1388 s. 353), nt Ekebriickan,narnl
pi tvfl hemmansdelar under Tbrsberg i Herrestads socken (Bd l2:2 s. 114).

>a,tslfuastadom>>.1399 RB tillagg s. 543.
Mer eller mindre likalydande beliigg finns i NG vid flera ortnamn, t.ex. Elvestad i

NG 1 s. 140 (i ,Elfuastadhom), Elvestad nordre og s@ndre a.a. s.329 (Elffuestad),
Elstad vestre og @stre i NG 2 s. 371(i Blfstadhom). Ftir sfl gamla beliigg anses i NG
iilv,fvn. elfrf.,inte kunna komma ifriga eftersom detpfl RB:s tid endast kunde anviin-
das om stora floder. Man antar i stiillet att namnen innehAller ett kvinnonamn EW,
som visserligen inte finns belagt pfl annat sdtt, men som kunde ha bildats till mans-
namnetAlfr >ligesomPdrelfrtilP6ralfn>.Omsta(d) seunder Kdlstad ovan. Beliigget
>a,iElfuastadom>> avser troligen inte ett namn i Tanum; se ovan under >>aa Rodho>.
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Bildbilaga
Samtliga foton tagna ay forfattaren.

Bild 1. Gubberiid. Marken sluttar mot mitten pi Gubberods ikermark. At sidorna iir
lutningen svagare men iindi pitaglig.

Bild 2. Gusgard. Trlidkronorna har bdjt sig mot tister pi grund av vzistanvinden.

[-



Bild 3. Hoverod hojer sig mycket over omgivningen.

Bild 4. Den mycket jiimnt rundade kullen vid Torim.
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Bild 5. Fotot iir taget frin sidan, tvzirs over de liga bergkamma.r som bildar >>firorna>

pi Fflraby garnla tomt.
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Bild 6. Havsten hiiver sig upp
Viistbacken deir den allmdnna
de tre hojderna pfl Havsten.

ur vattnet. Bilden ar tagen
viigen slutar, och visar den

norrifriln, fthn den plats pfi
nordostltga, den h6gsta, zY

Bild J . Den hj[ssformade bergknallen vid Hertserod.



Bild 8. Bergknallen deir Kustorp ligger.

Bild 9. Kyrkoryk ligger pfl en markant bergknalle.
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Bild 10. >Mulen>> vid Multorp.

Bild 1 1. Svirfflngad pfl bild men mycket illusorisk iir >kappan>>

har blivit bortspriingd, sfl att kappan nu har en kort iirm. Aven
den svepande kappan iir bortsprtingd.

vid Skickerod. Armen
nedre hogra hdrnet av

I
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Bild 13. Den markanta bergknallen som givit namn flt Val. Numera gflr den nya E6-an
fdrbi mellan fotografens placering och berget.

Bild 12. Berghammaren pi vilken byn Tannam (Tunhammar) tidigare 169 samlad.
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L. Ortnamnsregister
(iildre namn kursiverade)

Aleviken 63, >I Alfs porpe>r 217, Alstorp 179, Amdal 2, Amerika 93, Amunderdd 2, Amund-
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sonm)iren 2L3, Bji)mds 73, Bjdmds 74, Bliderdd 111, Blixerdd 36, Blodblick 155, 156, BH-
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Brunnsliden 129, Brirtarna 36, Br8tevall 5, Briickan 36, lsL, 203, Brdcke 71, Brackene 203,
Briicketorpet 36,203, Briickne 53, Buar XXXI, 78, Buaremyren 78, Bukten 130, Bureniklas-
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116, 136, 159,I12,183, 193, Dammhagen 56, Dammholmanal2l,Dammholmen l25,Dart-
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103, Gdrden Uppeg6rden 103, Girdstad 58, Gervik 34,Gardet25,56, Giirpen XXX, 103, 169,

Giirpens ridegflrd 112,169, Giipan 201, Gctterdd 84.
>>J Heidi>> 2L8, >>J Hafdiarfs vilo> 218, Haga 88, 104, 131,133, Hagane 90, Hagama 15,

41, 88, 95, 120, 124, 136, Hagbotten 198, Hageberget 86, 113, Hagek?irr 176, Hagelid 23, 48,
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kiirrstorpet 105, Hallercid 126, Hallind 105, Hallindsiingen 105, Halstorp 179, Halsvik(en) 82,
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bergstorpet 133, Klangerdd 132, Klarekiillar 173, Klarhiittan 173, Klasetorpet 14, Kleva 122,

Klevemyr 122, Kleven 84, Klockaregflrden 161, KloppeklSvan 20, Kloppekiirr 6, 14, l0l,
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N. Vassmyr(en) 202, Neare Lursiing 30, Nedre Gisslerrid 95, Nedre Heden 109, Nedre
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197, Niishiillan 153, Ndrtegdrd 153.
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11, Riivhfllet 181, Riivkiirr 56, Riivsk?ir 56, Riivsniis 150, 170, Riirurdet l8l, Rdd 171, Rdd-
hammar 66, Rrjdhiillan 187, Rodkiirr 56, >>Rddb> 220, Rdd-d 17l, Rtjr 172, R<jrane 70, Rcirmyr
50, I72,205 , Rdrmyr, L. 208, Rcirmlrane 43, Rdrmyren 32, Rcirtegen 100, Rcirtorpet 209,
Riinik 14, 172, Rririingama Il2, Rt)rtingen2l, 174, Rdsmyr 32, Rtismyren 48.

S. Vassmyr(en) 202, Saltpannan 150, Saltvik 82, 148, Saltvikbacken 82, Sandbiick 171,
184, Sanden 50, Sandgropen 210, Sandgirdsmpen 68, Sandkasen 48, Sandkullen 81, Sandlid
66, Sandliden 167, Sandrarnas 183, >>sandthorp>> 220, Sandikra 196, Sanntis 174, Sigfrids-
Angen32, Siggama 144, Siggen 106, Siljebacka 180, Siljebacken 180, Siljebr6tama 87, Silje-
briten 87, 144, 180, Sillebackama 110, Sillebackbruket 110, Sillerbiick 64, Silletiick l2i,
Simonhagen 53, Simontorp 156, Siverbo XXVL 36, >Sjykl6van> 82, Sjiittedelen 95, Sjdtorp
130, Skalehagen 6, Skalmerdd 82, L14, Skaraborg 35, Skarpenol 73, Skarpenord 51,
Skarpenordstugar209, Skatteklivan 142, Skaverrid 174, Skaveniddalen 175, Skickeriid L75,
>>y Skier>> 220, Skiljemyren 30, Skillnadgflrden 49, Skinnarn 67, Skogen 44,51, Skogetorp
X)(X, 176, Skogmyrane 43, Skogsbacken 65, Skogshyddan 187, Skogskullen 187, Skogskiir
187, Skogsro 178, Skogstorp 127, Skomakaretorpet 202, Skombergtorpet 207, Skottene 25,
>>paa skougen> 220, Skrumhagen 77, Skrummercid 78, Skrimarna 208, Skrimmane 199,
Skrimmetorp 199, Skr8mmetorpet 208, Skriiddarehagen 197 , Slaiiddareholmen 66, Skriiddare-
katret2l3, Skrriddaretorpet 11,38, Skriiddercid 143, Skeddd 143, Skuggen 30, 146, Skute-
backen 212, Skyggestugan 83, Skylten 68, Skigedalen 38, Sluiggerdd 176, Skaile 106, SkAl-
lerijd 39, Sktirbo XXVI, 177, SkiirbobruketT0, 177 , Skiirebigskiiret 132, Skrinvik 74, Slabbe-
rcid 4, Slottet 178,194, Sliinge 178, Sliittbacka 30, Sliitten 187, Smedhagen ll4, Smedhilet 21,
Smedserdd 141, Smedtorpet73,l20,l42, 156, Smucken 11, 12, >Smukken>> 220, Smdris 40,
Smflrisplatsen 41, Smiristorpet 41, Smiillerdd 176,206, Smrirhilan 213, Smcirsten 77, Snapen
182, Snart, Store- 139, Snarten 35, Snesdalen 167, Snliret 74, Sndgird 44, Sncig8rds torp 44,
Socknedelen 95, Solbacken 35, 187, Solberga 203, Solbrcicke 178, Solgliintan 197, Solgiirde
109,209, Solhaga95, Solhem21, 121,162,187, Sollid215, Solliden 35,42,81,130,153,161,
t83, 215, Soludden 130, Solvik 140, 150, Sommaren 210, Sotaretorpet 156, Sotetorp XJ*X,
179, >>i SPadeberrig>> 60, Spekerulten 68, Spelercid 46, Spelestugan 94, Spetsercid I17, >>i SPid-
deberg>> 60, Spindelbacken 39, Spindelmyren 39, Spjuterdd 185, Spriicklebiick 134, 161,
Spriicklet 67, Spiirrebiick 56, St. Bjclrnemyr 4, Staketorpet 202, Stakevagen2D2, Stamperrid 5,
Stan 54, Sten(e)liden 212, Stenbacket 170, 195, Stenhuggarhus 152, Stenhiillan 58, Stenlid
202, Stenlid(en) 138, 153, Stensercid 46, Stigen 114,191, Stjiim(e)hagen 156, Stjiirnerdd 177,
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Stjiirnstranden 108, Stockeledet 173, Stockemlren 185, Stockholmen 23, Stommen 101, Stora
Anrfls 67, Stora Grind 152, Stora Hagelid 20,21, Stora Oppen 155, Stora Oppen Norgflrden
155, Stora Oppen Scirgirden 155, Stora Oppen Viistergirden 155, Stora Oppen Ostergflrden
155, Stora Ryk 167, Stora Ryland 170, Stora SvfrLngen 139, Stora Udden 187, Stora Ulvesked
205, Storemyr 170, Store-Snafil39, Storhagen 156, Storisen 178, Storiingen 180, Storcidegir-
den21,41, Stranden 96, Strandkiirret 140, Sfands torp 177, Strumlatorpet 203, Struten 103,
202, Strtjmbladtorpet 203, Stuguflaten 152, Stusser<id 83, Stycket94, 153, Styrmansdelen 95,
Styrmansplatsen 115, Stilhandsket23, Stiillet 186, Stiimmane 12, St?immen73,95,105, ll4,
165, 188, Stiimmy,r 167,209, Stiimskog 6, 56, 57, Stcirhogen 188, Stcitehemmanet 12, Stdte-
hyddan 53, Stcjtemuddercid 170, Stdterdd 193,194, Suddemyr 1 15, Sundby 57, Sundet 91, 107,
Surtung 179, Svageretorpet94, Svagercid 89, Svalemad 134, Svalenid 49, Svandal 180, Svan-
dal Jute 180, Svandal Norra 181, Svandal Srirgflrden 183, Svandal Toresgirden 183, Svandal,
Nord- 152,181, Svandal, S<jr- 183,189, Svandal,Tores- 183, 197, Svanenid 181, Svanetorpet
94, Svanstrcimtorpet 181, Svartehilsmyrcn 143, Svarvercid 46, Svenercid 175, Svennebo 132,
Svenserdd 41, I73,175, Svenskercid 3, 188, Svenstorp 127,156,173, Svinemyr 196, Svinesten
37, Svinniis 95, Svangen, Stora 139, Sviirdetorpet 139, Sigberget 13, Sflgebiinken 63, Sigen 5,
40,SdtorpXXX, 184, Siillstrrimstorpet 187, Siillstrrimtorpet16T,SrimXXYfI,l85, SiimNedre
Norgirden 186, Siim Nedre Sridergflrden 186, S2im Nedre Viistergirden 186, Siim Nedre Oster-
girden 186, Siim Undergird 186, Sam Overgflrd 186. Sam Ovre 186. Siim Ovre Viistergfuden
186, SAm Ovre Ostergirden 186, Siim, Priiste- 16l, Scimberg 41, Scibacken 167, Sdby XXVI,
42, Scidra Edsvik 80, Scidra Orredalen 157, S<jdre 12, >Scidre>> 10, Sdgdrd 188, S<jr-Galtci 13,
Scirheden 183, Scir-Kiirra 137, Sorrcjdlatdet2l, Scirstugan 46, Scir-Svandal 183, 189, Srir-Tor-
bal44, S<ivall 130.

Taggemyr26,Tannam 189, TannamNedergirden 190, Tannam Svensgflrden 190, Tannam
Uppegflrden 190, Tannam Viistergirden 190, Tannam Odegirden 190, Tannam Ostergirden
190, Tannamsdalen 191, TanumXXYII, 191, Tanums Priist(e)gird 193, Tanums priistbol 193,
Tanumshede 108, 193, Taranderdd XXIX, 42,Tegeltorpet 170, Tegeltorpet, Dalen med 170,
Tegen 89, 196, Tegneby XXVI, 194, Tegneby Mellangerden 195, Tegneby Nedergirden 195,
Tegneby Norgirden 195, Tegneby Uppegirden 195, Telletorpet 168, >>a Porpe>> 220, >>J Porpe>>
220, >>th0ster0dt>> 22O, Tigerhiillan 43, Tiggarhiillan 43, Timmerholt(s)myren 191, Tippan 145,
Tirback3T , Tiris 182, 183, Tittut 78, 202, Tjrirndalen 26,43,Tjnrndalsbackarna 25,26,Tj'amet
35, Tjiirnsmlr 29, ljiirnstorp 44, >j Tb(o)sta rudi>> 60, Toet 145, Tolftedelen 93, Tolvsrycket
115, TomtlyckanlT3, Toppesten(en) l53,Torbal 43, Torbal, Sdr- 44, Toregirden 195, Torens-
borg 81, Tores-Svandal 183, 191 , Torgelsholmen 44, Torim XXVII, 45, Torkelsholmen 46,
Torkopp 52, Tormoserdd 46, Torn(e)kiirr 66, Tomen 68, Tbrp 35,47,87, Torp Nedergirden 47,
Torp Uppegflrden 47, Torpen 171, Torpet 12,124,138,115, Torpliden 88, Torrebo 14,Torr-
stycket 1 15, Torsbacken 205, Torsebacken 202, 205, Tbrserdd 197, Torvmokasen I 10, Tose-
backen 205, Tova 191, Tovehed 70, Tovelunden 70, Tovelciken 199, Tralurtorpet 191, Tranemyr
3, Tranmyrbackane 26, Trollemyr 50, 121 , Tromsemyren 2l2,Tronerdd 5, Tronketorpet 102,
Tronstorpet 212, Tronsvik 160, Trossbodflaten 123, Trosscimyr 121, Trunkan 12, Tringebergs-
torpet 103, Trflngen 102, Triilvik 84, Triinget 154, Triiuelanda )(XYIJ, 199, 200, Triittelanda
Nona 200, Tuftehagen 102, Tuften 101, Turetorp 114, Tuvene 200, Tuvorna 65, Tvetane 48,
Tvetanehogen 48, Tyft 201, Tyfta 12, Tifiten 164, 202, Tdgerdd 49, 202, Tflger<ids Hed 202,
T6ngen 33, 91, Tiilletorpet2o9, Tiirnstensliden 136, T<irnerdd 199.

Uddarna 33, Udden 70,78, Udden, Stora 187, Ulemossen 197,214, ulketingen 162,
Ulmektirr 203, Ulmekiinsdammen 132, Ulmekiirrssand 132, Ulrika 194, Ulriksdal 194, Ulse-
rr;d 204, Ulsholmen 204, LJlverumpen 54, [Jlvercid 205, Ulvesked 204, Ulvesked, Lilla 205,
Ulvesked, Stora 205, Ulvsmyrama 54, Underkasen 54, Underslcis XXVU, 206,IJndewk2l2,
UndreVikarna 111, Ungers 89, Ungertomterna 89, Ungertorpet 39,Unneberg 207, Uppestugan
210, Utby XXVI, 207, Utby Nedergirden 208, Utby Uppegirden 208, Utbyiingen 208, 209,
Ute i iingen 29, Utestugan 46, Utang@n) 209.
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>4 Vesby>> 60, Vagnmakaretorpet 168, Val209, >4 Val.abergi>> 60, >4 Valdall>, >4 Valdalum>>

2Zl,Yallberyet 52, Vallbosand 50, Vallbostrand 50, Valtmyr 156, Vallvik 83, Varebacka 50,
VarkisXXYIf,I, 210, Varliishedet}lL,Varp 87, 157,2L4, Varpeberget 10, 12, Varpekarr 115,

Varpet 87, 100, 144, Varvet 8, Vassby XXYI, 51, Vassbyho gen 52, Vasshog 132, Vassmyr(en),
N. 202, Vassmyr(en), 5.202, Vassmyr, Norra 201, Vassmyren 185, Vasstappane 13, Vattenhol-
men 35, Vatbrerdd 133,Veddi 211, Vedddvadet 67, >Wejsertorpeb 189, Vejserdd 188, Vek?irr

198, Vessle Arendal 212, Vessle cidegirden 175, Vessle(ode)girden 52, Vessle-Arendal 69,

Vessleby 140,212, Vessle-Gerum 92, Vessleglrden 38, Vesslehoghem 113, Vessleoppen 154,

VessleddegSrden 38, Wesffingsborg 185, Vettemyr 106, t54,Vk2l2,Yikane2l3,Ylkama lll,
Vikarna, Undre 111, Vikama, Ovre I11, Viken 91, Vinbiick 156, Vinbiicketorpet 156, Vinbiicks-
torpet 156, Vintern 210, Vinterviigen 1S3,.Vireback 157, Vitemyr 127, Vtevall 213, Vitlycke

2l3,Yitstet73, Vorren, Nedre 91, Vorren, Ovre 91, Vremstorpet2l(,Yringerddl23,l57,2l4,
Vrdngsholmen2l4, i VtbO> 60, Vdlle 52, VflLlletorpet 53, Viijsertid 15, V?illingtorpet 35, Viirfls
23, Viistangfirden 140, Viistangirds 140, Viistbacken 124, Vcisterby XXVI, 215, V?istergflrden
140, rdd5l Intagan

54, L t06,77
myr ,159, rp 121..,

160, Alisiing 47, Alvbacken ',f,Kn"*58, 188, Andet 87, t;:'ift'.*, ts4,2oo,Angbiten
66,67, Angin 14,111,139, Anghagen 27, 133,200, Anghogen LL4,}OO, Angkasen 124, )\ng-
klivan 158, Angstycket 67, Angudden 15, Arthogen 68.

Olde;gerdarne 9, Oben 199, 6berg.4l, 54, Obon l99,..Odby xxu, 21.6, Odegirden24,
27,38, 40, 54,83, 102, 160, 175,209, Odeg6rdssllitten 9, Ogflrdarna 159, Oknet I5l, On 55,
216, Onsmy Oster-Niis 152, Osterrdd 87,

Ostercrd 34, Bitemyren 39, Ostra Intagan

123, Ostiing karna 111, 6vre Vorren 91.

2. Ftirnamnsregister

Alf 217, Amund, Amundi 2,64, Anderc 10,77,113,181, 195, Ann, Anna, Ante 772,4nru77,
Annie 136, Arne 54, 69, Arve, Arvid 159, Axel 203, Barbro 178, Bardi (fvn.) 79, B6rdr (fvn.)
79,Barfot47,Bengt, Bent 84, 129, Bersi, Bessi 79, 80, Bjiirn (eller bjt;rn), se Reg. l, Bram,
Bramr (fvn.) 76,709, Bprre 8, Carl176,193, Charlotte 95, Eilifr (fvn.), Eiliv 12,E1tu22t,
Elias 143, Elin, Ali 47, Emanuel 183, Emilia 141, Erik 84, Evert 77, Folke 44,Fruns l4l,
Fredrik 70, 155, 158, 188, Frosti, Frosten 88, Galte, Galti (fvn.) 13, Gautr (fvn.) 19, 101, Gisle,
Gisli (fvn.), Gissle 15, 95, 125,190, Granni 17, Grim, Grimr 45, 96, Greipr (fvn.), Grip 17,

Gudmund, Germund, Gudmundr (fvn.) 92, Gudrid(h)er 99, Gyda 16, G<ite 84, 205, 206,
Hafdiarfr 218, Hallvardr (fvn.), Hallvard, Halvard, Halvord 7, 47 ,106, Hans 20, 120,126, t87,
Hedinn (fvn.) 19, Helge 111, Herman 171, Hakan t9,Ivar,Iver 82, Janne 95, Jens 75, Johan

113, Johannes ll3,133,174,182,201, John 77,Jon77,125, I45,156,170, Jonas 195, Kalle
t19,172,Kar|37,66, 130, 135,137,187,202, Karli, Karle 119, Karolus 140, 181, Katrin(e),
Katarina 93, 160, Klas 14, Ketill, Keti, Kaete (fsv.), 27, 28, Kolr 134, Kristian ll2, Lats Ll,
125, 143, 153,203, Leander 138, Lena I87,Lj6t 59, Mali(n) '|2,Marne 3, Maria, Marie 113,
Mickel 11, Mans 70,193, Mirten 100,172, Nils 92, 100, Olof, Ole 6,29,72,187,Qrn 54,69,
Peter 46,Petter 126, l9l, 197,202,Per 69,195, Par 100, 205,Pil 65,76,184, Piske 30,
Ragna, Ragne 32, Ragnhild 60, 164, Reidar, Hreida:r (fvn.) 33, Rennik, Reinik 51, Roar 219,

Rune 35, Sigurd, Sigvald, Sigvard, Siul 33, 36, Simon 53, t56, S6ti (fvn.) 179, Sten 46,
Sven 41, 127,132,156,173,115, t90,Tor 195, 205, Tore 183, 195, (av. P6rir, fvn.) 197, Toren

81, Torgils 44, Toste, Tosti (fvn.) 60,220, Tron (< fvn. Pr6ndr) 5, 160, 2IZ,Tve 114, Tcirres
44, Dorm6dr (fvn.) 47, D6runnr (fsv. Thorun) 42,pr6fi, Fr6ttolfr (fvn.) 200, W 204, @lvir,

Qlvir 204
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3. Binamnsregister

Barfot 47, Bingen 86, Blexan 36, Bock(en) 125, 195, Bureniklas 179, Buste 173, Bil-Anders
86, Biilg 202, Daften 133, Elias Mindagen 123, Fesbosnickarn 10, Frippe 188, Fyrn 126,
Gram(r) 96, Grubbi 18, Hansrama 20, Harnesken 75, >Hofvero 56, Hiilt(e) 77,Kasar.37,
Kempe 136, Knattegubben 37, Korni, Korne 121 ,Knka 128, Kroken 85, Kuse 85, Kiicke-Man-
nes 183, Kiicke-Kristians 184, Liten l74,Mon2t, Mrili (fvn.) 150, *Munk ? 151, Pallan, Pallen
L62, Pigg 163, *Pisk(en) 71, Potten 180, Purre, Purre-Jakob 2O7, Pyntwr I 1, Rahyttan 1 14,
Rahytten 37, Rangr (fvn.) 165, Sandrama 183, Skarpenodan209, *Skinnam 67, *Slabb ?,
*Slabba ? 4, Soti 179, Spiirr 56, St6lhandsk(e)23, Stritemudde 170, Svager 89, Trallur 191,
Tromsen 212, Y ajserglbben I 5, Y inen' baggen' 23.

4. Register iiver soldat- och bfltsmansnamn

Apel, Appel 44,Bark 174,Bery 187, Berggren 207,Blid 111, Bram 109, Brant 150, Burman
l19,Dahl, Dal 10, l02,2t3,Dalberg2l2,Eld 185, Ferm 93, Fin 195, Florin 73, Frisk 86, Frrijd
76, 81, Grahm 36, Gram 24, Ctranat 93, 185, Hamesk 75, Hast 113, Holmlin 156, Hult 135,
Hultberg 86, Hiilt(e) 77,H61j, Hdj 8, Julin 113, Kall 120, Kallin 120, Kant 167, Kellgren 120,
Kihl, Kyhl 2T,Kjellberg 133, Klang 132, Krigstedt ? l23,Krok 85, Kvist 196, Kiick 183, Lans
126,Litdberg72,Lit(en) l74,Ltnd, Lundberg l4l,Ling46,Ldng 167, Lrivstrand 196, L6df
196, Malm 105, Molin 150, Munckberg208, Pallin 66, Spindel39, Rar 167, Rask 72,217,
Rolig 195, Ros 167, Ryberg 134, Skcin 74, Smiill 206, Spets 177, Spjut 185, Stjem 108,177,
Stromblad 203, Svager 89, Svala 134, Svan(-) 181, Svanstrcim 181, Svensk 3, 188, Sviird 139,
Siillstrtim t67,187, Teg 196, Tell 168,209, Ttirn 199, Weis 189, Wester, Westerberg 215,
Westring 185.

5. Ordregister

apaldr (fvn.) m. '(vild)iippeltriid' 3, au6n (fvn.) n. '(rrijning i) ddemark, <idegflrd' 55, basa
'gassa, steka, sprida hetta (t.ex. om solen)' 80, bera f. 'bjtirnhona'7, blicka f. '(stort) blad' 13,
bor6 (fvn.) n. 'rand, kant; planka; skeppssida' 8, borg f. 'platiformad h<ijd med brant stupande
sida; tviir hyllformation' 8, botten m. 'inre del av siinka eller vik; ligt liggande mark' 9, bratt
adj. 'brant' 20, brink m. 'liten men brant backe pfl vdg' 206, brita 'brika lin' 5, brite m. 'rcij-
ning, svedjeland' 5, briicka f. 'bred, lingsluttande backe' 36, bu f. 'bod' XXK, 78, buste m.
'borste', bustemcite 'slagsmil' l73,balja 'rirna (om kor); skrika, grita'202, damp m. 'Anga,
hcig luftfuktighet' 5, dimmyld adj. 'om ager som kun bestaar af my{ord eller sort muld' 14, 58,
ed (fvn. eid) n. 'land mellan tvfl vatten; passage diir man kan eller mflste 96, t.ex. mellan tvi
vatten eller utmed fors' 80, ener m. 'en(buske)' 63, eydib4r m. '6deg6rd' 216, flack m. 'litet
stycke (odlad) jord'72, foss m. 'fors' 10, galt m. 'griivling'53, garn f. 'tarm' 103, garpa 'larma,
viisnas, skryta' 169, gata f. '(inhegndd) utfartsviig eller ftiviig' 20, gil (fvn., no. dial.) n. 'bergs-
klyfta', gildra f. 'fiilla, snara', gill 'vacker', giller n. 'fingstanordning' 7 , glott m. 'gliinta, mel-
lanrum' ll7, gldda f. 'gladje' 182, godd 'yngel av all slags fisk och grodor'206, gove (no.)
'dimma; 6nga; frostrcik; illaluktande dunst; luftdrag' 195 f., grandi (fvn.) m. 'sand- eller grus-
bank i eller vid vatten; griisbacke (siirskilt vid vatten)' 16, grj6t (fvn.) n. 'sten, stenig terriing'
97, grubbe (no.) f. 'grop' 18, gust (no. dial.) f. 'vindpust, luftstrcim' 18, guva (no. dial.) f.'inga,
imma' 18, gir n. 'iniilvor i fisk eller insekter';'gytilcja, smuts' 34, g<i (boh.), gj6dr (fvn.) m.
'fiskgjuse'16, gtipaf.'lodjur'201,hale m.'svans'69, hall, hallaf.'berghiill; sluttning'105,
126, hammar m. 'stenig hdjd, stenbacke' 189, hamn f. 'utmarksbete' 23, hemmane n. 'hemman'
eller 'torp, liigenhet' XXX[, hiller m. 'grotta i berg; berghflla under en framskjutande bergkant'
44,hjAlm m. 'skyddstak for f<irvaring av hd eller halm' 21, hog m. 'naturlig hrijd; gravhcig'
XXXII, holm(e) m. 'udde som bildas av slingrande vattendrag'XXXII, hv6ll (fvn.) m. 'hcijd



238

(av viss, rundaktig form)'210, hvarf (fvn.) n. 'krcikning; hrirn, vinkel; fcirsvinnande; grdnd'270
f., hytt (no. dial.) m. 'spets, pigg'9, hytta f. 'hydda, liten stuga' 9,heL'grds som viixer upp
efter f<irsta slittern' l2},had (fvn.) f. 'hdjd' 109, hiilla f. 'berghiill' l26,hangedy n. 'gungfly'
44, *herse m. 'hjiissa' 122,hos m. 'kulle, upphdjning' 98, ister f. 'jolster, Salix pentandra' 86,
junge m. '(slii) kniv, bordskniv' 208, jiirnhatt m. 'klorocka' 156, intaga f. 'jord som fdr odling
intagits av den gemensamma utmarken' 11, kart m. 'tuva, ojiimnhet i terriingen' 99, kas f. 'riij-
ning, svedjeland, svedjefall' 11, kasse (nyno.) f. 'ask; liten stuga' 163, kil(e) m. 'vik; udde' 191,
ldauf (no.) 'klciv (pi djurfotl' 28,klett, khtt m. 'klippa, mindre berg, klint' l23,hJev f. 'mycket
brant backe i bergterriing' 85, kleva f. 'klyfta i ett brant berg i vilken man kan 96; bergspass diir
det iir besviirligt att komma fram' 85, 163, klopp m. 'sping (av tvfl eller tre stockar)' 6, kl6va f.
'klyfta, liten dalgang mellan branta bergviiggar' XXXII, kliipp (kleppr fvn.) m. 'klump' 158,

kltjv (viirml.) 'klev, klyfta' 28,knatt m. 'bergknalle' 30, kockel m. 'jordkoka' 113, kopp m.
'dryckeskiirl; hflla i jorden; huvud; rund topp pi htig' 31, krik m. (iiven n., f.) 'viigsviing, arm-
veck; ln6, htjrn' 3, kross n. 'kors' 128, kus (no. dial.) m. 'puckel' 130, kussi m. 'kalv' 131, kvi
n. 'inhiignad del av 8ker, beteshage niira girden o.d.' 20 f., kalr n. 'kiirr; tiit skogsdunge (inte
ncidviindigtvis pi sank mark) 'XXXIII f., k<ilna f. 'torkhus fcir lin eller siid' 34, lid f. 'sluttning'
14, Iindriicka f. 'plats diir man nitar (>driinke>) lin' 159, lopp 'groda; grodyngel' 102, ludr m.
'urholkad stock (kista), kvambiink' 1, lugn f. 'ljung' 86, 156, lunn m. 'stock e.d. som underlag
fdr att underHtta uppdragning av bitar' 34, lunne m. 'skogsdunge, lund' 25,lycka f. 'inhiignat
markstycke' 72,logr f. 'ljung' 86, 156, lOk (no.) m. '(djup, mdrk del av) sakta rinnande biick;
vattensamling i en myr etc.' 198, mad f. 'sank (tidvis civersvtimmad) naturlig iingsmark' 82, mo
m., mon f. 'omrflde med sandig jord diir ljung eller tall viixer' XXXIY molter (pl.) 'trjortron'
170, musk (no.) n. 'damm; dis; duggregn; mcirkt utseende; m<irk fliick' 86, neare, neire adv. 30,
nipa f. 'spets pi ett berg'21, nypetorn m. 'tcirnrosbuske' 67, orr f. 'al'XXXV os n. 'flmynning'
159, pall m. 'bergavsats' 205, pjiick m. 'lcipare, tiggare' 158, plats m. 'torp; backstuga med
tillh6rande tiippa; mindre hemman' 11, pott, putt m. 'liten vattensamling' 101, purre m. 'fir,
lamm', purra f. 'tacka' 207 , pynt m. 'spets el. utskjutande del av berg' 11, rad, fvn. rgd f. 'lang-
striickt grusbank, jordrygg, iindmoriin' 37, ranm m. 'fuktig iing, dyig mark' 127, ramn m.
'korp' 127, rauk (no.) n. 'liten stack av korn, torv, l6v', hraukr (fvn.) m. 'konformad stapel el.
hog' t66, rev (ref fvn.) n. 'sandbank' 150, rinde m. 'bergrygg, jordrygg' eller 'skogsdunge' 42,
rinnande 'liten biick' 43, ripel (no. dial.) m. 'strimla, smalt l6ngt stycke' 158 f., ris n. 'fdr-
hiijning' 40, rispa f. 'remsa; markremsa' 58, romp m. 'svans' 55, rubb m. 'vissnad griisstubb,
ojiimn mark' 15, rubben (no. dial.) adj. 'ojiimn' 15, rult m. 'liten rundaktig kulle' 68, running,
(rudningr fvn.) m. 'rcijning, nyodling'20, runsa f. 'gungfly' 11, russ n. '(ihopkastat) skriip av

torra grenar, ruttnade stockar o.d.; stenr<ise'lll,rh f. 'griinsmiirke'11 ,ror n. 'vass; griins-
miirke' 21, saurr (fvn.) m. 'dy, gyttla'30, 180, segg f. 'sank mark' 99 f., setr (fvn.) n. 'sittande,
siite, viste, vistelseort'4, silj 'siilg' 86, sillra'rinna sakta'64, skard, skard (fvn.) n. 'skiirva; skal;
sk6ra' 141, skarp adj. 'torr, mager, karg' 51, skikkja (fvn.) 'kappa, mantel' 175, skor (nyno.) f.
'avsats i bergssida, liten sl?it yta under brant klippa; langstriickt siinka; trappsteg' 18 f., skrum
adj. 'skum' 77, skrumma f. 'smalt utrymme' 199, skugge m. 'skugga' 30, skygge m. 'liiplats' 83,
skik f. 'skakel' 38, skiil f. 'mussel-, sniickskal' 106, skiiller n. 'skalsand, -lera' 39, slabb m.
'otiick pojke; srilig, drumlig karl; slask, smuts, sdrja' 4 f., slabba f. 'stilig, drumlig kvinna' 4,
smuck m. 'smiill, slag; fingertuta' 11, snart m. 'pisksniirt; stjiirt (pA Alar och ormar)' 35, 'briint
stycke' 139, sniss (no. dial.) adj. 'pi skri' 167, sniire n. 'srfir'74 f., snii(d) adj. 'liten' 44, startp
m. 'vadmalsstamp; oberedd torvmassa; tjock karl' 5, stom m. 'soldattorp' 101, stuv, stffr (fvn.)
m. 'nigot avhugget, stump' 83, stiim m. 'fdrdiimning' 12, stcide n. 'stiille, plats' 29, svang,
svang m. 'insviingning, inbuktning, fdrdjupning' 139, satr (fvn.) n. 'fiibodstiille' 4, st (d) m.
'fer' 188, tjiillra f. 'rimiirke mellan girdar el. skiften' 135, to n. 'orensat lin, egenskap, gott gry'
145 f ., toft, tuft, tyft f. 'tomt' 201, torn m. 'taggig buske' 67, torre n. 'torrtall' 14, tromms m.
'mile' 212, tronka (no. dial.) f. 'trangt stiille' 12, tross n. 'multnat trii, kvistar, stubbar o.d.' 121,

triinge n. 'trangt stiille' 154,trdnta, triinter f. 'tranbiir' 3, tun n. 'giirdsgird, stiingsel; girdsplats'
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192, tvet, pveit (fvn.) f. 'rtiljning' 48, titg (no.) f. 'rottrevl paatra' 49, tiry n. 'rep', (no. dial.)
'smalt inhiignat jordstycke fcir kreatur, filla, hage' 35,tinge m. 'udde' 33,tika, poka (fvn.),
t6ge (da.) f. 'dimma'49, ur(d) f. 'stenfylld terriing, hop av nedrasade stenar' 204,trde n. 'rov-
figels-, rovdjursbo; kall och dilig bostad; <idslig plats' 181, utiing f. 'avsides liggande iing; iing
i utmark' 209, vale (boh.), varde m. 'virdkase; uppkastad stenhcig; miirke' 50, varp n. 'h<ig av
stenar och kvistar, som pi platsen fdr ett drip eller annan brfld d<id uppkastats av fcirbipasse-
rande' 87, vesall, vessle 'liten' 154, vedd * f. 'jakt, fiske' 2ll,vette m. 'virdkase' 154, vire m.
'vide' 106, voll m. 'ftiit, opldjd ang' 52, vgr (fvn.) f. 'stenbrygga eller stensiittning pfl biigge
sidor om en landningsplats'91, 6vare, ivflre adv. 30.

6. Kulturhistoriskt register

Andakts- och dcidskors l28,l2g,Anviindning av alm2, svinblacka 196, Avriittningsplats 155,
157, Barktiikt lT4,Bittar bygga, dra upp, liigga ti1l, lasta o.d. 22, 34 t.,9I,96, 153,204,212,
Cementfabrik 131 f., Fiske 97,107 (not), 110, l2l, t35,138,211, Fodertiikt 2,196, se Reg. 1

Lriv-, Fomliimning 22,94,97, lll t.,136, 168, 191, 201, Fiiboddrift 4, Fiirdviigar 6,20,66 f .,
74,77,80,81, (kyrkveg) lI7, 118, Kiiringeklev 163 t., 183,215, se Reg. 1 Bro(), Gat-, Grind-,
Grinn-, KIev-, Klopp-, Stig-, Stock-, F<irvaringsbod fcir kronans persedlar 123, Hantverk o.d.
49, skriiddare 11, 38, Hiillristning94, Hlisten i folktron 118, Istiikt 90, Jak:. zll,Kolning2l,29,
63,82,134, Krog, viirdshus o.d. 78, Kvarnar och kvarndrift spiirr 56, Mjdlnarstugan 68, se Reg.
1 Damm-, Kvarn-, Stiim(m)-, Kiillor, brunnar 34,81,98, 170, 173, Linberedning 5,76, 126,
krilna (lin, siid, malt) 35,65, Nrijen (dans, lekar, spelmiin o.d.) 46, 94,95,209, N?icken 108,
Personbeteckningar (ovanligare) kommendant 8, rdttare ll, piskare 'profoss' 71, knape 91,
styrman 96, Lt5, Doktorbostiillet 113, >karlao 119, lagman 124, Ropats f<jr att fi bet LzI,
Rottiikt 49, Riijning, se Reg. 5 kas, r<jd, tvet, Salteri 14, Saltsjuderi 150, Smedjor se Reg. 1

Smed-, smidesverkstad 178, Smdrjning i samband med offer 77, Stenhuggeri 152, 177, Shgar,
se Reg. 1 Sig-, Siigen 32, 39 f., 50, 80, 137, 157,176,177,182,183, Tiggare sattes iland pi
Resri 43, Tegelbruk 81, 84, 91, Lrc, A9,153,111 , se dven Reg. 1 Bruk-. Torvhantering 5, 110,
Traditionella beriittelser Olof Haraldsson Kyrres ddd pfl Hakeby 1 16, skottarnas general Kusen
131, Trankokeri 14, Gtu- 34,35, 135, Varp 10, 87, 100, I44, l5l, Viirdshus o.d.71,78, 184,
Odegirdar 137,212, se iiven Reg. I Odegflrd-, Ogird-.
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