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Fiirord

En avhandling lir inget man klarar av helt ensam. M6nga personer har pi olika sitt
hjiilpt mig i mitt arbete, men att ndmna alla vid namn vore en omdjlighet. Nigra vill jag

iindfl tacka speciellt. Forst och friimst vill jag tacka min huvudhandledare professor

Svante Strandberg. Hans stora kunskaper, noggranna manusldsning och viktiga pflpe-

kanden har betytt mycket fcir arbetets utforande. Hans arbetsinsats har varit mycket stor.

Minbitriidande handledare docentBirgitFalck-Kjiillquistvar den som en gang fickmig

att viilja detta avhandlingsiimne. Hon har sakkunnigt och med stort engagemang liist

mitt manus och kommit med kloka och viktiga pflpekanden. Hon har dessutom trjiilpt

mig att hilla bida ftjtterna pi den bohusliinska berggrunden. Jag vill dven varmt tacka

professor Thorsten Andersson for att han tagit sig tid och last mitt manus och kommit

meA vimiga fOrslag till fdrbiittringar. Aven han har en stor del i resultatet. Fil. dr Hugo

Karlsson har genom att genercist dela med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av

serien ortnamnen i Gdteborgs och Bohus liin varit till mycket stor hjiilp.

Jaghar haft frjrmflnen att skriva avhandlingen inom ramen fdr min tjiinst pi Sprak-

och folkminnesinstitutet (SOFI). Jag vill rikta ett tack till mina arbetskamrater pi
SOFI. Framfdrallt vill jag tacka personalen pfl Dialekt-, ortnamns- och folkminnesar-

kivet i Gtiteborg (DAG) ftrr all hjiilp och allt stdd jag fitt under arbetets gfrng. Mitt tack

gir ocksfl till personalen pfl dvriga SOFl-enheter, som har hjalpt mig mycket genom

att svara pi allehanda mtijliga och omojliga frflgor. Forskningschef Eva Brylla, fdrste

forskningsarkivarie Mats Wahlberg och ftjrste forskningsarkivarie Per Vikstrand har

ldst manuset i korrektur, och jag lir dem stort tack skyldig. Under avhandlingsarbetet

hn jaghunnit med tre arkivchefer pfl DAG: Birgit Falck-Kjiillquist, Malgaleta Svahn

och Annika Nordstrdm. Jag vill tacka er alla for ert sttid och fdr att ni gjort det mtijligt

for mig att periodvis ostcirt iigna mig flt min avhandling. Jag vill iiven tacka SOFIs

direkttir Bjdrn Lindquist for detta.

Jag vill dven tacka Annette C. Torensjd, Lantmiiteriverket, som sflg till att ldsningen

med kartbilagan blev bra.

Slutligenvill jag rikta ett storttacktill minameddelare iTanums hiirad. Utan erhjiilp

hade det inte blivit nigon bok! Jag vill iven rikta ett tack till Tanums kommun, som

pfl olika sitt underliittat mitt arbete.

Tryckningen har bekostats genom medel och bidrag fran Kungl. Vitterhets Historie

och Antikvitets Akademien.

Gdteborg i januari 2006

Maria Ldfdahl
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dagen denT oktober 1999. Red.: Stig Isaksson,
Eva Nordin, Magnus Olsson, Claes Ringdahl
& Marianne Saurow. Lund. (Skrifter utgivna
av Sprak- och folkminnesinstitutet. Dialekt-
och ortnamnsarkivet i Lund 9.)

Hellquist = Hellquist, Elof, 1948: Svensk etymolo-
gisk ordbok. 3 uppl. Lund.

Hellquist, Elof, 1903-06: Studier ofver de svenska
sjonamnen, deras hiirledning ock historia.
Stockholm. (SvLm 20: 1-6.)
1918: De svenska ortnamnen pi, -by. En ofver-
sikt. Goteborg. (GVSH. Fjifde foljden.20:2.)

Hesselman, Ben gt, 1935: Frfln Marathon till Lflng-
heden. Studier over vdxtnamn och naturnamn.
Uppsala. (Nordiska texter och undersokningar
7.)

HGSL = Historiskt-geografiskt och statistiskt lexi-
kon ofver Sverige I-7. Samt supplement och
register . 1859-70. Stockholm.

Hjelmqvist, Theodor, 1 9I3: Imperativiska substan-
tivbildningar i svenskan. Studier och samling-
ar. Lund.

Holmbefg = Ho1mberg, Axel Emanuel: Bohusliins
historia och beskrivning. 2 rypl. Efter forfatta-
rens dod genomsedd och riittad av G. Brusewitz.
Andra delen: Norrviken, Sunnerviken och
Oroust. 186l . Orebro.

Holmberg, Bengt, 1946: Tomt och toft som appel-
lativ och ortnamnselement. Uppsala. (SKGAA
17. Studier till en svensk ortnamnsatlas 4.)

Hovda, Per, 196I: Norske fiskem6d. Landsoversyn
og to gamle m6db0ker. Oslo-Bergen. (Skrifter
frfl norsk stadnamnarkiv 2.)

1966: Norske elvenamn. Eit tillegg til O. Rygh
<<Norske Elvenavne>>. Oslo-Bergen. (Skrifter
frfl norsk stadnamnarkiv 3.)
1978: Fri hav til hei. Heidersskrift til Per
Hovda pil7}-firsdagen 17. oktober 1978. Oslo-
Bergen-Troms@.

Huld6n, Lars, 1975: Barnens ortnamn. I: Ortnamn
och samhiille. Aspekter, begrepp, metoder.

Rapport frin NORNA:s fjiirde symposium i
Hanaholmens kulturcentrum 25-27 april I97 5.

Red.: Vibeke Dalberg, Botolv Helleland, Allan
Rostvik & Kurt Zilhacus. Uppsala. (NORNA-
rapporter 10.)

H4eg, Ove Arbo, I9l4: Planter og tradisjon.
Floraen i levende tale og tradisjon i Norge
1925-1973 . Oslo-B ergen-Tromsg.

Indrebp, Gustav, 1924: Norske innsjgnamn 1.

Upplands fylke. Kristiania. (Skrifter utg. av
Det norske videnskaps-akademi i Oslo. 2.

Hist.-filos. klass e. 1923 :7 .)

1929: Stadnamn fraa Oslofjorden. Oslo. (Skif-
ter utg. av Det norske videnskaps-akademi i
Oslo. 2. Hist.-filos. klasse. 1928:5.)
1933: Norske innsjpnamn 2. Buskerud fylke.
Oslo. (Skrifter utg. av Det norske viden-
skapsakademi i Oslo. 2. Hist.-filos. klasse.
1933:l .)

Jansson, Valter, I95l: Nordiska vin-namn. En ort-
namnstyp och dess historia. Uppsala-K@ben-
havn. (SKGAA 24. Studier till en svensk orr-
namnsatlas 8.)

Janzdn, Assar, 1933: Vokalassimilationer och yng-
re u-omljud i bohusliinska dialekter. Goteborg.
(GVSH. Foljd 5. Ser. A. 3:5.)
1934: Lite bohuskinsk sprikgeografi. I: SIOD
5. Goteborg.

1936: Studier over substantivet i bohusliinskan.
Goteborg. (GVSH. Foljd 5. Ser. A. 5:3.)

JN = Biskop Jens Nilssons VisitatsbBger og reise-
optegnelser I57 4-1597 . Udg efter offentlig
foranstaltning ved Yngvar Nielsen. 1 885.
Kristiania.

Jonsson, Hans, 1966: Nordiska ord for vattensam-
ling. Lund. (Lundastudier i nordisk spr6k-
vetenskap. Ser. A. 16.)

JBrgensen, Bent, 1994: Stednavneordbo g. 2. udg.
Copenhagen. (Gyldendals smi rede ord-
bgger.)

1995: Et gensyn med navnet Trrelleborg. I: Be-
retning fra fiortende tvrerfaglige vikinge-
symposium. Red.: Gillian Fellows-Jensen &
Niels Lund.

Kal6n, Joh., 1926: Halliindska husdjursnamn. I:
SIOD 4.

Kallstenius, Gottfrid , 1927: Oversikt av Viirm-
lands svenska dialekter. Stockholm. (SvLm
2l:2.)

Karlsson, Hugo, 1970: Studier dver bitnamn, Sfo-

skilt namn pi backebitar och bankskutor fr6n
1700-talets Bohusliin. Goteborg. (MASO I2.)



Igg3: N6gra ortnamn i Atvdalen. I: Kring Gota

iilv. Studieri en dalg6ng. Red. : Monalorentzon,
Larsolof L6of, Allan T. Nilson, Lena Pilborg,

Karin Rex Svensson samt som adjungerad

Hugo Karlsson. Goteborg.

t999a: Om gaut, *guta och giuta, f- I: I hast

hllsar. Festskrift till Goran Hallberg pfl 60-frrs-

dagen den7 oktober 1999. Red.: Stig Isaksson,

Eva Nordin, Magnus Olsson, Claes Ringdahl'

& Marianne Saurow. Lund. (Skrifter utg. av

Sprak- och folkminnesinstitutet. Dialekt- och

ortnamnsarkivet i Lund 9.)

I999b: Till frflgan om betydelsen av ordet hultl

holt i bl.a. vdstsvenska ortnamn. I: Frin data-

skiirm och forskarpiirm. Sprflkliga studier till-
iignade Birgitta Ernby i juni 1999. Gdteborg.

(MISS 2s.)
KL = Kulturhistoriskt lexikon for nordisk medeltid

frfln vikingatid till reformationstid l-22. L9 5 6-
78. Malmo.

Kornhall, David, 1968: Sydsvenska fisknamn.

Lund. (Skrifter utg. genom Landsmilsarkivet i
Lund 18.)

Kortet J4 - Sjokort 74. Fjellbacka. 1891 (av K.

Sjokarteverket rdttat till 1916). Stockholm.

Kortet 75 = Sjokort 75. Stromstad. 1891 (av K.

Sjokarteverket rdfitat till 1916). Stockholm.

Kousgfrrd Sprensen, John, 1958: Danske bebyggel-

senavne pfl -sted. Kpbenhavn. (Navnestudier

udg. af Stednavneudvalget 1.)

Kraft, -John, 1983: Labyrinter p6 svenska vf,stkus-

ten och norska sydkusten. S[rtryck ur Fynd-

rapporter 1983. Rapporter over Gdteborgs ar-

keologiska musei undersokningar. Goteborg.

Kvillerud, Reinert, 1999: Bohusliinska. Sprikprov

med kommentar. Goteborg. (Skrifter utg. av

Sprflk- och folkminnesinstitutet. Dialekt-, ort-

namns- och folkminnesarkivet i Goteborg 5.)

Liddn,Evald, 1937 :Ordstudier. Goteborg. (MASO

1.)

Lind, E. H., 1905-15: Norsk-isl[ndska dopnamn

ock fingerade namn frfln medeltiden samlade

ock utgivna. UPPsala-L erPzig.

I92O-21 : Norsk-isliindska personbinamn frSn

medeltiden samlade ock utgivna med forkla-

rrngar. Uppsala.

Lindberg, Karl Hilmer, 1906: Skeemilets ljudlzira.

(Bidr. 8.)

Lindqvist, Natan, 1926: BjZirka-Siiby ortnamn 1.

Stockholm. (BjZirka-S[by i monografier.)

Lindroth, Hj almar, 19 I 4: En omdebatterad onamns -

grupp. I: Fornvtinnen 9.

XI

1918: Bohusl2ins hiirads- och sockennamn. I:

SIOD 1.

l92O: Grlnserna och skiljaktigheterna mellan

sydbohusl[nska och nordbohusliinska. I: SIOD

2.

1922 Kust- och skiirgflrdsnamnen i Goteborgs

och Bohus ltin 1. Sjdkortet Tiorn. I: SIOD 3.

t926: Viistgotska noler'potatis' och

andra knolar. I: SIOD 4.

l93I: V6ra ortnamn och vad de liira oss. 2 uppl.

Stockholm. (Natur och kultur 25-)

Lyttkens = Lyttkens, August: Svenska vdxtnamn

l-3. 1904-15. Stockholm.

Ldfdahl, Maria, 1999: Namnet Bldkullen i
Bohuslzin. I: Frin datasktirm och forskarpzirm.

Sprakliga studier tilliignade Bir grtta Ernby i
juni 1999. Goteborg. (MISS 25.)

Lonnroth, Erik, 2000: Fru-berg och bergfruar i
Bohuslein. I: Gudar pfl jorden. Festskrift till
Lars Lonnroth. Red.: Stina Hansson & Mats

Malm. Stockholm-Stehag.
Magnrissoll = Magnrisson, Asgeir Blondal: islensk

ordsifi ab6k. 1989. ReYkjavft.

Magnusson, Bo, 1948: Holj(a) 'gol'. I: NS 28.

MASO = Meijerbergs arkiv for svensk ordforsk-

ning. Utg. av styrelsen for Meijerbergs institut

vid Goteborgs hdgskola. I-. 1939 tf .

Mattisson, Ann-Christin, 1 986: Medeltida nordiska

borg- och stitesgflrdsnamn pa -holm. Uppsala.

(Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Ger-

manrca 17 .)

Melefors, Evert, 1984: Ling och graun - vtixtbe-

teckningar i ortnamn pfl Gotland. I: Florilegium
Nordicum. En bukett nordiska sprflk- och

namnstudier till[gnade Sigurd Fries den 22

april 1984. Utg. av Lars-Erik Edlund, Claes

Borje Hagervall, Birger Liljestrand (red.) &'

Evert Melefors. Umefl. (Acta Universitatis

Umensis. Umefl studies in the humanities 61.)

MISS = Meddelanden frfln Institutionen for svens-

ka sprflket vid Goteborgs universitet I-. 1994

ff.
MM = Maal og minne. Utg. av Bymilslaget. 1909

ff.
Moberg, Lennart, L953: Den ostnordiska diftong-

forenklingen. Nigra synpunkter. I: NS 33.

1994: Orust- ett intrikat namnproblem. I: Spflr

av odling. Festskrift tilI Hugo Karlsson. Red.:

Birgitta Ernby. Goteborg. (MASO 19.)

Mod6er, Ivar, 1933: Smflliindska skiirgflrdsnamn.

En studie over holmnamnen i Monsterfls.

Uppsala. (SKGAA 1.)
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1936: FZirdviigar och sjomiirken vid Nordens
kuster. Namntolkningar. Uppsala-Lerpzig-
Haag-Cambridge. (Arbeten utg. med under-

stod av Vilhelm Ekmans universitetsfond,
Uppsala 45.)

Namnspalten=Ortnamnssiillskapet i Uppsala.
Namnspalten i UNT. 1-. 1983 ff.

NEO = Nationalencyklopedins ordbok L-3. Utar-
betad vid Sprflkdata, Goteborgs universitet.
1995-96. Gdteborg.

NG = Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Oplysninger
samlede til Brug ved Matrikelens Revision ef-
ter offentlig Foranstaltning udg. med tilfpiede
Forklaringer. I-I9 . 1891-1936. Kristiania.

NG .Indl. = Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Op-
lysninger samlede til Brug ved Matrikelens
Revision efter offentlig Foranstaltning udg.
med tilfpiede Forklaringer. Forord og Ind-
ledning. 1898. Kristianra.

NGReg = Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Op-
lysninger samlede til Brug ved Matrikelens
Revision efter offentlig Foranstaltning udg.
med tilfgiede Forklaringer. Frellesregister.

1936. Oslo.

Nie1sen, Niels Ag", L966: Dansk etymologisk ord-
bog. Ordenes historie. 3. udg. Kgbenhavn.
(Gyldendals r@de ordbBger.)

NIN = Navnestudier udg. af Institut for Navne-
forskning t1-3: Navnestudier udg. af Sted-
navneudvalgetl 1-. 1958 ff. KObenhavn.

Nil6n, Nils Fr., 1819: Ordbok ofver allmogemfllet i
Sorbygden. Stockholm. (Bidr. L879. Bihang.)

NN = Namn og nemne. Tidsskrift for norsk nam-
negransking. 1-. 1984 tf .

NoB = Namn och bygd. Tidskrift for nordisk ort-
namnsforskning. l-. 1913 ff.

Norrpn ordbok = Heggstad, Leiv, HOdnebO, Finn
& Simensen, Erik: Nor:r@n ordbok. 4. utg. av
Gamalnorsk ordbok. I99l . Oslo.

NRJ = Norske Regnskaber og Jordebgger fra det
16de Aarhundrede. Udg. for Det Norske histo-
riske Kildeskriftfond ved H. J. Huitfeldt-Kaas.
1-5. 1 887-1983. Christiania.

NS = Nysvenska studier. Tidskrift for svensk stil-
och sprflkforskning. 1-. I92l-90.

NSL = Norsk stadnamnleksikon. Red.: JOrn Sand-
nes &. Ola Stemshaug. Redaksjonssekretar
Berit Sandnes . 4. utg. 1997 . Oslo.

Nyman, Eva, L990: Det vristgotska sockennamnet
Undenris. I: Allan Rostvik den 22 mars 1990.
En hyllningsskrift. Red.: Eva Brylla, Svante
Strandberg & Mats Wahlberg. Uppsala.

2000: Nordiska ortnamn pfl -und. Uppsala.
(Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 70.
Studier till en svensk ortnamnsatlas 16.)

Nystrdm, Staffan, 1985: Onamn i B6ven. En studie
over onamnsskicket i en sormliindsk insjo.
Upp s ala. (Folkliv s skildring ar och bygde studier
utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 1 1.)

1988: Ord for hojder och sluttningar rDagaha-
rad. En studie over betydelsen hos tvfl grupper
terriingbetecknande appellativ och ortnamns-
element. Uppsala. (Skrifter utg. genom Ort-
namnsarkivet i Uppsala. Ser. B. Meddelanden
7.)

1995: Lexikon och onomastikon - tvi sam-
verkande system. I: NN 12.

1996: Namnmonster, namnsystem, onomasti-
kon - nflgot om namnforridets art och struktur.
I: Den ellevte nordiske navneforskerkongres-
sen. Sundvollen 19.-23. juni 1994. Red.:
Kristoffer Kruken. Uppsala. (NORNA-rappor-
ter 60.)

ODS = Ordbog over det danske sprog udg. af Det
danske Sprog- og Litteraturselskab I-28.
I9L9-56. K@benhavn.

Oedman, Johan, 1746: Chorographia Bahusiensis
thet rir: Bahus-kins beskrifning t...1 3. uppl.
1983. Stockholm.

OGB = Ortnamnen i Goteborgs och Bohus l[n.
Utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkivet i Gdteborg. 1-. 1923 ff. Goteborg.

Ohlsson, Bertil, 1939: Blekingekusten mellan
Morrums- och Ronnebyfln. Namnhistorisk
undersokning. Lund. (SKGAA 5.)

Olsen, Magnus, 1938: Norr@ne studier. Oslo.
Olsson, Ingemar, 1959: Gotliindska terrringord.

Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmi-
ensis. Stockholm studies in Scandinavian phi-
lology. New series 3.)

OSD = Ordbok over Sveriges dialekter. 1-. I99I
ff. Uppsala.

OUA = Ortnamnssiillskapets i Uppsala 6rsskrift.
t936 ff .

Palm, David, 1934: Barnasjdn och liknande namn.
I: SIOD 5.

Paulsson, Axel, 1920: Terrlng- och naturbeteck-
nande substantiv i Mo-m6let i Bullaren och de-
ras forekomst i ortnamn. I: SIOD 2.

Pettersson, Johan, l97I: De levde bland bergen.
Studier i Tjorns kulturhistoria. Malung.
1979: Bygd och mrinniskor. Kulturminnen frfln
Tjorn. Malung.

P6sse, Tore, 2003: Strandlinjeforskjutning i norra
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Bohusliin under holocen. I: Strandlinjer och

vegetationshistoria. Kvarttirgeolo giska under-

sokningar inom Kust till kust projektet, 1998-

2002. Goteborg. (GOTARC. Serie C. Arkeolo-

giska skrifter 48.)

Ralph, Bo, t915: Phonological differentiation'

Studies in Nordic language history. Goteborg'

(Acta Universitatis Gothoburgensis. Nordistica

Gothoburgensia 8.) )

RB = Biskop Eysteins Jordebog (Den t@de Bog)'

Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo

Bisped6mme omkring Aat 1400. Efter offent-

lig Foranstaltning udg. ved H. J. Huitfeldt'

1879. Christiania.

Rietz = Rietz, Johan Ernst: Svenskt dialekt-lexi-

kon. Ordbok ofver svenska allmoge-sprflket'

18 67 . M almo-Kdp enhamn-Le ipzig-London'

Ross = Ross, Hans: NorskOrdbog. Tillregtil,,Norsk

Ordbog" aflv arAasen. 1 895. Christi anta'

Rygh, O., 1901: Gamle Personnavne i norske Sted-

navne. Kristiania.
l9O4: Norske Elvenavne. Samlede af O. Rygh'

Efter offentlig Foranstaltning udg. med til-

f4rede Forklaringer. Kristiania.

SAOB = Ordbok over svenska spr6ket utg. av

Svenska akademien. 1898 ff. Lund.

SaoS = Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akade-

miens flrsbok. t932 ft.
SAS = Studia anthroponymica Scandinavica. Tid-

skrift for nordisk personnamnsforskning' 1-'

1983 ff.
Schlyter = Schlyter, C. J.: Ordbok till samlingen af

Sweriges gamla lagat.I8l7 . Lund. (Samling af

Sweriges gamla lagar I3.)

Schmidt, Tom, 2003: Srertrekk ved stedsnavn -
material et fta Ostfold i jernalder og middel-

alder. I: Over grenser. Ostfold og Viken i yng-

re jernalder og middelalder. Red.: J6n Vidar

Sigurdsson & Per G. Norseng - 2003. Oslo'

(Occasional PaPers 5.)

Schon, Ebbe, 1992: Folktro i Bohusliin. Partille'

SFSS = Samlingar utg. av Svenska fornskriftsAl-

skapet. Ser. 1. Svenska skrifter 1-. 1844 ft'
Stockholm [nu: UPPsala].

SIOD = Skrifter utg. av Institutet for ortnamns- och

dialektforskning vid Goteborgs hogskola 1-5'

l9I8-34. Goteborg.

SKGAA = Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs

akademien. [Numera: Acta AcademLe regte

Gustavi Adolphi.l 1-. 1933 ff. Uppsala.

SkO = Skflnes ortnamn. [Numera:] Utg. av Dialekt-

och ortnamnsarkivet i Lund. Ser. A' Be-

byggelsenamn 1-. 1958 ff. Lund.

Slotte, Peter, 1978: Sjonamnen i Karlebynejden'

En undersoknin g av huvudledstyperna. AUo'

(ActaAcademiae Aboensis. Ser. A. Humaniora'

Humanistiska vetenskaper. S ocialvetenskaper

och juridik. Teologi 55:5.)

SMP = Sveriges medeltida personnamn. [Numera:]
Utg. av Sprflk- och folkminnesinstitutet i
Uppsala. 1-. 1967 ff. UPPsala.

SNF = Studier i nordisk filologi 1-. 1910 ff.
(ssl-s.)

SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands

1[n. Pi offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-

namnskommissionen/Ortnamnsarkivet i Upp-

sala. l-. 1948 ff. Uppsala(-K4benhavn).

SOL = Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom

Sprak- och folkminnesinstitutet och Institu-

tionen for nordiska sprflk vid Uppsala universi-

tet. Red.: Mats Wahlbetg.2003. Uppsala.

SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs

liin. Pfl offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-

namnskommissionen/Ortnamnsarkivet i Upp-

sala. 1-18. 1950-81. Uppsala(-K6benhavn)'

SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Vtirmlands

1[n. P6 offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-

namnskommitt6n/Kungl. Ortnamnskommis sio-

nen/Ortnamnsarkivet i Uppsala. 1-. 1922 tf'
Uppsala(-KObenhavn).

SOVm = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Veistman-

lands 1[n. Pi offentligt uppdrag utg. av Ort-

namnsarkivet i Uppsala. 5: 1-. 1988 ff. Upp-

sala.

SOA = Sydsvenska ortnamnss[llskapets flrsskrift.

1925 ft.
SOA = Sverges ortnamn. Ortnamnen i Alvsborgs

1[n. Pe offentligt uppdrag utg. av Kungl'

Ortnamnskommitt6n/Kungl. Ortnamnskommi s -

sionen. l-20. 1906-48. Stockholm.

SOOg = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Ostergot-

lands liin. Pi offentligt uppdrag utg. av Ort-

namnsarkivet i Uppsala. 4-. 1982 ff. Uppsala'

SSLS = Skrifter utg. av Svenska litteraturslllska-
pet i Finland 1-. 1886 ff. Helsingfors.

Stahre, Nils Gustaf, 1952: Stingskdret, Kiksna och

Kummelberget. Studier over ortnamn frin
Stockholms skiirgird. Stockholm. (Stockholm

studies in Scandinavian philology 9.)

Strandberg, Svante, L99l: Studier over sdrm-

liindska sjonamn. Etymologi, namnbildning

och formutveckling. Uppsala. (Skrifter utg. ge-

nom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser' B '

Meddelanden 8.)
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L995: Tidiga sliiktnamn? Personnamn kring
viistgotska hemmansnamn. I: Slektsnamn i
Norden. Rapport frfl NORNAs tjuef@rste sym-
posium i Oslo 17-20 september 1992. Red.:
Kristoffer Kruken. 1995. Uppsala. (NORNA-
rapporter 58.)

Strid, Jan, Paul, 1989: Ludvig, Audun och Opbiorn.
Om ett personhamnselement och den runsvens-
ka utvecklingen av diftongen au.I:'SAS 7.

1993: Terrdngord i Sormland - och i SAOB. I:
Ord och lexikon. Festskrift till Hans Jonsson
10 juni 1993. Red.: Lars Svensson, Ingrid
Hansson & Bo Ruthstrom. Stockholm.
1999: Kulturlandskapets sprikliga dimension.
Ortnamnen. 2 uppl. Stockholm.

Stehl, Harry, 1950: Kvill och tyll. En studie over
nilgra i svenska ortnamn ing6ende ord med
betydelsen'6mote, Sgren' o. dyl. Uppsala.
(SKGAA 20. Studier till en svensk ortnamns-
atlas 5.)

Stflhle, Carl Ivar, 1946: Studier over de svenska
ortnamnen pfl -inge p5 grundval av undersok-
ningar i Stockholms l2in. Uppsala. (SKGAA
16. Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.)

Svahn, Margareta, l99I; Finnskcigg, tdtel och sia.
Om folkliga namn pe greis. Ume6. (Skrifter utg.
av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Ume6. Ser. A. Dialekter 8.)

Svensk lots = Svensk lots 1. Skagerrak, Kattegatt
och Oresund. Svenska och danska kusterna.
Utg. av Kungl. Sjofartsstyrelsen. 195I. Stock-
holm.

Sverris saga = Sverris saga efter Cod. AM 327 4:o.
Utg. av Den Norske historiske Kildeskrift-
kommission ved G. Indrebp. 1920. Kristiania.

SvLm = Svenska landsmfll och svenskt folkliv.
[Numera:] Utg. av Kungl. Gustav Adolfs aka-
demien. 1878 ff. Uppsala.

S2irtryck ur terriingkartan 2005. Lantmriteriet.
GZivle.

Soderwall = Soderwall, K. F.: Ordbok ofver svens-
ka medeltids-spriket L-2. 1884-1918. Lund.
(SFSS 27:t-2.)

Soderwall suppl. = Soderwall, K. F.: Ordbok over
svenska medeltids-sprflket. Supplement. Av K.
F. Soderwall, W. Aterlund, K. G. Ljunggren &
Elias Wess6n. 1925-73. Lund. (SFSS 54.)

Torp, Alf, l9I9: Nynorsk etymologisk ordbok.
Kristiania.

UNT = Upsala nya tidning.
Westman,Ivar, 1935: Nyliindska cinamn 1. Viistra
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Fdrkortningar av by' och hemmansnamnen

Vid angivande av liige iir I;Lurs socken och T=Tanums socken. By- och hemmansnamnen m.fl. jorde-

boksnamn ftirkortas pa fdljande satt:

Lur: Ad=Amunderdd, Al=Amdal, Ap=trps155Lr, Ba=Backa, Be=Berga, Bj=Bjctrnim' Bo=Borrekiirr,

Ek=Ek,El=Elofsrrid,Ga=Galt6,Gd=Gripserdd,Gg=Gusgdrd,Gi=Gisslertid,Gr=Granner6d,Gu=Gubberijd,
He=Hessland, Hg=Hogen, Hj=Hjiilmiingen, Ho=Hogar, Hv=Hovercid, H6=Hitt, Hii=Hiistum, Ki=Kil,

Kl=Kl6verdd, Kt=Kitterod, Lu=Lursiing, L6=Ldnntig, My=Myren, Ny=Nyg6rd, Ra=Ranebo, Re=Resci,

Ry=Ryrs 6degird, Sh=Skiillertjd el. Hiirird, Si=Siverbo, Sk=Skigedalen, Sm=Sm6ris, St=Skr?iddaretorpet'

Sv=Svensertid, S6=S0by, Ta=Tarandercid, Td=Tormoser<id, Th=Torgelsholmen, Ti=Tiggarhiillan, Tj=

Tjiirndalen, Tm=Torim' To=Torbal, rp=ToT'TY=Tu"t*"' Ti=Tflgerod' Va=Vallbostrand' Vb=Vare-

backa, Vy=Vassby, Vfl=Valle, V6=V?istertjd, An=Annerdd, On=6n, Os=Ossby, 6v=Overby'

Tanum: Al=Anris, Li[a, Am=Amundholmen, Ar=Arendal, As=Anrfls, Stora, Av=Aleviken, Ba=

Backa, Bd=Bramserdd, Be=Berg, Bj=Bj6rnerOd, Bl=Bergslycke, Bn=Bodalen, Bo=Bro, Br=Briicke,

Bu=Buar, B6=Bj<imis, Bfll=Bfllercid, Bii=Bjdmiis, Ej=Ejgde, Ejh= Ejgdeholmen, ErJrtsertid, Ev=Edsvik,

Fo=Fossum,Fr=Fr<istorp,Ft=Fossumtorp,F6=Firaby, Gd=Gurserrid,Ge=Gerum,Gh=Ganehed,Gi=Gissle-

r6d, Gp=Gustorp, Gr=Greby, Gs=Gramsfls, Gi=G6rden, Ha=Haga, Hd=Hallind, He=Hede, Hj=Heljer6d,

Hk=Hakeby, Hl=Hutu, H-=Hoghem, Hn=Heden, Ho=Hogar, Hp=Hovtorp,Ik=Halvordserdd, Hs=Haskje,

ftt=gakebytorp, Hu=Hud, Hv=Havsten, Hi=HeIt, Ha=Hiillsti, Is=Svandal Jute, Ka=Kalleby, Kh=Kiillare-

holmen, Ki=Kidctn, Kk=Krossekiirr, Kl=Kleva, Km=Kiimpertjd, Kn=Kniim, Ko=Komdal' Kp=Kustorp,

Kr=Ktina, Ks=Krageniis, Kt=Klzitta, Ku=Kusertid, Ky=Kyrkoryk, Kfl=Kilstad, K6=KaIvdn, La=Larffniin,

Lb=Linnebacka, Le=Lerdal, Li=Litsleby, Lj=Ljungby, Lk=Langekiin, Ln=Linddn, Lr=Langiker, Ls=

Langeskiir, Lt=Ljungbytorp, Ly=Lycke, Lfl=Langeby, L6=Lijse, Mj=Mjolkertjd, Mr.Mungser6d,

MulMultorp, M6=Musijn, Ng=Niistegflrd, Ns=Svandal, Norra, Nii=N6s, Od=Orredalen, ok=onekl6pp,

Op=Oppen,-Os=Orreskog, Ot=Ostorp, Od=Otterdn, Pi=Pinndn, Ps=Priiste-Siim, Ra=Raftdn, Rd=Ryland,

nrr=nugorrlarrrskngl, Rr-R6r, Rt=Rafttitingen, Ru=Rungstung, Rv=R6rvik, Ry=Ryl(, Rtj= R6d,

RtiO=Rtid, Sb=Skiirbo, Sd=Skiiggerijd, Sk=Skavertjd, Sl=Sliinge, So=Solbriicke, Sp=Sotetorp, Sr=Skicke-

r<id, Ss=svandal Sdrgirden, st=skogetorp, su=Surtung, S6=Sitorp, Sa=Siim, Sij=Sdgird, Ta=Tannam,

Te=Tegneby, To=Torser6d, Tp=Tanums Priisteg6rd, Tr=Trlittelanda, Ts=Svandal Toresgirden,

Tu=Tuvene Tv=Tova, Ty=Tyft, Tfl=Tflgerdd, Lrb=Urureberg,Ilh=Ulsho1men, Uk=Ulmekiirr, Ul=Unders-

l6s, Ur=Ulserijd, Us=Ulvesked, Uy=Utby, UA=Ut?ing, Va=Val, Vb=Vdsterby, Ve=Vitlycke Vh=Vrangs-

holmen, Vi=Vik, Vl=Varltjs, Vv=Vitevall, Vtj=Veddtj, As=Aserdd, Oa=Odby, On=On'



Fiirkortningar

a..a.. = anfort arbete

ilCC. = aCCent; aCCeSSiOn

ack. = ackusativ
adj. = adjektiv
a. litt. = anford litteratur
altern. = alternativ form, alternativt
app. - appellativ
art. = artikel
a.st. = anfort stiille
avd. I, II osv.= avdelning I, II osv.
avl. = avledning
&vs. = avsondrat, avsondring(ar)
avskr. = avskrift
avst. = avstyckning
Bd = band (av OGB)
bd = band (av annan serie [n OGB)
beb. = bebyggelse

best. = bestflmd form
bet. = betydelse

bil. = brlaga
bin. = binamn
BN = bebyggelsenamn

Boh. = Bohuslfln
boh. = bohusliinsk(a)
cit. litt. - citerad litteratur
da. = dansk(a)

Dalsl. = Dalsland
dat. = dativ
dial. = dialekt, dialektal
dipl. = diplom
ds. = densamme, detsamma

ed. = edition
eng. = engelsk(a)

f. = foljande (endast efter sidsiffra)
f.d. = fore detta

fda. = forndanska
fe. - fornengelsk(a)
felskr. = felskrivning
fem. = feminin(um)
ff. - flera foljande (efter sidsiffra)
ftty. = fornhogtysk(a)
f.1. = forled, forra led(en)
flst. = flerst[des
fno. = fornnorsk(a)
fol. = folio
fornspr. - fornsprflklig
fr. - friilse(hemman); frfln
fsv. = fornsvensk(a)
fvn. = fornvdstnordisk(a)

fzir. = fiiroisk(a)
f.o. = for ovrigt
foreg. = foregiende
gd = gird
gen. - genitiv
gg(r) = g6ng(er)

h. - hiifte
hd = hiirad
hemmansn. = hemmansnamn

hmd. = hemmansdel

hmn = hemman

ibid. = ibidem
ieur. = indoeuropeisk(a)
imperf. = imperfektum
inl. = inledning
konS. = konsonant
kr. - krono(hemman)
kr.-holme = kronoholme
L. - Lilla (i namn)

l. = l[n
th. = lantmiiterihandling
lht = l[genhet
litt. = litteratur
m = meter
m. = maskulinum
medd. = meddelare

mndl. = medelnederlzindsk(a)

mtl = mantal
N = norr (om)
N. - Norra (i namn)

11. = namn (i vissa sammansiittningar, mansn., per-
sonn. o.d.); neutrum; norra

ndl. = nederliindsk(a)
Ne. = Nedre (i namn)

nisl. = nyislzindsk(a)

NN = naturnamn (som i OGB dven inkluderar iigo-
namn)

NO = nordost (om)
No. = Norge
1lo. = norsk(a)
nom. = nominativ
nordboh. = nordbohuslflnsk(a)
flf = nummer
nuv. = nuvarande

NV = nordvrist (om)
nv. = nordvdstra
no. = nordostra
obeb. = obebott, obebodda

obest. = obestdmd (form)



o.d. = och dylikt
odat. = odaterad

ON = ortnamn
pl. = pluralis

PN = personnamn

prep. - preposition

fa$. = register
rspr. - rikssprik, rikssPraklig

S = soder (om)

S. - Sodra (i namn)

s. = sidan; sodra

samf. = samftilld
Sefl. = senare

sg. = singularis
shetl. = shetliindsk(a)
sk. = skatte(hemman)

skr. = skrivning
s.1. = senare led(en)

sms. = sammans[ttning
Sll = SOCken

SO = sydost (om)

sP. = sPalt

ss. = sflsom

St. = Stora (i namn)

subst. = substantiv

sv. = svensk(a); sydvtistra

SV = sydvtist (om)

sydboh. = sydbohuslflnsk(a)

XVII

so. = sydostra

tpnamn = torpnamn
tp - torp
u.d. = utan datum
uppt. = upptecknare, upPteckning

utt. = uttal, uttalas, uttalat

V = vdster (om)

v. = verb; v[stra
vgt. = viistgotsk(a)
Vgtl. = Vdstergotland
vok. = vokal
Vrml. = Vdrmland
vrml. = vdrml[ndsk(a)
vs. = vattensamling(ar)
vsv. = vdstsvensk(a)

y. - yngre
fltm. = fltminstone
ii. = 6ldre

O = oster (om)

o. = ostra

Ostg. = Ostergotland
Ov. = Ovre (i namn)

stitts ford utredningen av namnets betydelse.

* betecknar konstruerad (ej direkt uppvisad)

sprfikform.



Kort fiirklaring

1. Vokaler.

a : ircpr. hat

a : emellan de b6da foreg.
@ : s.k. Masthuggs-a ; ndra d-l}ud
e : I rspr. veta, vett

a : emellan de bida foreg.
a : i t.ex. stockholmska brira (>brett> a)

t : i rspr. flik, flicka
b i emellan t och e

o : ircpr. bo

@ : emellan de b6da foreg.
u : i rspr. szr (>>spetsigb z)
ru : det norska z-ljudet
n : lrspr. surra

U : emellan g och o
a : i rspr. gri (>slutet>> d)

0 : emellan de bfl.da foreg.
a : i t.ex. stockholmska kora (>bretb o)

e : emellan o och a
a : i rspr. hare, bevisa (>slappb, obetonat e)

t i ett spiint, surrande i-ljud, s.k. Viby-i
t4 : ett spdnt, surrande y-ljud, s.k. Viby-y

2.Konsonanter.

b d. f g h I k I m n p s t u itterger det uttal som teck-
nen stflr for vid vanlig riksspriklig hoglflsning
rd r rcpr. jord
rd med dnnu hogre tungspets ein foreg.
i rspr. sorla (da htu ej vanligt / nyttjas)
>tjocku /
i rspr. barn
rn med dnnu hogre tungspets iin foreg.

av de vanligast fiirekommande tecknen
i landsmfrIsalfabetet

d
d
L

lr

4
lnt

r : rullande tungspets-r

J : irspr. kors
.$ : s7-ljud med dnnu hogre tungspets [n foreg.

5 : det vanliga ,y-ljudet, bildat med tungryggen

I : allmiint tecken for s7-ljud; ofta tecken for ett i
forh. till det foreg. nigot lflngre fram beliiget
ljud

t : ,y-ljud med tungan i j-lage

t : i rspr. gjort, sort
4 : rt med dnnu hogre tungspets dn foreg.

5 : irspr. tj-lfidutan >>/-forslag>>

w : iterger ett uttal motsvarande engelskt w (1fr
t.ex. uttalet av eng. water)

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

3. SArskilda tecken.

_ : under en bokstav anger att ljudet [r lflngt (i
frilga om kons. = dubbel): dqg, dag.L[ngd-
beteckningen av forsta kons. efter vok. iir
icke konsekvent anvdnd i ord av typen mark

: under bokstav anger att ljudet blott rir
>halvl6ngt>

' : accenten t buren (best. form av bur)
' : accenten t buren (av bcira)
n i >>bruten>> accent (cirkumflex)
' : bitryck, siirskilt i s.l. av sammansatta ord

(dqsbqk dagbok)

^ under en vok. anger att denna eir konsonan-
tisk

" under en kons. anger att denna dr stavelsebil-
dande (t.ex. kdlA i nordboh.)

. under en bokstav anger att ljudet knappast
horsY 
anger att en vanligen >>tonande>> kons. mist
sin strimton: ntbsd4k niisduk (med d nara t)



INLEDNING

Ftjrhflllanden rdrande iigors grdnser m.m. iir i mdjligaste min redovisade i enlighet med

ekonomiska kartan fdr Gtiteborgs och Bohus liin utgiven l9l4-79. Full konsekvens

hiirvidlag har emellertid ej varit praktiskt genomfdrbar. I de fall namnens former pi
ekonomiska k artan 197 4--79 awiker frin namnformerna pfl ekonomiska k artarr 1934-

40 redovisas iiven de senare formerna som beliigg. I de fall nalnnen inte finns pi
ekonomiska kartan och ingen kiilla anges iir de hiimtade frin uppteckningar i DAGs'

Uttalen i DAGs flterges utan iindringar, vilket medfdr att liingdstreck och accenttecken

kan saknas i vissa fall. Namnens uttal anfdrs alltid om de iir upptecknade. Artal utan

angiven k611a avser lantmdterihandling. Pflpekas btjr att de beliigg som dr hdmtade fran

Cf tS+: ofta uppvisar fran ovrigt material awikande skrivningar, se t-ex. Edsviken

avd. I. Ett flertal namn finns endast belagda i iildre kiillor sSsom lantmiiterimaterial och

saknar diirmed uttalsuppgifter. Vid f2iltundersdkningar har det visat sig att vissa namn

iir obekanta ftjr ortsbefolkningen. Naturligtvis saknas i sidana fall uttalsuppgifter. Det

kan vara vanskligt att avgdra om lantmiitarskrivningarna flterger ett dialektalt uttal eller

dr av skrivaren >uppsnyggade> standardspriksanpassade skrivningar. Di den etymo-

logiska utredningen av namnet kan anses relativt sdker normaliseras uppslagsformen.

Annars ges naflmens uppslagsformer som citatformer. Vissa namn eir abstraherade ur

andra namn. I sidana fall har uppslagsformen fcirsetts med asterisk.

Homonymer av typen HdsHir (avd. III) presenteras med tvi olika uppslagsformer.

Jfr KnutsholmenBdT s.172. Ftjrutom pi giingse szitt anviinds kursiv i OGB ibland

dven icke metasprflkligt fdr att ange vilket ord som ingir i namnet, se t.ex. Diupelag

avd. I. I den s.k. katalogdelen anges ej liige for mer zin tre likalydande narn. Flera

betecknar fyra till nio namn och mdnga tio och diirutover. Uppgifter om vilka hol-

mar som varit kronholmar har hiimtats ur arbetet Angflende fiskeriitt vid vissa Kronan

tilth6riga holmar i Gdteborgs och Bohus liin utan att kiilla angivits i varje enskilt

fall.
Namnen har i gtirligaste mfln inplacerats i avdelningar i enlighet med sin nuvarande

denotation (eller den denotation namnet hade vid uppteckningstillfiillet), set.ex. Aspe'

hogen somplacerats i avd. VIII (som behandlar namn pi 6krar), eftersom namnet vid

uppteckningstillfiillet betecknade en frker. Full konsekvens hiirvidlag har emellertid

varit svir att genomfcira. Ibland har det uppstitt problem vid griinsdragningen mellan

olika avdelningar.
Vissa artiklar har (i enlighet med OGBs principer) pfl grund av sin liingd eller pi

grund av att de ansetts ha siirskilt sprflkligt intresse lyfts fram i fristiende artiklar i
avdelningarnas slut.



XX

Texten i exkurs t har tidigare publicerats i NoB 92 (2004). Kartan i bokens slut iir
ett siirtryck ur terriingkartan 2005.

Bergarten i omrfldet bestir till stcjrsta delen av gnejs. Inlandsisen drog sig tillbaka i
nordosflig riktning varvid bergsplatflerna slipades. Isens ursprungliga flirdriktning
syns pi berghiillarna diir sttitsidan, dvs. den tistliga eller sydostliga sidan av hdllen, iir
mjukt slipad av isen, medan liisidan, i Bohusliin den viisfliga eller sydviistliga sidan, iir
brant och stjndertrasad. Detta beror p6 att liisidan utsattes fdr frostspriingningar och
vittrade scinder medan sttitsidan slipades. Extra tydligt syns detta pfl bergh?illarna i
kustbandet. Hela Bohusliin bestflr av bergsplatier med smala och djupa sprickor. Niir
dessa sprickor korsar varandra uppstflr 6ppna dalsliitter. Ett exempel p6 detta iir den
bdrdiga Tanumssllitten. Den bdrdiga leran pi Tanumssliitten kommer frfln inlandsisens
slambemiingda smdltvatten diir slammet ftilldes ut som lerpartiklar som sedimentera-
des i havet. Tanums ytterskiirgflrd priiglas av kala klippor. I den inre skiirgdrden finns
ibland lcivdungar i skyddade liigen. Marken i siinkorna bestflr ofta av kalkrik skaljord.
Den btirdiga odlingsmarken finns i de breda, lerfyllda sprickdalarna liingre in pi
land.

Landhtijningen i Tanum dr, som i hela Bohusliin, svflrbedOmbar. Enligt muntlig
uppgift av Tore Pisse, SGU Gciteborg (fr iiven Pisse 2003 s. 31 och diir cit. litt.) b6r
strandlinjen fttr 1 000 flr sedan ha legat cirka4,5 m over nuvarande havsyta. Fiir 2 000
flr sedan var strandlinjen 9 m 6ver nuvarande havsyta. Landhdjningen anses idag vara
4 mm per ir i norra delen av Bohusliin. Om landhdjningen i Tanum se ziven inl. till avd.
m.

Det tidigare si skogrika Tanum kalhtiggs till stora delar under 1600-talet. Speciellt
ekskogen var eftersdkt ftir bl.a. skeppsbyggen och fcirsvarsverk. Det iir frirst i modern
tid omridet iterigen blivit skogsbevuxet. Under de iterkommande sillperioderna pfl
1500-, 1600-, 1700- och 1800-talet levde omridet upp och trankokerier byggdes.
Sillfisket spelade dock mindre roll ftir Tanum iin for siidra Bohuslzin, eftersom till-
gingen pfl sill hiir var mindre.

Tanumsdialekten iir numera tiimligen standardspriksanpassad, framftirallt hos yngre
sprikbrukare. Vissa karaktiiristiska drag finns dock alltjZimt bevarade bflde hos iildre
och yngre generationer, riven i ortnamnens uttal. Enkelt p, t, k formjlkas och dvergir
i slutljud och mellan vokaler ttll b, d, g. Exempel p5 detta iir ordet bdt somi dialelten
uttalas bqd.Efterbakte vokal overgfir g ttll w men efter friimre till7. Exempel pfl detta
ar hage som i dialekten uttalas hhqa och vcig som uttalas ae1 . Jfr dven uttalet av appel-
lativetfloge ftdu:a. Exempel pi konsonantassimilation syns i m6nga av de i texten
behandlade namnen. Se t.ex. overgflngen flL > nn i Kyarnebdcken som har uttalet
kaciaabcbkan, rs > ,sr i Lillefors diir s.l./ors i de iildre belflggen skrivs >>foss>>, nt > tt i
adj. brant som i dialekten uttalas bratt och rs > ss i Porsholmen vars f.l. uttalas pag-.
S.k. tjockt I (1r) 2ir vanligt i dialelten. Eftersom roch {r iir niirliggande ljud medfdr detta
att r och / ibland viixlar i iildre beliigg, se t.ex. Sl<irholmeni avd. IIL Vidare fdrekommer
den s.k. Viby-artikulationen av i och y som i omridet uttalas I resp. 4. Tanum ligger
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l6ngt nomrt i Bohusliin, och dialekten uppvisar minga av de drag som brukar kallas

nordbohusliinska. Om nord- respektive sydbohusliinska se Lindroth1920. Exempel pi
nordbohusliinska drag i Tanumsdialellen dr beniigenheten ftjr det bakre aJjudet (a)

diir standardspr6ket fdretriidesvis har a, sflsom i ordet backe som i dialekten uttalas

bdka. Ytterligale exempel pfl nordbohusliinska sprakdrag dr att orden ko, bro och bod

i Tanum uttalas h4, bru och brl, se t.ex. Kopallen i avd. V. Ord med gammalt, lingt e,

som t.ex. knd, fri och trri, uttalas i Tanumsdialekten med e istiillet ftjr med ri, vilket

senare dr det motsvarande sydbohusliinska uttalet.

Att enstaka fall av s.k. tilljiimning (dvs. en tendens att stam- och iindelsevokalerna

uttalsmiissigt niirmar sig varandra) finns i dialekten syns t.ex i uttaletav Sommarsmyren

(avd. vI) som uttalas sdtnasmirg och i namnet Bratthammar (avd. v) som uttalas

brdtrhbrnor.Jfr ordet sornmar.o- i diut"kt"n kan uttalas sdryar ellet sdrymr ochham-

mare somi DAGs bl.a. har uttalen hdryLar och hduar. Om tilljiimning se Janz€n 1933

s. 29 ff . och Janz6n 1936 s. 54 ff. Ovanliga kvantitetsftirhflllanden mtiter ibland i ort-

nafitnen. Detta kan ha att gora med s.k. ordliingdsbalans varom se Jtjran Sahlgren i NoB

1g (1939) s. 61 ff. Om den speciella tonaccenten i bohusliinska dialekter och om hur

tonaccentfdrhillandena i norra Bohusliin idag piverkats av standardsvenskan se Ernby

1997 s.103 ff. Omrfldet har rester av bevarad kortstavighet vilket innebiir att en beto-

nad stavelse kan vara kort, dvs. innehfllla kort betonad vokal f6ljd av kort konsonant.

Om denna kortstavighet och vilka konsekvenser det fflr vid upptecknandet av namn

och dialektala appellativ se inl. till avd. VI.
Betriiffande substantivbtijningen iir det viktigt att pipeka att starka femininer som

t.ex. orden siing och sol i best. sg. fflr formerna sringe och sole med spetsigt e, som

stundom kan uppfattas som ett i-liknande ljud. Dessa former anses typiska fdr norra

Bohusliin. t sydbohusliinska dialekter motsvaras dessa former av sringa och sola' Aven

svaga fem. (stm i best. sg. normalt slutar pi a) kan i nordbohusliinska dialekter uppvisa

sfldana former i best. sg. Se Hiitle avd. VIII ochlanz6n 1936 s. 153. Vidare fir iiven

starka neutrer pi konsonant best. pl. med spetsigt e. Exempel p6 detta iir best' pl' av

ordet hus som i dialelten fir formen huse. De flesta substantiv har -ar ellq -ar som

pluralmarkdr i obest. pl. och i best. pl. -ana ellet -ana, undantag iir dock de ovan

nzimnda starka neutrerna. Naturligtvis finns variationer och undantag; t'ex' anvdnder

ortsbefolkningen i Tanum bide formen sole ochformen sola.Betnffartde dialekten i
Tanum och i norra Bohusliin hiinvisas i dvrigt till Lindroth lg2O,Ianzdn 1936 och

Kvillerud 1999.





I. Sjiiar och mindre vattensamlingar; vattenomriden;
fjordar, vikar; sund

Kiillor behandlas i avd. X.

I namn p6 insjdar forekommer dels app. sjd m., dels app. vatten 1. Sjo, fvn. si6r, sjdr,

s&r m.m6ter i fvn. med betydelserna 'sjo, hav el. fjord (mots. landjorda); sj@, sjgvatn,

saltvatn (mots. vatn); sjp (innsj6), eit noko stort vatn' (NorrOn ordbok), 'Vand som

Element; Havet med dets Arme, hvoraf det faste Land er omgivet; Afdeling af Havet;

IndsO' (Fritzner). No. dial. anger sammabetydelser, se Aasen och Torp. DAGs har sji)

i bet. 'hav', ofta finns dock ingen betydelseangivelse for detta ord (sannolikt har ordets

betydelse ansetts vara si sjiilvklar att upptecknaren inte alltid brytt sig om att ange

den). Sjo m. iir levande i Tanumsdialekten, och anvzinds idag bflde i betydelsen 'hav'

och i betydelsen 'insj6'. Generellt ar sjd det vanliga ordet fdr 'hav' i svensksprflkiga

kustomrfiden (Jonsson 1966 s. 275).For ordet sjo tiinker sig Jonsson (a.a. s. 276 f .) en

betydelseutveckling frin 'insj6' till 'hav'. Se ziven sO i DSA 8 s. 318 ff. Ftir att en vat-

tensamling skall katlas .yo bdr den, enligt meddelarna, vara relativt stor. Som namn-

element har ordet betydelsen 'insjo' och ingflr i namn pi bide stora och smi insjoar'

Tydligt iir iindfl att namnelementet,sTo fdretridesvis ingdr i namn pi storre sj6ar, medan

det annars sfl vanliga namn elemerrtetvatten, Yatom se nedan, i regel anvdnds om nflgot

mindre insjtiar. Liknande iakttagelser har gjorts av Peter Slotte (1978 s. 104), som bl'a.

undersokt namn pi -sjo och -vatten i Osterbotten. I vissa namn vzixlar s.l. -sjo och

-yatten (se Abborrsjdn eller Abborrvattnet och Byresjdn eller Byrevattnet),vikettyder

pfl att namnen ej vunnit stadga vid tiden fdr skrivningarna och att bruket av de bida

namnelementen varit vacklande. Kanske ror det sig om pflverkan frfln andra delar av

Sverige och Norge och frin standardsvenskan, diir.yo i betydelsen 'insjci' dr vanligare.

Det iir utifran naturnamnsmaterialet i Tanum inte mtijligt att se nigra kronologiska

skillnader i bruket av -sid ellet -vatten Jfr dock Bd l2:1 s. 218, diir Carl Sigfrid

Lindstam anser att bruket av -sjd triingt undan -vatten och att lokaliteternas storlek ej

zir avgcirande for vilket namnelement som anvzinds. Hans Jonsson (1966 s. 214 ff')
konstaterar att,sTo 'insj6' har begriinsad anvzindning pfl viistnordiskt omride.

I Bohusliin anvands yatten oftarc dn sjd, se OGB passim. Detta forh6llande dr inte

unikt for Bohusliin. Vatten iir det fdrhiirskande namnelementet i namn pfl sjtiar i dels

sydviistra delen av Sverige, dels norra delen av landet (Jonsson a.a. s.214). Betydelsen

'insj6' mriter ifvn. yatn 'vatn, tjern, innsj0' (Norr0n ordbok) och 'Inds@' (Fritzner).

No. dial. har betydelsen 'et Vand, en Inds@, stor Vandsamling inde i Landet' (Aasen)'

Ordet vatten saknas i DAGs. Vatten i betydelsen 'insj6' iir inte levande i dagens

Tanumsdialekt, dZir det endast anvzinds som dmnesbeteckning. Hans Jonsson (a'a' s'

215) ser betydelsen 'sjo' hos vatten som sekundiir till den dmnesbetecknande innebor-

den och anser att betydelsen 'insjri' uppkommit i kustomriden diir ordet sjo anviinds i
betydelsen 'hav'. Se iiven DSA 8 s. 323 ff.



2

I namn p6 n6got mindre vattensamlingar ingflr tjcirn n. Fvn. har tjgrn f .'tj@m, tjerrr,
lite vatn, pytt, dam' (Norr@n ordbok), tjdrn f., tjarn n.'lidet Ferskvand, TJern, pytt'
(Fritzner). No. dial. har tjqrn f ., kjpnn, kjenn'Kjar, Vandpyt, liden Samling af stille-
staaende Vand; ogsaa en liden Indsg' (Asen), 'liten skogsjp; blank stille plet paa kruset
overflate' (Torp). DAGs har tjcirn n. (och frfln sodra Bohusliin tjtirnaf .) men ordet ges

ingen ftirklaring. Ordet har genusviixling och viixlar dven mellan stark och svag form,
vilket framg6r av DAGs uppteckningar. Den starka, neutrala formen finns framfdratlt i
viistra Sverige och i delar av Ostlandet. Annars iir den fem. starka formen vanligast i
Norge. Enstaka behggfor tjiirna f. finns i sodra Bohusliin. Fdr ordets genus och form-
viixling i tivriga delar av Norden se Jonsson 1966 kartall. Tjdrnn. iir levande i dialekten
och anvdnds om smi sjoar med cippet vatten, mindre dn de som bendmns med ordet ,r7o.

Detta iir den mest frekventa betydelsen av ordet i dess utbredningsomride, jfr ziven fvn.
och no. dial. ovan. Som namnelement iir tjrirn vanligt i Tanum (och hela Bohusliin) och
har sammabetydelseomfing som appellativet. Namninnehflllande tjdrnfinnstjverhela
det viistnordiska omridet och i delar av vristra och norra Sverige. Frfln samma omriden
dr dven appellativet belagt. Om ordet och namnelementet se Jonsson 1966 s. 48 ff.

Appellativen floge ftdrya m. ochflo ftq f. ingir i namn p5 mindre vattensamlingar.
Fvn. har fl6i m. 'floe, vid og grunn vassamling; fjord' (Non6n ordbok), 'Fjord; om
saadan Udvidelse af et Vandl6b, som dannes ved rig Tilstrpmning af Vand, eller ved
en Indsnrevring af Terrenet, en Vandets Opdremning, som hindrer AflObet; Bugt, som
fra Havet gaar ind i Landet' (Fritzner). No. dial. har floe m. 'Vandpyt, Vandsamling,
isar paa flad og sumpig Grund' (Aasen), 'vandpyt, isar paa myrgrund, myrflate med
smaa kjer' (Torp) ochflo f., n. 'grund noget storpyt' (Torp). I DAGs finnsla f. 'grund
och tippen havsvik' ochfloge (med uppslagsformenfldge) m. 'grund, mindre vatten-
samling, vattenpcil; liten sjii; vattenpdl (htigst si stor som en liten damm, sedan ned till
sidana ptilar, som kommer upp si fort det regnar); tillfiiltig vattensamling pi marken,
sisom pfl en iing el.liryt liggande fiilt; vattenptil, sdrsk. pi golv; ptil (av vatten, blod
etc.)' . Ordet iir idag levande i kustbandet diir meddelarna anser att en floge ar >>en stiirre
dape>. I inlandet dr ordet emellertid obekant fijr de flesta meddelarna. En informant
uppger att han kiinner igen ordet men ej vet vad det betyder. Som namnelement arfloge
vanligast i omrirdet, flo ingfu bara i namnet Vinterfloen Som namnelement anviinds
bida orden i Tanumsmaterialet i betydelsen 'liten vattensamling'. Den i fvn. belagda
betydelsen 'vik' finns varken i dagens dialekt eller i ortnamnen. Jfr dock Bd 20:2 s.

109 dar namnelementet Jlo i namn pfl dppna vikar redovisas. Om floge och flo se

Jonsson 1966 s. 2l9tt. ochDSA 8 s.289 f.
I namn pfl 2innu mindre vattensamlingar ingflr dape m. Ordet finns i no. dial. bl.a.

med betydelserna 'Vandpyt; Maske af spildt Vand eller anden Vadske' och 'Damm,
Floe, S6yla' (Aasen). I DAGs finns dape med betydelserna 'puss, ptil, liten vattensam-
ling, grundare vattenpuss, vanl. pi bergen, vattenfylld klyfta'. Ordet anviinds i
Tanumsdialekten med betydelsen 'grund ptil eller damm; tillfiillig vattensamling'. Niir
det regnar kan det bildas en dape pi vdgen. >Den skall vara grund och inte mer iin
25-30 m i diameter>>, slger en meddelare. Daparna kunde enligt en meddelare anvfin-
das som vrittnen for djur: >djuren drack i den>>. En dape iir, enligt meddelarna, betydligt



mindre dn en tjrirn,men stdrre 'an en pdl. Som namnelement har ordet oftast betydelsen

'liten vattensamling'. De flesta namn pi -dapebetecknar relativt smfl vattensamlingar

som dock inte iir tillftilliga utan pefmanenta, varvid en viss skillnad mellan den appel-

lativiska och den propriella anvlindningen finns. Om dape se Jonsson 1966 s' 342'

Ordet hdlj hu!1 m., hdl hWb m. ingflr i ett antal ortnamn. Fvn. hylr m. mdter med

betydelserna 'hgl, tulp', (Norron ordbok), 'H61, dyb vandsamling af mindre omfang,

isar saadan som danner sig i Elv nedenunder et Vandfald, hvor Landet ligesom stander

og samler sig for derfra igjen at stromme videre' (Fritzner). No. dial. har hyl, hol m.
,Jn dyp Huuining i Bunden af Vandsamling' (Aasen), 'dyp hulning i bunden av bak

et. elv, ogsaa: vandpyt' (Torp). DAGs hat hdli, hdl m. med betydelserna ',liten vat-

tensarnling, (sttine) vattenpdl, vattenpuss, dyp61, hila i marken diir det samlar sig

vatten; samre kaUa; ftirdjupning pi havsbottnen; ftrrdjupning i vattendrag' , jft de fr6n

fomvdstnordiskan belagda-betydelserna ovan. Ordet lir levande i dialekten och anvdnds

medbetydelserna 'utvidgning eller hila i biick' eller 'djupare h6la i havet'' Inlandsboma

anvlinder ordet i betydelsen 'utvidgning eller hila i biick' medan kustborna bara klinner

till betydelsen 'djupare h6la i havet', Ofta fiskar man makrill i dessa hilor' Som namn-

element har ordet samma betydelse; Hiillehdli betecknar en hfrla i en biick och i vik-

nunnetHdlenhat hdlbetydelsen 'h6.la i havet'. Ordet anviinds dven i namn pfl mindre'

fristflende vattensamlingar, se nedan och oGB passim . Hdli , hdl iir bildat till stammen

ihdl,seTorpochHellquist.Otdenhdlm. ochhdln. (varom se nedan) kanbfldai obest'

sg. ha uttalet hWh.Dettagor att orden, i obest. sg., ibland kan vara svara att skilja it'
om ordets v:ixlande form och genusviixling se Magnusson 1948 s. 13 ff. med litt. Se

iiven Jonsson 1966 s. 313 ff. och DSA 8 s' 296 f'
Putt m. ftjrekommer i dialekten idag med betydelsen 'liten, tillf?illig, vattensam-

ling'. DAGs har puttm. 'mindre, l6gtbeliigen vattensamling, vaIS vatten ofta iir grum-

ligq (vatten)puss'. Som namnelement fdrekommer putt \nafi1pi mindre vattensam-

liigar. Eftersom dessa endast iir belagda i lantmiterimaterial och numera dr okiinda ftir

meddelama, iir det omtijli gt afitrt|fllasig om huruvida dessa vattensamlingar af dllfal-

liga eller ej. ordet ingflr i sammansiittningen sdleputt m. 'lerh6la'. Enligt nigra med-

delare :ir appellativetpilss m. i det niirmaste synonymt medputt. Enligt demhat puss

betydelsen 
;titen, tillfiillig vattensamling'. Stiid for detta ger det faktum att namnele-

-"rt"t pzss tycks kunna v?ixla med putt, se Bldtepuss eller Bldteputt nedan' Enligt

flera andra meddelare anvdnds inte puss i dialekten, utan ordet anses vara >>rikssprflk>'

Pass finns i DAGs i betydelsen 'vattenpuss' . Ompzss i sv. dialekter i tivrigt se Jonsson

1966 s. 292f. ochom da. prrs se DSA 8 s. 306 f'
App. dammm. har i dial. bet. '(konstgjord el. naturlig) mindre vattensamling, fdr-

diimning'. Se dven Jonsson 1966 s' 257 ft.
Fjorim.anviinds dels i namn pfl storre vattenomrflden, dels i namn pi relativt stora,

Ajuit intrlingande vikar. Fvn. figrdr m. har betydelsen 'fjord (ogsi om innsj6)' (Norr6n

oiO6ot), ,Fjord, ik]re alene om Havsbugter eller Spens Indskjreringer i det faste Land:

men ogsaa om Inds@er, hvortil vandlob udvide sig' (Fritzner). No. dtal.har fiord m.

'f3ord, SOstykke, en i Landet indskydende Arm af SOen. Sondenfjelds ogs. om Inds@er,

som ellers kaldes ,,Vatn"' (Aasen). Fiordm., f. iir belagt i DAGs med betydelser som
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'fjord (anviinds allmiint om vikar o. sund), stdrre vik; utvidgning av sj6'. Ordet iir
bildat till roten i verbetfara och den ursprungliga betydelsen 2ir troligen 'civerfarts-
stdlle, genomfart (in mot land), infart' (se Hellquist, Torp). ordet iir levande i dialek-
ten, framfcirallt bland kustborna, och har betydelsen 'vik' eller 'stor farled med oar pi
bida sidor'. Den i DAGs belagda betydelsen 'utvidgning av sjri', som flterfinns i forn-
vdstnordiskan, dr inte bekant fcir meddelarna. Detta beror sannolikt pi att ordet kommit
att ftirknippas med kustbandet och inte med insjriar. Som namnelement har fjord
anvints med antingen betydelsen 'djupt intriingande havsvik' eller 'stor farled med ciar
pfl bida sidor'. Ramsfjorden, Sannrisfjorden och Tannamsfiorden betecknar djupt
intriingande vikar. Intressarrt att notera iir att Sanndsfjorden och Tannamsfjorden har
de alternativa nafitnen Sanniiskilen respektive Tannamskilen (se nedan). Aldre skriv-
ningar antyder att Sannriskilen ochTannamskilen kan vara de dldre namnen. Samtidigt
bar forr Tannamsfjorden eller Tannamskilen det alternativa namnet Knr)ms fiord
(Knems fiohl 1673 K). Miijligen Zir det si att namnelementenfjord ochkile delvis
anviintssynonymt.Omviixlingenmellanfjordochkileiortnamnjfrt.ex. Fcirleufiorden
ochFdrlevkileeller FcirlevkilenBd15 s.203.Altarefjorden,Gdsdfiorden,Musr)fiorden,
Stridsfiorden och Svdngefjorden ar exempel pi namn som betecknar stdrre farleder
eller vattenomriden med ciar pi b6da sidor (eller fasfland pi ena sidan och tiar pfl
andra). Betydelsen 'farled med ciar p6 bida sidor' dr den vanligaste i Tanums natur-
namnsmaterial. Omfjord som norskt ortnamnselement se NSL s. 148 f. Aven sund n.
anvzinds i dialekten fdr att beteckna vatten mellan 6ar eller mellan fastlandet och 6ar.
Som namnelement tycks sund anv'drrdas om smalare vatten mellan oar anvadfjord gor.
Jfr fvn. sund n.'sund, trongt farvatn mellom to land; smau, trong gang mellom hus'
(Norron ordbok); se dven NSL s. 435.

App. rdnna f. anviinds bide i dialekten och som namnelement med betydelsen 'far-
led'.

Ord som anvilnds i betydelsen 'vik' dr i dral. vik f ., kil(e) m., bukt f . och bdg m. Vik,
fvn.vikf . 'Vig, liden Bugt af 56 eller Vand' (Fritzner) anvdnds i dialekten om bflde smfl
och stora havsvikar samt om vikar i insjdar. Ordet iir semantiskt dverordnat och anviinds
i dialekten metasprflkligt vid definitionen av andra, mer specialiserade ord. Den pro-
priella anviindningen Overensstimmer med den appellativiska; namn p i -vikbetecknar
bide smi och stora vikar. Fvn. kill m. har betydelsen 'kil, trong vik' (Norr6n ordbok),
'smal Bugt af Vandet, som s$rrer sig dybt ind i Landet' (Fritzner). DAGs har kil och
kile m.'havsvik'. Orden iir levande i Tanumsdialekten diir de har betydelsen 'smal,
djupt intriingande havsvik'. Formen kile ar den oftast fcirekommande. Kil och kile ar
vanliga som namnelement och betecknar i regel just smala, djupt intriingande havs-
vikar. Jfr diskussionen wderfiord ovan. om kfl se NSL s. 253 och 1(,/ i DSA 4 s. 68.

Bukt f. ingdr i minga viknamn. DAGs har bukt f. 'havsbukt, havsvik, vik i sjti,
(grundare) inbuktning, stor cippen havsvik'. Jfr d.ven no. dial. bugt f.'Bugt, B/ining'
(Aasen). Bukt besknvs av meddelarna som en 'bred, rundad, ofta grund havsvik'.
ordet fu levande i dialekten: >>man fiskar ute pi bukten>>. Som namnelement anvands
bukt inamnpfl vikar bide i havet och i insjdar. Dessa vikar iir i regel breda och rundade.
I namn pi vikar ingir iiven bdg m. I fvn. finns bugr m.'B6ining, Krumning, Bugt'
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(Fritzner). No. dial. har bug m. 'langagtig krumning paa noget, rund vik' (Torp). I
DAGs finns bdg m. 'bflge, biijning; "bukt" helst med svag rundning, bred vik, rund

(bflgformig) vik; havsvik, mindre vik'. Ordet iir numera okiint fdr de flesta meddelama.

Endast en informant kiinde till ordet och dversatte det med 'en rundad vik', >>det iir

strdndernas form som gdr deb. Som namnelement zir det emellertid vanligt och ingflr

i namn pi breda, flacka vikar. Som namnelement tycks brig ha samma betydelseinnehill

som bukt. Bdg tycks emellertid inte anvandas i namn pi vikar i insj6ar.

I ett antal namn pfl mindre, tringa vikar och klyftor i terrzingen ingir bds m. I DAGs

finns bris m. med betydelsen'bis (for kreatur), spilta'. Nigot terrdngbetecknande

appellativ *bd.s dr intepitrtiffat, varken i fornspriken eller i dialekterna. I naturnamns-

materialet i Tanum ingir bds framftirallt i namn pfl smala, tranga vikar men dven i
namn pfl tranga klyftor. Namn innehflllande bris finns i hela Bohusliin och betecknar i
nflgra ialt bebyggelser (se t.ex. Bd 15 s. 19 och s. 154), men bds ingir oftast i namn pi
mindre, tt?ngavikar och sdnkor i terriingen (se t.ex. Bd 7 s. 138, 165, Bd 9 s. 148, Bd

I2:2 s.323,8d 15 s.202,281 och Bd 18 s. 153). Namnen kan sannolikt i en del fall

innehfllla det av Joran Sahlgren (i NoB 8,1920, s. 162 ff.) omtalade bds'fallzfor
fangande av bjiirn, varg, tdv, jdrv, lo' syftande pi att man haft sfldana fingstanord-

ningar pi platsen. Mtijligen kan fltminstone en del av narnnen iiven flsyfta likhet med

sidana fiillor och vara jiimftirelsenamn. Manga av de tringa vikar som biir namn pi
Bds- ligger i havsbandet, och att man haft bflsfiillor diir Zir fdga sannolikt. Det ligger

nzirmare till hands att dessa trflnga vikar ftirt namngivarens tankar till de viilkiinda

kreatursbflsen och att narnnen i en del fall iir jiimforelsenamn. Det stora antalet namn

innehfillande bris i Bohusliin tyder pfl att det i si fall snarast at ftilga om mtjnsternamn-

givning. Det iir mycket miijligt att man i namn ph Bds- ser exempel pi interaktion

mellanlexikonetochonomastikonet(seNystrtim 1995 s.81ff.), datbds 'kreatursbiLs'

i jiimftirande syfte kommit att ingfl i ett antal ortnamn. Genom monsternamngivning

kan dessa namn ha blivit vanliga, och namnbrukarna kan, utifrfl'n sin kiinnedom om ett

antal namn pil Bd.s- med ett visst utseende, ha kommit att ge otdet bds en ijverfdrd

betydelse 'siinka i terrdngen' . Detta kan i sin tur ha givit upphov till nya namn innehil-

tar61e bds dar bds anvdnds i tiverford betydelse om tringa platser som pfl nigot siitt

erinrar om bfls. Jfr Bd l2:2 s. 323, dar mtijligheten antyds att ett appellattv bds m.

'sdnka i terrdngen' f6religger, ochbds i SAOB (B 4711).

Hdl n. ar1'ands i namn pi tranga vikar, sisom Elias hdl, och djupa havspartier eller
- 
sund som Sollehdlet och Sullehdlet.

Hals m.ingflr i namn etNiishalsen Kroppsdelsbeteckningen hals anvdnds i tjverftird

betydelse for att beteckna linga, tringa och smala terriingformationer sflviil pi land

som i vatten, se Halsen avd. IfI med litt. Aven strupe m. anviinds i ijverfdrd betydelse

i namn pi tranga passager, se Strupen nedan.

I namn pi vikar och vattenpartier med lerbotten inghr lera f. 'lerbotten, lerstrand

som endast vid lflgt vattenstind iir synlig tiver vattenytan'.

Abborrsjdn LTa, Abbor Sj. GK 1843; zildre (e1. alternativt) namn pi ftrljande.

Abborrvattnet bbaruhlnat I-lTa, EK, Abborrvt. GK 1952. Alevik TLa, Ahle- 1846; al
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viixer diir. Alevikkilen ithrygSiln TAv, EK; f.l. innehflller en form av BN Aleviken.
Allfarevaxnet ?tlfaruhlnat (liige okiint); f.l. innehiller en form av det boh. adj. allfaren
'mycket trafikerad (om viig)' som ingflr i t.ex. boh. allfaren vdg m.'allmlin strikviig
till lands och sjciss', se dven allfaren ochallfarvrig i SAOB A 1002 f . Alnesandssundet

i4asansoaat LRe; vid Alnesand varom se avd. lII. Altarefjorden dltarafl6rn TKuKh,
GK 1952, EK; fj orden har f6tt sitt namn efter den karaktiiristiska Altarstenen, avd. Y .

Amdalsbukten dqdasbofttg, aryLdasbdfttg LAm; f.l. innehflller BN Amdal. A(r)nstens-
hdlet d4stgnshphat Ldv, Kortet 75; f.l. innehiller sannolikt gen. av mansnamnet
A(r)nsten; jfr *AnstensrddBd l2:l s.72 f . och Andstensholmen Lindroth L922 s. l3l
f . 2 Apelvik(en). l. TLa, Apelvik 1846. 2. TKt, Apelwiken 1848; numera vdxer inga
aplar dar.

Backetjdrnet TKt, Backe Tjernet 1835, -kiirnet 1847. Backevik bdkaoig TLn; en
sluttande backe innanfor viken. Bastholmsundet bhgthehmsbpat TKk; sund mellan
Krossekiirr och Bastholmen, avd.IlI. Bicketjrirn bbSaS<bry LRa, EK, Biicke Sj GK
1843; liten tjiirn; f.l. innehiller dial. bicka bisa f.'tik', sannolikt i nedsiittande bety-
delse. Bjdrkholmssundet blbrkhehmsbryat TKtBa; sund vid Bjdrkholmen, avd. III.
Bldtebergs buktLOv, Bltitebergs bugt 1846; f.l. innehflller ett*Bldteberg, avd.Y.
Bldtepuss LSi, Blodepus 1829; sannolikt saflrma som foljande. Bldtepun LSiVa,
Blciteputt, Bl6te putt 1805; s.l. innehflller putt m.'liten vattensamling, vatten- el.
dyhila'. Bockholmsundet bbkhehmsopat 'IKtr; sund vid Bockholmen, avd. trI.
Brandelerorna brinalg4a TNg, EK 193540, Brandlerorna 1974--79; vattenomr6de;
lerigt parti utanfcir Brandudden, avd. III; s.l. innehflller best. pl. av lera f. 'lerbotten'.
Braudstjrirnet br?ilasScbAal TGrKrGt, EK(B), Brattis Tljiirnet 1822, L832, BrattSs
Tjernet 1843, Brattfls-kiirrnet 1852, Brattits dernet 1853; f.l. innehSller tpnamnet
Brattds. Bredmyrtjdrnet br(mgrScbAat LRa, EK; vid tp Bredmyr. Broht)ljen TUy,
1863; s.l. inneh6ller hi)lj m.'utvidgning eller hila i vattendrag' j namnet dr numera
okiint f<ir meddelama. 2 Brokilen. l. braSiln TKti, EK, Bro Kilen 1847. 2. bnisilA
TBii; f.1. innehiller dial. bru bn4 f.'bro'; dver bflda vikarna har det girtt broar.
Bryggudd(s)bukten TKt, Bryggudds bugten 1835, Brygguddbugten 1848; vid
Bryggudden, avd. III. Brdtarnabukten bridanabbktg, breQanabdftte LSi; f.1. innehfll-
ler tpnamnet Brdtarna. Brtichjrirn brdkseo LSiNy; f.l. innehflller en form av app.
brcicka f. 'bred, langsluttande backe', terrringen sluttar ner mot tjiirnen; kallas iven
Kvarntjdrn, Svartsjdn och Svarttjdrn va.rom se nedan. BrcinnerisbuktenTOt, Briinneris
bugten 1843; sannolikt 169 ett brdnnvinsbriinneri diir. Manga Buhen. Buvikama
bfiujgarua TF6, Bovikarne 1856; f.l. innehiller dral. bud bry f .'(sjo)bod'; innanfrir de
smi vikarna finns sjobodar. Byresjdn; se Byrevattnel sdrsk. avd. nedan. Minga Bdgen
(L., St.) namnen innehfiIler best. form av bdg m. 'bdjning, krokning, bukt', jfr nyno.
bugm. ochfvn. bugrm. 'bojning,kriikning'.FleraBdsen;app.bds m.anviindsijiim-
forande syfte ftir att beteckna t.ex. smi vikar eller szinkor i terrdngen, se inl. till denna
avd. 2 Biickebukten. l. bdkaboWe TLn, EK. 2. bdftabokte TKt; bdckar innanfdr
vikarna. B iickeviken bdkauig e TLk.

FleraDapent namneninnehiller dapem. 'liten (tillfiillig) vattensamling, pdl, damm'.
Djupelag dilbalhry TPi, EK; namnet betecknar en djup vik, frir s.l. se Laget siirsk. avd.
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nedan. Djupevatten dibauqn TKpSaTsLe, EK(B), Djupevattnet GK 1843, Djupevtn.

GKI95i;ijO; Crunairattenlrrgger intill, och namnen iir givna i relation till varandra;

numera iir dock Djupevatten grundare dn Grundevatten eftersomvattennivfln siinlts.

Djupsund dlbsbpT\{r,EK; diupt vatten diir' Djupvarpet dilbuhlpat TKi' EK 193540;

uih *.1. innehitter yarp n. i bet. 'notvarp, notdrag, stiille diir not drages'; viken kallas

alternativt endast Varpet. DumlingebuktenLOv, Dumlinge bugten, Demling bugten

1846; utanftir Dumlingmyren, avd.Yl. Dybukten di1baftte TK6; vik och fiskeplats; f'l'
innehfrller dy m. 'gyttja' syftande pfl dyig botten. Dyngan dilga LRe:' vattenomrflde

vid skiiret Dy ngan, avd.llI. Dyvik' N., S. nQhara, sil4ara dgaig TO}P(66, N" S' Dyvik

EK 1935-40; f.1. syftar pi dyig botten; lokaliteterna kallas iiven Nordre och Sddra

Di;dvik. Dddvik, N., s. nbhara, sqr dQmg TO6R6ti, Norra, Stjdra Dtivik BK 1974-791'

f.l. kan syfta pfr att ett lik flutit i land pfl platsen, pfl dSligt fiske eller mtijligen pil dt)d

vind,dvs. niirh6gaberghindrarvinden;namnetkandflvarareduktav ett*Dddvindsviken;

kallas iven N., S. Dyvik; namnet drtuig tycks vara dldre'

Edsvikbukten isarybdkte TEv; i Edsvikenvalom se szirsk' avd. nedan' Edsvikskilen

Asryg Siln TEvSr, Isvikskil Kortet 7 4, 7 5, Isvikskilen 1 806 K; kallas iiven Edsviken, se

siirsk. avd. nedan. Edsvihjdrnet igarysdpat TEv, EK(B), Edswijks Tiernet 1705;

innanfbr Edsviken;kallas iiven Tiiirnet. Ejgdetji)rn; se avd. YlIl. Elias hdl dhlas hwh

TKm; liten vik; f.l. innehflller mansnamn et Elias;namnet uttrycker sannolikt en obscen

jiimftirelse.
Falketjrirnet TGr, Falcke Kiirnet 1842; redukt av ftiljande. Falkerddtjtirnet fal

kara*dryit TGr; f.l. innehaller BN Falkerdd. Fattigmansrdnnanfaltmansrrb?aTKo;

vattenparti; eftersom platsen iif kiind f6r inbringande fiske, syftar f.l. sannolikt p6

fiskrikedom, jfr t.ex. Fattigmans visthus i Westman 1935 s. 113 f. diir namnet anspelar

p6 fiskrikedo m.Flera Flogen; app. ftoge m. anvzinds om mindre, ibland tillfiilliga, vat-

iensamlingar . FkickesidnLNyRa, Fliicke Sj. GK 1843; iildre (el' alternatirt) namn p6

ftrljande. rhrk"6a*fttbkascbry LNyRa, Fliicketjiirn EK, Flicke karn 1831' Fliick-

Kj;*, Fl[cke karn 1832, Fliickekjern 1848 L, Fliicktjern, Fl[ckekjern 1850; f.1. inne-

hdfieri:Jtackm. syftande pi att nickrosor och andra vattenvtixter gtir att tjiirnen, framfcir

allt sbdra delen, ser fliickig at. ForsepdlenTYo, fosse poln t826; f .1. syftar p6 vatten

som rinner nedftir det branta berg som utg6r 6ns mittpunkt och samlas i en liten

vattensamling. Fdrhdlien TRu, 1850; s.1. innehflller hi)lj m.'utvidgning eller h6la i
vattendrag'.' *Gallvik;forutsiitts av Gallvikberget, avd. V; f.l. innehflller dial. gall(e) m. 'havs-

t.irlt' . Galtiileran gdltalgralGa, -lera EK; sund vid Ga lt|;leigbotten ddr' Galtdsundet

giiltosbnat LReGa, EK, Galtti Sund Kortet 75; vid Galt6,BN. Getebdgen lidabuwan,
ji4rb**rn T06, EK. Glanarebergsdammen TKu, 1832; vidGl.anareberget, avd. V.
'GtisbergspdlenTKt,1838; 

vid Glisberget, avd. V. GrankiirrsputtenTYv,l84l; vid

Grankiirr,avdVI. Grannerddbulcten grd.ryarabokte, grhryarabrbkte LGr; bukti Bolsjtin;

f.1. innehflller BN Grannerdd. Grannerddtir)rnet grhryarasd?at LGr, EK, Grannerodtj.

GK 1952; f.1. innehflller BN Granneri)d.. Grebbestadkilen gri[asta;r/p TGiRv, EK;

vid Grebbestad, BN. Grebyvattnet TGr, Greby watnet 1746 Oedman s. 46; f.1. innehil-

lerBNGreby.GrundeyattengritA.aaqnTSflLe,EK,GrunnevattnetGKlS43,Grunnevtn'
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GK 1952; sjo; Djupevattenligger intill, och narnnen iir givna i relation till varandra,
se Djupevatten oyar,. Grr)na bukten grgna b6ftte LGa; f.l. Grdn- syftar pi frodig gris-
vdxt, stranden innanfrir bukten rir numera skogbevuxen. Grdten grQdan LGa; namnet
betecknar en vik med stora stenar; det iir sannolikt ellips av ett*Grijtviken e.d. dar f.l.
innehiller dral. grdt n. 'sten, stensamling' av fvn. gi6t n. med den viistliga utveck-
lingen j6 > jd varom se T. Bucht i NoB 32 (1944) s. 24 not 32. 2 Grdtet. l. grQQat

TROFfl, EK; bukt med rullstensstrand innanfijr. 2. gr4Qat TMoKi; vattenomride med
stenar pi botten; namnen innehiller grdt n.'sten, stensamling'; om ordet grol n. se

Grriten ovan. Gullbringabukten TLfl, -bugten 1839; f.l. innehflller BN Gullbringa.
Gullbukt gillbokt LRe; vik pfl Ommerholmen; viken ser gyllene ut sedd frin havet;
dels iir bergarten ljusare hiir Zin pfl omgivande berg, dels viixer gul vegetation sisom
gulmflra och kiiringtand i skrevorna innanfijr viken. Gustavbukten gi$taabokte LRq'
f.l. innehiller mansnamnetGustay; en person vid namn Edvard Gustavsson bodde vid
lokaliteten. Gdnetjrirn gdn*rin TGa, EK(B), GK 1952; diirn; ligger pi hmn Gdrden
gqn. Gdngkaret ghgkgrat LBj,1830, 1867, GK 1952, EK, Ging Karet 1830; sjo;
namnet innehiller stbst. gdngkar n.'jiisningskar'; namnet iir ett jiimfrirelsenamn efter-
som sjon dr liten, rundad och neds?inkt i terriingen. Gdrvik, BN. Gdrvikbukten
g$rwgbdktg LRe, Gflrnviksbugten 1840; utanftjr beb. Gdrvik. Gdskrirbdgen
g@terbhwan LRe; liten vik pi Gdskcir, avd. IfI. Gdsdbdsen gdsobbsan TKu, EK; en

smal vik pil N. Gdsd, avd. III, om bds se inl. till denna avd. Gdsdfiorden g@sef1gn,

g@sa-TKu, EK;fjord vidN. och S. Gdsii, avd.III.
Halebukten hdba- el. Hdlabukten hbba bdktc TMti, H61a bukten EK; f.1. innehiller

sannolikt hale (fvn. hali) m. 'svans, spets' syftande pfl den intilliggande udden eller pi
Halekullen, avd. V; uttalet hiha a+ enligt meddelare, sekundiirt och kan ha uppstStt
genom association till app. hdla hdha f . Halltjarnet hhlNbruat TL6; f.l. innehflller dial.
hall f .'berghdll, stenhdll' syftande pfl berghiillar vid tj?irnen. Hamneflogen, Mellersta,
YttreLRe, Millan Hamneflowen, Ytfre Hamneflowen 1840; innanfor Reso hamn; s.l.
innehflller app.flogem. 'liten vattensamling'. Hamnesundet hbmnasbnal LRe, Hamne-
sund EK; sund utanfdr Reso hamn. Hanvikbukten hdaWgbakle TRci, EK; se Hanviken
nedan. Fleru Hanviken; f.l innehiller sannolikt figelbeteckninger hane m., fvn. hani
m., 'vildfigel av hdnsslliktet' eller 'tupp, diidertupp'; f.l. isyftar forekomst av olrar
eller tjiidrar; om hane se t.ex. Hanevik i NG 11 s.362 f., B. Lind6n i SaoS 1965 s. 28

f. och Strandbery l99l s. 183 f. med litt. Hasstentjcirnet hdgtenscb1at LGa, Hastens

kiirnet 1857; vid Hasstensberget, ayd.Y. Helgas hdl hdhas hEh TH|. liten vik; f.l.
innehiller kvinnonamnet Helga; naffmet uttrycker sannolikt en obscen jiimfdrelse.
Hillersbukten (L., Ov.) hilaybbkte,lila hilapbdkte, sammanfattande Hillersbukterna
hileSboktana, hilesboktana TVci, tifre Heller btgta 1826, Hillersbukten EK; vid
Hillersudden,avd.lll.HogstjcirnetTLh,-kiirnet1839;vidbeb.Hogen.3Holkindarbdgen.
l. holctaarbnryanTUh, Holliindare- 8K.2. hblendarbawanT06, EK. 3. TMti; f.l. kan
syfta pi alt elt holkindskt fartyg gitt pfl grund pfl platsen, eller pi annat sdtt kommit att
ftirknippas med viken, jfr t.ex. Skeppar Olle och Engelsman hos Mod6er 1933 s.22.
Holm(s)bukten LRe, Holmbugten 1840, 1842, Holmsbugten 1842;seHornsbackbukten
nedan. Horngcilbukten hbaphbdktg LGa; f.l. innehiller dial. fiskbeteckningen horn-
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gril hbafbh'horngidda', om denna fiskbeteckning se Ernby 1992 s. 107, 110 f.

Hornsbackbulaen h$rysbaksbbkte LRe; Hornsbackbukten EK 1935-40, Holms-

backbukten EK 1974-:19; f.1. innehiller ett*Hornsbacken dAr f.l. innehflller en uttals-

miissig ftiriindring av namnelementethorn syftande pi den intill liggande Hornsudden,

avd. trI; Holms- iir sannolikt en senare tillkommen fdrvanskning. Hoverddkilen

hburaSiln TBd, Hovrekilen EK; f.l. innehflller BN Hoverdd; formen Hovrekilen, som

grundar sig pfl namnets uttal, speglar ljudutvecklingen i hmnsnamnet. HovrekilenTBa;

se Hoveri)dkilen. Husevik hilsaWg TLn, EK; rester av husgrtnder ddr. Huvudrcinnan

hilrqng TLi; farled utanfiir St. Huvudet varom se avd. V; s.l. innehillet rcinna f. som

vanligen anvdnds i bet. 'farled' . Huvudomsund hfiarpsan TLit f.l. innehiller namnet

Huvudommen, avd. YII. Hdlan TLn; namnet betecknar en liten, djupt inskuren vik.

HdletLBj, Holet 1830; liten sj6. HdltedammenLGi, Holte- 1853; f.1. innehflller BN

Hdlt. Htillehdlj hhlah*fu LSii; djup hila i biick; f.l. innehflller btijd form av stbst. hiilla
hdla t.'bergshiill'; s.l. innehiller hdlj m.'hila i back'. Hcillsdbdgen hdlsqbuuan,

hdlsabiwan TH6, EK; ph Hr)llst),BN. Htilltjiirn TLy, EK; vid platsen finns sliita berg-

hiillar. Hiistebukten h,bstabakte TK6, EK, -bugten 1847; forr lanade man hiistar ftFrt

fastlandet di sidana behdvdes i virbruket; dessa togs dfl i land i Hcistebukten.

HiistehdljenTNs, 1830; s.1. innehflller hdli m. 'h6la i bzick'. *Htisteviken; fdrutsiitts av

H ri s t ev iks my r en, av d. Yl.
Isviken TEvLbSrGi; en i dial. utvecklad form av narnnet Edsviken. Isvikskil

TEvLbSrGi; se fdregflende. Jdmmern ldrna4LGa; vik med ett landomdde innanfdr;

landomrfldet brukades fcirr; sannolikt innehflller viknamnet ett primiirt dgonamn
*Jiimmern syftande pi dilig, mager jord och utsatt liige.

Kalledammen kdledarfLan TJs; sannolikt iir namnet redukt av ett ursprungligt
*Kallkvqrndammen; tvi kallkvarnar khlkucbaar 'skvaltkvarnar' fanns pi platsen.

Kalvebukten khkuabbkte LGa; knlvar brukade beta pi det frodiga landomrfldet innan-

fdrbukten. KalvhagbukterukhbahawbdfttgT06;utanforKalvhagen,avd.Ylll.Kalvsund
k?1sory, TUh; sund mellan Ulsholmen och 6n Kalven. Karussedammen karfis-adatfian,

kaduis- TRd; f.l. innehiller fiskbeteckningen karussa kanis-a, kad{sa f. 'ruda'; fdrr
fanns karussor i dammen; fitaletkadil5- iir sannolikt en kontamination av de tvi paral-

lellt existerande uttalen av fiskbeteckningen, dvs. kaniga och kad{sa. Kattegatt

kdlaghlTli; siikert ett skiimtsamt uppkallelsenamn pi den lilla damm namnet beteck-

nar; Skagerrak ligger intill och namnen bildar ett par.Flera Katt(e)ht)lien; s.1. innehfll-

ler hdlj m.bide i bet. 'utvidgning eller hflla i biick' och i bet. 'hflla i havet' . Kattdstiiirnet

khtras&tbryat LTi, Kattis kiirnen 1819; vid beb. Kattds. Kiddbukten TV6, keddti bugta

1826; f.1. innehiller BN Kiddn. Kilegcirdsbukten TEr, Kilegiirds Bogte 1820; vid
Kilegiirdet, avd. VI[. Kilen TKu, 1856. Klevekilen TSaKl, Klefe kijhlen l7l4; f.l.

innehflller BN Kleva.2 Kloppedammen. l. TAs, 1850. 2. khbpadarytan TK6; f.l' inne-

hflller subst. klopp f . 'sp6tng' . Kloppen kh&pg LGa; sund mellan Galtti och fastlandet;

se samma namn avd. IY. Kldvtirirn(en), -tiamet, N., S. LBj, Klof TJernen, Norra KIof
TJernet, S6dra Klof Tjernet, Norra Klof Kiirnet, Sodra Klof Kiirnet 1830, Norra

Klofkjern, Sodra Klofkiirn 1867;f .1. innehiller app. kldva f. 'klyfta, liten dalgang mel-

lan branta bergviiggar o.d.'. Kliittebukten TVh, -bugten 1835; del av Kliittekilen
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TKnVhMj nedan. 2 Kldttekilen. l. khdla*iln TLr, EK; vid Kkineberget, avdY. 2.

khthla*ilp TKnVhMj, KlAfie Khijle 1703, Kliitte- Kihlen 1835; alternativt namn pi
Tannamskilen; f.l. innehiller BN Kliitta. Kldverddstjdrnet LKl, Kldfvertjds-Kiirnet
1830; f.l. innehSller BN Kltiverdd. Kniimsfiord TBaKtMjRtKnVh, Knems fiohl 1673

K; f.l. innehiller BN Kniim; lokaliteten kallas numera Tannamskilen. Kncims kileTMj,
Knems Kijle 1703; namnet betecknar en del av nuvarande Tannamskilerz; f.l. inneh6l-
ler BN Kncim. Kncisbdgen kn4_sbhwan TLrSd; viken och berget ovanfor bildar tillsam-
mans en lcndformalion, se Kncit avd. V; om namnelementetknii se A. Janz6n i NoB 42
(1954) s. 3, J. Sahlgren i NoB 43 (1955) s. 4 och Kousgflrd S@rensen 1958 s. 93.

Kolbriinnarbukten kilbbranarbofttg TKu; sannolikt har kolbrrinning bedrivits vid
lokalen. Korsbackleran k4sbaklera THii; f.1. innehiller ortnamnet Korsbacken, avd.
Y . Krabbebukten TLi, -bugten 1839; f.l. kan antingen syfta pi krabbfiske eller inne-
hilla skiirnamnet Krabban, avd. IIL Krabbeflogen, Inre, Lilla, Minsta, Siidra, sam-
manfattande KrabbfLogarna TLi, Inre, Li1le, Sodre Krabbefloven, Minste, Lille
Krabbeflovarne 1839; innanfcir Krabbebukten; s.l. innehiller app.floge m. 'liten vat-
tensamling'. KragenriskilenTKs, Krageneskilen 1594 JN s. 238; f.l. innehdller BN
Kra g e nii s. Kr dke s holm sb ukt e n krp g a s he h ms bdkt g LRe ; f.l. innehiller nam net Kr dke s -

holmen, avd.III. Kuserc)dvattenTKl, Kusero watn1746 Oedman s.258; f.l. innehfll-
ler BN Kuserrid. Kvarnekilen kod4aSiln TF6, EK; rester av en kvam finns vid viken.
Kvarntjiirn LSiNy, EK, Qvarne Kjiimet 1832; kallas aven Briicktjrirn, Svartsjdn och
Svarttjiirn. Kcillareholmssundet Sdlarhelrmsapat TKhKu, EK; sundet mellan Kiillare-
holmen och fastlandet. Krirnpersviken; se Krimperdds vik. Kdmperdds vik ybrupa;
aig el. KdmpersvikenTYlKmEj, Kempervijk 16T3K,KiimpersvikGK 1843, Kiimpers-
wiken 1850, Kiimpersviken Kortet 74, Kiimperods vik GK 1952, EK; f.l. innehSller
BN Kiimperdd; reduktioner av den art detta nalnn ger prov p6 finns fltskilliga exempel
pfl i omrfldet, jfr t.ex. Hoverddkilen. Kiiringsjdn se Kdringvattnet. Kiiringyattnet
S@reguhlnat el. Kriringsjiin LTdBj, Kiirring Waffnet, Kiirring Vattnet 1830, Kiiring Sj

GK 1843, Kiiringvattnet EK; namngivningsgrunden okiind. Kiirrbybukten gbybybdktg

LGa; f.1. innehdller BN Krirrby, betriiffande uttalet tlr- se Krirrbyudden avd. III.
KiirrsdammenTEr,Kjerrs- 1845; f.l. innehiller kcirrn.ibet.'tatskogsdunge (ftiretrii-
desvis pi sankmark), tiitt buskage, triddunge'; sn6rskog finns runt dammen, om kcirr
se inl. till avd. IX. Kdlnetjiirn(et) Silr,aSda@/) LAm, {jiirn EK; f.l. innehfiIler subst.

kdlna f. 'torkhus for lin el. malt'. Kt)u\bukten *bd.obbkte TKi, EK; vid Kdttd, avd.
m.

Leran lb_rg TGi; grund, lerig vik1' namnet inneh6ller best. form av lera f. 'lerbotten'.
Lerekilen lD-ragtJn THjAs, EK; grund lerig vk. Lindtibukten TLn; f.1. innehflller BN
Linddn. LursjdnLTo0sBaTp, GK 1843, 1952, EK(B); f.l. inneh6llerBN Lur. Lursvat-
ren LToOsBaTp, Luhrs Watten (ej daterat, troligen 1700-tal); sarnma som fciregflende.

Lurstjiirnet LTToTp, Lurskiirnet 1799, Lurs-kiirnet 1835; safllma som fdregiende.
Lyxedammen TKn, 1818; f.l. kan innehfllla den dial. viixtbeteckningenlyxa f. 'grris av
sldkterna Bromus och Brachypodium P. B.; forr iiven om arter av sliikterna Lolium och
Festuca; losta' (SAOB L 1365 f.). Iingeburen lhgabr4n TLi; tjiirn; s.l. inneh6ller
subst. bar m. i jiimftirande anviindning; jfr Buren Bd 10 s. 118. Ldngesjd, BN.



11

Iingesktirbdgenldga[qrbiluan,ldga[erbuwanTLs,EK;vikpiLingeskcir.2ling(e)-
vqtten,-vattnet.l.thgaaQn,lhgauhtrnTSuFoFrlyFrTu, Lflngevattnet 1835, Langevatten

EK(B), Langevtn. GK 1952. 2. lhguhlnat, dven Ldngsjdn LArnTaElTd, Langeuanet

1673 K, Lingvattnet 1806 K, Lingvattnet, Ling Vattnet 1830, Langsjdn GK 1843,

Lfrngewattnet 1852, Langewatnet 1864, GK 1952, Lingvattnet EK; lflngstriickta sjtiar.

IingsjdnlAmTaElTd; se foregflende.IingringkilenldgegsilnTLn,EK; f.l. inneh6l-

ler namnet Ldngdngen, avd. VIII. Lr)nntdgdapen LRe, Ldntongdaben 1840; f.l. inne-

hiller BN Ldnntdg; s.l. innehflller app. dape m. i betydelsen'pcil, damm'; se dven

Iinntdgholmarna, avd.IIl. Ldsluirtinnan ldfqrcna TKo; vid liskdr, avd. III'
Mellumbukteru mDlambokte TVii, EK; f.l. innehflllet dial. mellum'mellan'; lokati-

teten ligger mellan tvi berguddar, kallas aven Lilla Hillersbukten. Mellumdammen

m,blmndarnan TLe;jfr ftiregiende.2 Minnet. l. miaat THjVo, EK; sund. 2. mivat

TLbEvGiKu; sund diir Edsviken mynnar i 6ppna havet; namnen innehiller en motsva-

righet till no. dial. mynne n., fvn. mynni, minni n.'Munding, Gab, Aabning hvori en

Aa eller en Fjord udmunder' (Fritzner); bida lokaliteterna mynnar ut i ett stdrre vatten-

omrflde; jfr t.ex. Minnesund NSL s. 312. >>Moosedammen>> TTp, 1698; f.1. kan inne-

hfilla app. mosse el. mossa; namnet |ir okiint fdr meddelarna. Musdfiorden mil=saflQrt

TKmM6, GKl952,EK, Mus6 {orden GK 1843; vidMusdn,BN. MyrenmfirgTKi,
EK;bukt; myrlil<rrande terriing innanf6r. Myreputten TNii, Myre-putten 1811. Mdke-

sund m@gason, mdksaa LGaTKs, GK 1843, Mak- GK l952,EK; f.l. innehflller figel-
beteckningen mdke m.'fiskm6s'; det finns mycket fiskmis diir; kallas aven Sullehdlet

varom se nedan. Mdskiirssundet m@tersonar LRe; f.l. innehfl{ler namnet Mdsluir, avd.

III. Flera Mrirrebukten. Mdrhultkiifteru milreltSdftan TKi-Kville, EK; sund; f.1. inne-

hflller BN Mdrhult (om namnet Miirhult se Bd 16 s. 56); s.l. -kdfien isyftar sundets

utseende; detta iir fdrst trangt och vidgar sig sedan; saflrma namn behandlas iiven i Bd
16 s. 111;jfr aven Kcifien Bd 5 s. 129. Mdrkerddtjdrn mbykaraScia el. Miirktitirnl'Td,
Miirkdiirn GK 1891, Mdrkerodtjiim EK; ligger vid tp Mdrkeriid. Mdrktiiirn, se

Mdrkerddtjiirn.
Neraredammen niraradaryan TLe f.l. innehiller den dial. komparativformen

nerare nQrara 'nedre', jfr Opparedammen nedan; om denna typ av komparativer se

Lindroth lg2Os.43.NordsundetnQsnatTFh;norrombeb.Havstenssund.Nordvikarna
ndbujgana THj; norr om beb. Lingesjd. Nya laget nga ld4tat, n0 ldwat TLi, EK; se

Laget sarsk. avd. nedan. Nygdrdstjdrn(et) LSi, Nygirdz kldrn 1720, -tjernet 1870; vid
lieb. Nygdrd. Niishalsbukten ndshalsbdkre TNiiHn; vid Nashalsen nedan. Niishalsen

TArNa, EK, Niishalsen, Nisehalsen 1839; fortriingning i Sanniisfjorden; f.1. innehiller
BN Nas; s.l. -halsen Ssyftar den ftirtriingning som uppstfrr diir udden Hdnsholmen

skjuter ut i SannZisfjorden; namnelementet hals anvAnds i dverftjrd betydelse ftir att

beteckna l?nga, trlmga och smala terrdngformationer siviil pi land som i vatten, se

Halsen avd. Itr med litt. Ndtevattnet nbdaubtnat el. Ndtsit)n LEl, Not Sj. GK 1843,

Ndtewattnet 1852, Notevattnet EK; f.1. inneh6ller sannolikt ndt nod n.'ncitkreatur'.

Ndtntisbukten nbdnesbdktg LRe; bukt vid Ndtncis, avd. III. Ndtsjt)n, se Ndtevattnet.

Niitsundet TFfl, 1856; f.l. innehflller nr)t'niitkeatut' .

Opparedammen bparadaryan TLe f.1. innehflller dial. komparativformen oppare
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dpdra 'owe', jfr Neraredammen ovarOrmebdgen bymabuwan THd, EK; f.l. inne-
hflller djurbeteckningen orm. Orrevikbukten byamgbdktg TGi, EK, Arewiks Bukten
1829, Areviks bugten 1832;f.1. inneh6ller ett *Orreyik, sannolill syftande pi nigon
av de smfl vikar som iir beliigna noff om Orrevikbukten; f.l. innehflller viixtbeteck-
ningen orr st, gr f .'al'; al vrixer innanfdr vikarna; eftersom app. vik iir levande i dial.,
ar -buktenknappast ett epexegetiskt tillii gg. *Orrevik(en)TGi; fcirutsiitts av foregiende.
Otterdbukten btrarabbkte TOo; bukt pil Onerdn,BN.

Pigebukten pigabokte TKt. Pigeviken pigauige TNii; enligt uppteckningar har tv6
flickor, i dial. pigor, drunknat dar. Pipsund pibsap TKu; i f.l. ingflr sannolikt verbet
pipatroligen flsyftande vindens late. PlatsekilenTFil, EK, plassekihlen 1847; f.1. inne-
hSller tpnamn et P lat s en.

RaftdtdngstjcirnetTKt, Rafto tangs Tjernet 1835; f.l. innehflller BN Raftdtdngen.
Ragnhildsskrirsand rdgntlfclrsgn TOo; tvi bukter; innanfdr Ragnhildsluir, avd. III.
Ramsfiorden rdrgsflQn TAl, EK, Rams Fjord GK 1843; f.l. kan innehella ramn m.
'korp' i kollektiv betydelse eller viixtbeteckningenram,s, va.rom se Fries l97l s.154ff.;
b6de rams och korp finns i omridet. Ramsjdn LElBeTa, Ram Sj. GK 1943; iildre (el.
alternativt) namnpilRamtjdt'n varom se nedau Rqmsvikbukten rhtfLsugbakteTNll,EK;
f.l. innehiller namnetRamsviken.2 Ramsvik(en). 1. TMj, Ramsswijken 1703, iiven BN.
2. TAs, -vik 1844; f.l. kan innehilla ramn m.'korp' i kollektiv betydelse eller viixtbe-
teckningen ra,ns, varom se Fries 1 97 1 s. 154 ff . Ramtj iirn rdrytScbryLElBeTa, Ram kiiirn
(odaterat, troligen 1690-tal), ramkiiirn lT22sarrtjern 1829, Ramkarn 1832,1851,1852,
Rammtj. GK 1952, Rammdiirn EK; f.l. innehiller sannolikt rqmn m.'korp'. Rane-
b obukt en rilnabwbb kt b el. rQna b rub6ftt 9 LRa; bukt i B olsj 6n; f .1. innehflller BN R aneb o.
RanebosjdnLSi, 1805; f.l. inneh6ller BN Ranebo. Raven rQuaTLn; sund; namnet inne-
h611er best. form sg. av ray rgu f ., en biform till rdv 'bakdel, stuss'; sannolikt jiimftirel-
senarrn diir namngivafiatagit fasta pi nigon formation i de hdga berg som finns pfl
omgivande oar,jfr RavenBd16s.5.Rikebuktenigabbktg THii;f.1. inneh6llersannolikt
adj. rikibet.'rikt givande, rik p6 n6got' syftande pi fiskrikedom, jfr RickebastahosL.
Hellberg i Namnspalten i UNT 4.6. L991. Rispebukten rigpabokta LRe, EK; f.l. inne-
hiller sliiktnamnet Rl,sp, sliilten Rl,qp bodde pi Reso. Rundefloge TK:u, 1832; s.l. inne-
hhller floge m. 'liten vattensamling' . Ruttna dapen rbQana ddban TLfl; f.1. innehflIler
adj. rutten isyftande ruttna viixtdelar; s.l. innehiller app. dape m. 'liten vattensamling,
pcil, damm'. Rdssc)buktenLGa, Rissti bukten 1857; buktmotRrisso. RcivekilenrdpaSjl4t
TBAVh, EK 1935-40, Rdve- EK 1974-:T9.Rddhammarfiorden TKiVtiAl, EK;f.1. inne-
hiller BNRodhammar. RdrtjdrnLRa, kjern 1848; f.l. innehiller ror n. 'rrise, rflmdrke',
ett sidant finns dzir, kallas avenRdstjcirn, se nedan. FleraRdrvik, -vikarna; iiven BN; f.l.
inneh6ller ror n. 'vass'; vass vdxer, eller har vdxt, i vikarna. 2 Rdsbukten. l. r$sbaktg
TR<iti; vid. Rdsuddarna.2. rbsbakta, rhgabokte LGa, EK; f.l. innehflller ros n. 'stenrtjs'.
Rdsepdlarna LOn, Rosseptjlarne 1835. Rdsesundet rhgosapat TAIKL; vid Ri)sudden,

avd.III. RosniisbuhenrhsnesbaktgLRe;vidRdsniis,avd.ltT.RtistjrirnrhgSd4LNyRa,
EK, Rdss kiirnet 1831, ross kjarn 1832, Russ Sj. GK 1843, Rtisskjernet 1848; ett ros
12 rag, r&t, rmt n. 'stenrds' finns diir. Rdvekilen TBAVh, EK; se Riivekilen.

Saltesundet sbltasaruat TMrj, EK; litet, smalt sund; f.l. kan innehfllla det av Lindroth



13

(1922 s.91 f.) fdreslagna*salta, biform ttll srilta f. 'salt stranditng', sundet ligger niira

Musdsciltan, avd. VI[, miijligt dr iiven att man, sisom fbrr var vanligt i Boh., tagit

tillvara sal/skorpor som bildats p6 strandklipporna innanfcir sundet. 2 Salteticirn(et).1.

TKtRt, -tjernet 1784. 2. TSb, -tien 1714.2 Salniken. l. sbltuge, shltalgg TLiLrLb,
Saltviken GK 1843, Kortet 74,75, Saltv. GK 1952, Saltvik 8K.2. TEj, EK, Salt-

vik 1861. Salniksundet shltagshnaf TEj; vid Salniken TEj ovan. 2 Sandbdgen.l.
sfunbhwan TMo, EK, -bogen 1858. 2. TPi, EK; vikar med sandbottet SandtitirnLBi,
Sann TJem 1830, Sandkjen 1867; sannolikt samma som foljande. Sandyattnet

s@nuatnat LTd sandsttand vid sjbn. Sanntisfjorden shgesflQr',, sbaqsflqn TArSb

m.fl., GK 1952,EK, Sanniisfjiirden GK 1843, Sannds flord Kortet 74,75; f'1. innehil-
ler BN Sannds; namnet betecknar sarnma lokalitet som Siims fiord och Sanniiskilen.

Sannriskilen shryesS)ln TArSb m.fl., Sandniis kijle 1703, Sandniiss Kihlen 1714;

betecknar salnma lokalitet som Sanrudsfiorden. Sanndskilen, Z. TMjBr, Lilla Sanniis

Kihlen 1831; del av fdregiende. Segelsund sdlalso4 TLs, EK; smalt sund mellan

Segelsluir,avd. III, och Lingeskzir; eftersom man knappast hat seglat getom detta sund

iir namnet sannolikt redukt av ett *segelsluirsund. Sejedrrittet sDladrelat TKti, EK
1974-79, Sejedriivet EK 1935-40; namnet betecknar ettvaddrdtt n., dvs. en plats diir

man drog in vaden; f.l. syftar p6 fSngst av fisken sei.2 Sillebukten. l. silabofttg THj,
EK.2. TMti, -bugten 1858; alternativt namn p5 Sillebdgen; f.l. isyftar sil/fdrekomst.

Sillebdgen silabnwan TMo, EK, -bogen 1858; plats ftir sll/fangst; kallas iiven

Sillebukten. Sillhdlet TEj; jfr ftireg6ende. Sjdemellum Jptmcblnm LNy; sjti mellan de

bida Bolsjdarna. Skagerrak skdLgarhk TL6; liten damm; namnet iir ett skiimtsamt upp-

kallelsenamn; Kattegattligger intill, och de tvi namnen bildar ett par. Skallerddvatten

skhlarauhl"c TNsGe, EKB, Skallerodvtn. GK 1952; vid hmn Skallerdd i Mo sn,

Bullarens hd; om namnet Skallerdd se Bd 18 s.39. Skallerddsion TNsGe, 1806 K, EK;

alternativt namn pfl Skallerddvatten. Skedenputt LLu, Skedjen-, Skjeden- 1843,

Skjeden- 1849; f.1. innehiller sannolikt adj. skiten liflan'smttsig'. Skickerddviken

[Aftaraulge TEvSr, Skickertids Wiken 1853; alternativt namn pi Edsviken; beb.

Skickerdd och beb. Edsvikligger innanfor viken. SkogstjcirnetTKt, -kiirnet 1847; inne

iskagen. SkrdddaremyrbuktenTSu, -bugten 1835; vikiLangevatten;vid Skriiddaremyr,

avd. VI. Skutebackbukten s$fodabakbdkte TVo, EK; vid Skutebacken, avd.Y. Skiire-

bdgenfiprabmwanTKu;f.1. innehiller app. skiirn.,mingaskiirutanforviken. Skirsvik
TKt, 1835. >>Slobbe putten>>LGlHd., 1826; antagligen vdxer det sldpor sl@bar' slilnbdt'

diir, jfr no. dial. sld.pa f. 'slaaentorn, prunus spinosa' (Torp). Sliittebaclcflogen,

-flogarnaTl6, -floven, -flovarne 1839; vid Sldttebacken avd' V; s'l' innehfllletfloge
m.'litenvattensamling'. SmugebuktenTlS, Smougebugten 1839; samma somSmugan

varom se siirsk. avd. nedan. Smughdlet smilwhbhat TLfl; liten vik in i den stdrre viken

Smuganvarom se siirsk. avd. nedan. Smygkilen smlgSiln,Tli, SmygkilKortetT4,T5;
f.l. iir bildad till verbet smyga eller det diirmed sammanhorande smyg m. 'vr6, h{irn';

kallas iiven Sru uganyaromse siirsk. avd. nedan. Smdbdgarna smdbnwana, smdbawana

T06, EK; tre el. fyra smi vikar; kallas dvenVrakebdgarna. Smdllebdgen smdlabm4an

T (niirmare liige ovisst); dunkelt, mojligen syftar f.1. pi smiillande ljud frfln vigorna.

Snurrebdgen snbyabhwan TSd; f.1. innehiller sannolikt verbet snurra och namnet syf-
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tar i si fall pi vindens eller strommarnas rorelser i viken; dial. snurra kan dven betyda
'vara el. bliva ond, hetsig'; om sistniimnda betydelse friresvdvat namngivaren kan
namngivningsgrunden dven i detta falI vara vindens eller vattnets rrirelser i viken, jfr
Snurrebukten hos E. Abrahamson i NoB 43 (1955) s. 134. Sol(e)bdgen LBj, Solbogen,
Solebogen 1830. Sollehdlet sblahphat THvKt, EK; sund; f.l. innehiller sannolikt, med
syftning pfl vflgornas ljud vid nordlig vind, en motsvarighet till no. dial. soll m. 'StOi,

Skraal, Lyd af mange Stemmer' eller verbet solla'st@ie, skraale, tale h4iq, om en
Mangde Mennesker' (Aasen). Solusthdlet sdbrusthbhat TPi, EK; sundet vid vatten-
omridet Solust varom se sdrsk. avd. nedan. Solviken sQhajgg TLb, EK, Solwik 1851,

1853; solig vik. Spanningen spdptegan TLq EK 1935-40, Spanien EK 1974--79; vik;
namnst rir otolkat. Stenbdgen, Mellume, Sunnare, mtbloma, mtbloma, sbgora, sbgara
std_nbnwan TUh, Mellan-Stenbflgen, S. Stenbflgen EK. Stenflogen TTaLKl, Sten
Flogen 1821;s.1. innehlllerflogem.'litenvattensamling'. Stensvikst6_nswg TLn, EK,
Stensviken 1861; vik med,rullstenar. Strupebukten stnibabdkt7 LAmYa: kallas dven
Strupen och Strupevik. StrupenLAmVii, EK; vik med trang mynning i Bolsjdn; samma
som Strupebukten och Strupevik; namnelementet strupe anvlinds i namn pi tranga pas-

sager och isyftar hiir vikens tringa mynning, jfr Strupefoll Bd 8 s. 164, Kattestrupen
BdI2:2s.246medlitt. och Strupenhos Hellquist 1903--06 s. 578. StrupevikLAmYa,
-wik 1805; kallas iiven Strupen och Strupebukten. Strdmsund strhtpsop TOti; stark
strdm ddr. Stcimmetjcirn(et) stdrytaScba@t) el. Stdmsjdn LAm, Stiimmediirn EK, Stiimm
Sj. GK 1943; lokaliteten har varit kvarndamm, f.l. innehflller stcim m.'fcirdiimning'
eller verbet stcimma 'hejda sig, upphdra; ddmma', jfr *Stamme sund Bd 3 s. I37.
Stcimsjdn, se fciregiende. >>Suehdljen> LRyTp, 1836; sannolikt samma som Svehdljen
nedan. Sullehdlet sifiahEhat TKs; sund vari ett grund finns; niir det bl6ser bryter
vigorna 6ver grundet; f.l. innehiller sannolikt, med syftning pi vattnets ljud, boh. szl-
ler n.'sorl' med r-bortfall, jfr no. dial. sulla och surla'nynne' (Torp). Sundet sdryat

TFi; sund mellan fastlandet och Hiillso. Svartsjdn LSiNy, Svartsj. GK 1843; betecknar
sarnma lokalitet som Briicktjrirn, Kvarntjrirn och Svarttjdrn.2 Svarnjiirn. l. sad3Saru
TGeBeBlUb; stillastiende, morkt vatten. 2. soh1Sdy LSiNy; kallas iiven Brdcktjdrn,
Kvarntjdrn och Svartsjdn; mdrkt vatten. Svehdljen LBaTp, 1853; f.1. inneh6ller subst.
sved n. eller svede m. 'sved, svedjeland'; om ordet se avd. YIn. Svdngefiorden
suhgaflgn TLn, GK l952,EK; vattenomridet runt Stora och Lilla Svdngen, avd. IIL
Sdgdammen LEk, 1842, 1849; sdg dar. Srilstjrirnsputten TBd, skjiils kjiirns Putten
1820; vid Sdlstjiirn varom se nedan; s.1. innehiller putt m.'liten vattensanTing' . Scims

fjord TSii, Samsfjgrdr Sverris saga, Sembsfiord 1594 JN s. 237; f.l. innehiller BN
Sdm; samma lokalitet som Sanntisfjorden ovan. Sdms kile TSd, Sems kijle 1673 K;
samma lokalitet som foregiende. Sdgetebukten sbwtabbktg LRe; namnet betecknar en
vik med sank mark innanfor; f.l. innehiller sannolikt ett adj. pit -otbildat till en mot-
svarighet till no. dial. sQgg'fugtig, litt vaat el.bl4t' (Torp), syftande pfl den sanka,
gyttjiga marken innanfor bukten. Sdlesjdn, se Sdletjcirn. Sdletjrirru sfuha*dA el. Sdlesjdn
LTdTa, Stjle-Kiirnet, Sole Kiirn 1830, Sole Sj. GK 1843, Stiletj. GK 1952, Sdletjiirn
EK;f.l.innehdllerdial.sdlasbhaf.'gyttja,dy,smuts',jfrno.dial. saulaf. 's6le,mud-
der' (Torp), tjiirnen iir dyig, jfr Sdlebukten Bd 18 s. 165.
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Tannamsfiorden thaamsflql., TBaKtMjRtKnVh, Tanams-fi ord Kortet 75; kallas

dvenTannamskilenvarcmse siirsk. avd. nedan. Tjurvik(arna) TL6, Kdrevikarne 1839,

Ktjrevik 1 866 ; namnet betecknar samma lokalitet som Tj urv ikbukten och Tj urvikbd g en;

f.l. innehiller djurbeteckningentjur 8grm. Tjurvikbukten s/ragbbktg TLA, EK, Kore-

viksbugten 1839; se fiiregflende. Tjurvil<bdgen Sprrygbuwan TLe, EK 193540;
betecknar samma lokalitet som Tjurvik och Tjurvikbukten ovat Tjurvilcrnulen

SQrwgmt4r,, TL6; f.l. innehflllernarnnet Tjurvik; s.l. innehflller mulem. 'mynning'hzir
syftande pi en biick som mynnar ut i viken. Tjurviktirirn TLe, EK(B), Kdrevikskiirnet

1839; tjiirn innanfor Tjurvikbukten. Tjeirrubdgen sdgbhryan TPi; vik; en stot tjdrn,

Sen, innanfor. Flera Tjtirnet. Tornbdgen tbabhwan TPi; f.l. innehflller torn m.'torl-
buske'. Torskehdlet tbskahbhat TRoo, EK; sund; man har fiskat torsk ddt. Tove damm

TTv, Tofwe Damm; f.1. innehflller BN Tova. Trollsvik(en), N., S. nQlrora, sdryora

tr4lsujge, trblsutg TSd, Trollsvikarne 1836, Trollsviken EK; sannolikt har sdgner om

troll antlnltrts till platsen. TrollvikeruLTa; se samma narnn avd. VI[. TrulsehdletTLit,

EK; vik; en man vid namn Truls hade sin bflt i den 1i11a, djupa viken. Triilvik, BN'
Tunge driittet tbga drdlat TGi,1829, Tungedriittet EK, Tungedragtet 1832; f.l' inne-

hiller adj. turug; s.l. innehiller driitte n.'notdreikt, notva4l'; forr kastade man ut vad

diir; enligt meddelare zir bottnen lds och det var tungt att dra in vaden; namnet kan

iterges med 'platsen diir det lir tungt att dra in vaden'. Tunnekilen tbryayln TLn, EK;
f.l. innehiller sannolikt slbst. tunna Ssyftande det fiskeredskap tunna som anviindes

vid fllfiske; detta redskap omtalas i Gyllenborg l77O: >>De tiiina ftir 61en men iiro ej

mycket brukelige>; eftersom fll fiskas i vattnen kring Lindtin fdrefaller denna tolkning
rimlig. Tunneviken TLn, 1861; sarnma som fdregiende. Tdngeskdrssund thgalersba
TKo, EK; sund mellan Tdngeskcir och Kalvon.

tlddebukten Ldv, -bugten 1846. Ulmekiirrsdammen TK.u, Ullmekiirrs-Dammen
1838; f.1. innehflller BN Ulmelcrirr. Urdtdrugen i$ag TN4j:. vik med rullsten; f.l. inne-

hiller urd f. 'stenhop' syftande p6 rullstenarna; s.1. innehiller app. tdnge m.'udde'
syftande pi den lilla udden intill viken. Vadkilen udillnTKo, EK; man fiskade med

vadpiplatsen. >>wahlebacka sid1n>>Lyb,l694;f.1. innehiller sannolikt BN Varebacka

udhbdka.2 Vallvik. l. udlaw LGa; ang innanfor viken. 2. TEj, Wall- 1861; 2ingsmark

innanfor; f.l. innehiller vall m.'oplojd mark'. Varpet TKi, EK; se Diupvarpet. Vass-

bytjt)rnet odsbgstipat LVySiVb, EK, Vasbykiernet 1594 JN s. 123, Wassby Kiiirn
1720, Wessby Tjernet 1829, Wassby kiirnet 1851; f.1. innehiller BN Vassby. Vass-

holmedet ahshehmet THii; igengrundat sund mellan Vassholmen och Hiillso, s.1. inne-

hflller best. sg. av ed n., hdr i bet. 'grunt sund (som kan tivervadas)', om app. ed n. se

SOL s. 63 med litt. ochNyman 1990 s. 101 ff. Vassdstitirn(en),N.,S. LTa, EK, Wassis

Tjernen 1830; f.l. innehflller namnet Vassdsarna, avd. V. Vattenmellumtjrimet
odtr"cmalmnScbrye LTdld; diirnen ligger mellan N. och S. Vassistjiirn. Veddtibukten

ubdabdkte TAIVo; alternativt namn pi Veddr)kilen. Vedddkilen ubSosiln TAlVtj, EK;
f.l. innehSller BN Veddii; kallas iiven Veddabukten. Vikarna uigana THj, Wikane GK
1843, Vikarne Kortet 74; avenBN. Vinterfloen aipteffiqban lsicll TLr; s.l. innehfiller

dial. flo f. 'liten vattensamling'; enligt uppteckningar tjversvlimmas lokaliteten vinter-

tid. Vittjiirn ui[Sen TFoGeBoHlOk, EK, Hvittjiirn GK 1843; f.l. Vit- syftar pi ljusa
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berghiillar vid diirnen. FleraVrak(e)bdgen, -bdgarna; f.l. syftar pi attyrak 'gods, virke
som havet ger ifrin sig' driver in i vikarna; app. vrak,bildatttll roten i vriika, dr levande
i dial. och vraWynd utgjorde ftjrr ett viktigt tillskott i forsorjningen. Vraket urQgat
TKm; bukt; namnet innehiller best. form av vrak n., hdr snarast i betydelsen 'vrak-
strand', jfr Hellberg 197 6 s. 210 not 47 och V rcik i S OH 2 s. 29 8. V iillarna, se V cillande t
slirsk. avd. nedan. Vrirmslet acdshat TB[; sund; namnet innehiller ycirmsle n. 'strcim-
drag som siillan eller aldrig tillfryser' eller 'klillspr6ng' (OSDs); enligt meddelare ar
det vanskligt att fiirdas diir pi vintern eftersom isen inte blir ordentligt, vilket kan bero
pfl att vattnet iir strdmt eller pi att det finns kiillsprang pi bottnen. Aledapen dhaddban
TL6; troligen har man odlat eller frskat dl diir; lokaliteten ligger niira sjdn; s.l. inne-
hi.Jler dape m.'liten vattensamling, pdl, damm'.

Amyrtjrirn LRa, Amyr Kjiirn 1850; f.l. innehiller ett *Amyr, avd. VL Aggrebdgen
dgrabnwan TPi, Aggere- EK 1935-40, Aggare- EK; vik pfl holmen A ggran, avd. III.
Algerddbuhen dtrlarabaftte TOo; f.1. innehiller BN Algerdd. Alvemulen,bbuamt4ru
TSb, EK; viken diir SkZirboiilven mynnar ut i Sanniisfjorden; namnet innehflller app.
cilvmule m. 'iilvmynning'. Angevik(en) ,bgauig, dgaaiTg TOd, Angevlk EK; dng
innanftir viken. Anghagbukten dghawbbkte, dghawboktg LRe, EK; vik med 2ingar

innanfdr; f.1. innehiller narnnet Anghagen, avd. VIII. Odegdrdskilen Qgabyln,
pgassjln TSrHn, EK; f.l. innehflller BN Odegdrden.

Blageviken bbQgaulge, bhdgaujge, bhdLoigk), bhdagg, bhd- TGr. - Blagewik
1819 Ta nr 201, Blakeviken EK. - F.l. kan innehfllla en motsvarighet till no. dia7. blaka
'flagre, vifte, beve som et Seil, naar det ikke kan opfange Vinden; ligge i Ly; eller paa

et Sted hvor Vinden er svag' (Aasen). Eftersom viken ligger viil skyddad liingst inne i
Sanniisfjorden passar tolkningen viil med sakforhflllanden pi platsen.

Bolsjiin, Ne. n\ara bdSEnLYa.-EK, Bordsioen1594 JN 124 f., Bolsi6n, Boolsitjn
1673 K, Bolsitin 1687 S 73 fol.7, Bolsioga 1689 fol. 92, Bollsidn c. 1700 fol. 3,
Nedre Boosion 1720 Lur nr 3, Bol-Siden 1746 Oedman, Bolsjon 1805 Lur nr 39,
Bolsjdn, Bohlsjdn, ofre och nedre Bohlsjriame 1829 Lur nr 199, Bohl Sjtin Nedre GK
1843, Bosjon 1850 Lur nr 126, Bohlsjtin 1857 Lur nr 130, 1870 Lur nr 155, Ned.
Bolsjon GKl952,6fre, Nedre Bohlsjtiarne HGSL IV s. 557. - F.l. innehflller en mot-
svarighet till fvn. bord n. 'Rand, Kant' (Fritzner), syftande p6 den bergskant som
l6per liings 6stra stranden av Nedre Bolsjrin. Samma ord, syftande pi samma bergs-
kant, ingir i hiiradsnamnet Bullaren varom se Bd 18 s. XIII f. och Lindroth 1918 s.

33 f. och SOL s. 50 f.

Bot bqt TLa; vik och lastplats. - Namnet innehflller en motsvarighet till fvn. b6t f.
'bukt, lita vik' (Norr6n ordbok) och nisl. bdt f.'Havbugt' (Bltindal). Jfr fvn. kndsb1t
f. 'hulheden under Kneledet mellem Knrehaserne' (Fritzner). Om namnelementetbot
se E. H. Lind i NoB 2 (1914) s. 173 f. Se dven Brevner 1942 s.70 ff. om Botaren och
omBot BdB s.104.
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Byrevattnet bi/rauhtrnat el. Byresjiin LTaAm. - Byresj. GK 1843, Byrevt. GK
1954, Byrevattnet EK. - F.l. innehiller dial. byr m. 'biiver' av fsv. biilr. Fot formen

byr, jfr boh. /ys 'ljus'. Om monoftongeringav iu se Ralph 1975 s. 58 f. Viisterut fcire-

kommer ju annars utvecklingen fvn. bjdrr m. > bit)r m.Ifu Grdten oYan diir den viist-

ligautvecklingenj1 >jo iirrepresenterad. Omorden byrochbjdrseavenBidrbrickBd
l2:l s.4 f. med litt.

Edsviken isaise TEvLbSrGi; kallas [ven Skickerddviken, iiv. BN - EK, Edtz

wijkan ll14Tanr 60, Isviken GK 1843, Edsv. GK 1952. - F.l. innehiller ed,fsv. Ep,

fun. eid n., hdr i bet. 'mellan tvi farbara vatten beliigen landtunga' . Om ed n. se SOL

s. 63 med litt. Skrivningen Is- i belZigget frfln 1843 flterger en rimlig fonologisk utveck-

lingav Eds-, dfl langt e vid f6rkortning kan utvecklas till i, jfr adv. hem som i boh. kan

uttaTas htm.

Fetebaktfi-dabokt TLn. - EK. - F.l. innehiller en motsvarighet tlllfvr,.fit f. 'flat
eng, helst attmed vatn' (Norr@n ordbok), no. dral. ftt f. 'Engslette, lav Gresplan ved

Vande| saasom imellem Bugterne af en Elv' (Aasen), 'sid eng' (Torp). Om namn

innehillande detta app. se Aneman 1970 s. 131 ff. med litt. Landomridet innanfor

viken iir griisbevuxet och anvdndes fdrr som betesmark.

Flaskevikltlskauig,fthskaaig TOo. - ISlzTanr l7'7, EK. - F.l. innehiller boh.

dial. flask m. 'bredsida, flatsida', jfr. no. dral. flask m. 'Fladkant, bredeste Side' och

flaska f. 'om Flatsiden paa et Trastykke eller en Steenskive' (Aasen). Bergen som

omger viken iir hdga med branta stup, och dessa bergssidor har sannolikt givit upphov

till namnet. Jfr Fliiskum Bd 8 s. 107 f. och Flaskarna Bd l2:2 s. 378. Om andra

betydelser av flask se DSA 8 s. 288.

FornekilenpnasilnTLa,iiv. BN. 
-Fonekilen 

1846 Tanr 32l,EK. - F.1. innehSl-

ler sannolikt dial.fornf. 'forning', verbalsubstantiv ttllfdra. Subst. ingir idral.forne-
korg 'mafkorg'. Jfr ziven no. dial. forn f. 'Gaver, Foraringer; isaer Madvarer at sende

til En, som skal holde Gjestebud; Bryllupsmad' (Aasen) och fvn. f6rn f.'sending,
gflve; offer' (Norr@n ordbok). F.l. Forn- syftar sannolikt p6 inbringande fiske.

Gliskilen ghlsSjlry, gbilSilnTGiKu, EK. - F.l. kan innehflllaboh. verbet glisa, glysa

'glimma, lysa genom en springa', g/ysa 'lysa (svagt), ljusna' ellerboh. glisaf . 'springa,

oppning (som det lyser genom)' , glys n. 'litet svagt sken', jfr no. dial. glis m. 'litet
lysglimt' (Torp). Viken Zir ganska trang och smal och blir starkt solbelyst vid en viss

tidpunkt pi dagen. Jfr Glistjrirna i Hellquist 1903--06 s. 177. Uttalet gbuilln uppvisar

s-bortfall framftir g.

Grundskiirtan grbry[qrtQn TK6; vattenparti vid Grundskiir och Kalvtin. - Sannolikt
betecknade namnet ursprungligen det grund som finns i vattenomridet. Grundet ligger
pil2,7 mdjttp, dvs. niira vattenytan. Namnet kan vara ett ursprungligt*Grundsktirtaren
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diir s.l. innehiller tare tQra m. 't6ng, sjdgriis; tinggrund', och namnet betyder i sfl fall
'tinggrundet vid Grundskdr'. Se samma namn avd. fII.

Hiilen hry;n, hgn TLfl; vik. - EK, Htiljen EK 1935-40. - Namnet innehf,ller dial.
app. hdl hUh m. hiir i bet. 'frirdjupning pi havsbotten', jfr fvn. hylr m. 'h61, kulp'
(Norr6n ordbok) och no. dial. hyl, hql m.'en dyp Huulning i Bunden af en Bek eller
Elv; ogsaa Vandpyt, dyb Vandsamling' (Aasen). Viken Hdlen iir s6 djup att den

anvdnds som hamn. Om appellativet hdl se Jonsson 1966 s. 313 ff. och B. Magnusson
i NS 28 (1948) s. 17 ff. och inl. till denna avd.

Kalviiviillandet khLuqacblanat TKoLn; grund vik med sank iing innanfdr. - EK. -
F.l. innehillerBN Kalvd. S.l. innehflller ettvridhelland,fvn. *vedilland, vars f.l. inne-
hiller en biform, fvn. *vedill m., till fvn. vadill m. 'vadestad, grurn plass' (Norr@n

ordbok), hiir sannolikt med samma bet. som det besliiktade no. dial. yal m.'en Bugt
med meget grundt Vand, en Vig som tildeels bliver tgr i Ebbetiden' (Aasen). Namnet
flsyftar alltsfl ursprungligen landomrfldet innanfdr viken och betyder 'landet innanfcir
den grunda viken (vadstiillet)' . Se Vtillandet nedan med litt.

Kopparviken kbbarulgk) LRe; stor vik. - EK. - Namnet betecknar en vik med ett
berg innanfor. F.l. innehiller metallbeteckningen koppar k$bar. J'arnhaltigt, rtidbrunt
vatten rinner frSn ett >>uppskott>>, en kdlla, vid berget. Vintertid, niir viken iir isbelagd,
syns detta extra tydligt eftersom isen f?irgas rddbrun av det jiirnhaltiga vattnet. Detta
harfortnamngivarenstankartillmetallenkoppar.Omnamnpfl Koppar-seB.Akerblom
i NoB 36 (1948) s. 5 ff.

Kosbflgen, S., Y. sdnora, udstora kfisbrtryan, sammanfattande Kosbflgarna kls-,
kSsbhryana TPi; vikar. - S., V. Kosbigen EK. - F.1. innehfiller siikert det viil bestyrkta
boh. verbet kosa kbsa, kbsa'v'dma (om solen)', jfr boh. adj. kosig(t)'gassig(t), tryck-
ande het(t)'. Mellan de bflda vikarna gflr en stor, btirdig klyfta med gott bete, diir solen
gassar och de omgivande bergen ger skydd for vinden. lfr Kosen Bd 8 s. 154.

Laget ldutat TKo; vik. - Namnet innehiller sannolikt en motsvarighet till no. dial.
lagn.'leie,lagning' (Torp), fvn.lag n. 'lag, stad der noko ligg(er), el. skal liggje (skal

vere)' (Norrpn ordbok), hiir i specialiserad bet. 'plats dzir man liigger niit'. I viken lade
man vaden vid makrillfiske. Se Laget i NSL s. 278.Med. avseende pi bet., jfr sv. dial.
lagn f . 'utlagda niit, plats diir man l2igger nat'. Se dven lag hos Indreb6 1929 s. 223.

Lallen ldln LGa; sund och fiskeplats. - EK, GK 1952. - Namnet kan vara bildat
till boh. verbet lalla'gi fram och tillbaka under fiske'. Man fiskar i sundet. Namnet
kan dven vara bildat till verbet lalla'sjtnga, gnola, nynna' syftande pi vigornas liite
vid hdg sjd. Eftersom det iir tippet vatten raft vzisterut blir det vid viisflig vind hdg sjo
i sundet. Jfr samma namn Bd 20:2 s. l2l.
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Nockesten(s)kilen nbftastgnSiln, nbftastenSilnTFil; vik. - Ett litet vattendrag, som

gor en skarp krtik, mynnar ut i viken. F.l. innehflllet elt *Nocke(s)ten. F.l. i namnet
iNocke(s)ten innehflller sannolikt boh. nocke nhka m.'liten krok av metalltred pe

spinnrockstenen, liten krok av metalltrfld pi de triiringar som fdr triden pfl spinnrocks-

tenen (el. miijligen sjiilva dessa triiringar)'. I Rietz (sp. 470 b) finns upptaget ett nokk

el. nokke m. 'krok p6 vingen av en spinnrock'. SAoB (S 9731) har sms. spinnrocks-

nock 'fo1a dven om sliindtrissa'. Pi samma stiille har SAOB dxen spinnrocksten 'om
spindelaxeln pi el. till spinnrock'. Sannolikt ing ir detta-teruinamnet. Detta*Nocke(s)-

teru dr sdkert ett j iimftirelsenafltn avseende det lilla vattendrag som gtir en krdk innanfdr

viken. Hiirtill har namnet Nocke sten(s)kilen bildats.

*Parttjiirn; fdrutsiitts av N., S. Parttjiirn(s)bergen, avd. V, och Partktirn(s)kldvan

(Lilla) avd. VII. - Fdrutsatt att lantmatarskrivningen Pattin- (se avd. V, VID iterger

ortens uttal iir det troligt att f.l. innehiller subst. parr 'del, (an)part' , ddt r assimilerats.

Det iir dock svflrt att ange namnets exakta innebtird; mojligen betyder namnet 'den i
flera parter delade tjdmen', jfr Partille Bd 1 s. 104 f. Lantmiitarskrivningen Pattin-,

varom se N., S. ParXjtirn(s)bergen, erinrar om att app. tidrn ibland i dial' uttalas ga4

ist[llet fbr det vanligare St!4.

Plumparehdiet phbrpparahbtat TLn; h61a i bergen vid havet. - F.1. innehSller en

-are-brldningtill det dial. verbetplumpa 'plumsa, plaska; falla i vattnet'. Enligt med-

delare plumpar 'plaskaf det ntir vattnet slflr in i h61an. Om kompositionsform pil -are,

se t.ex. Gdareberget, Kesarekullen, Liggarehiillan och Lyarefitill avd. V' Se ziven

Alfvegren 1958 s. I49 tf . och Bd 5 s. 30 not 1.

Rumleborg rbryLhabgr, rbmhabdr LRe; vik. - Namnet betecknar en vik och en liten

udde. Viken vetter mot det rippna havet. Innanfdr viken ligger ett inte alltftir htigt,

rundat berg, vars viistra sida stupar tvrirt och brant mot havet. Viken kiinnetecknas,

enligt meddelare, av att diir ofta 96r s.k. dtidsjo, dvs. dyningar fran det tippna havet slflr

in i viken mot berget. F.l. innehiller boh. rumla'rumla, ej ha nflgon ordning p6 sig;

bullra', siikert flsyftande det ljud som uppstflr niir dyningarna s16r mot berget' Jfr vat-

tendragsnamnet Rumla i Hovda 1966. S.1. innehiller app. borg bbr f., h2ir i dess be-

tydelse 'berg med brant sida' isyftande berget innanfor viken. Sannolikt iir berget den

ursprungliga namnbriraren. om namnelementet borg se Nyman 2000 s. 22I ff.

Rflbolgen r@befuan LGaKi; sund. - Namnet betecknar det sund som utgor hem-

mansgriinsen mellan GaItO och Kil. I sundet ligger Kilsholmen. F.l. innehflller rri f.

'grzinsmdrke'. S.1. fu sannolikt en mask. bildning till den stan*bolgh- 'svdlla' som

ansesingiiettantalortnamnbl.a.iViistsverigeochNorge.Jfrno. diaT.bolgen'opsvul-

met' och verb etbolgna 'svulme' (Torp). Sannolikt iir den relativt hdga Kilsholmen den

ursprungliga namnbiiraren, och s.l. -bolgen Ssyftar noligen holmens form. Det iir alltsfl

sannolikt att namnet iir ett primiirt holmnamn med betydelsen 'bergklumpen som utgdr
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grAnsmdrke' . Jfr Bolgen i NG 16 s. 173 f., Bolg i SOH 3 s. 73 med litt., Bolg i SOA
9:1 s. 158 ochBalsna hos E. Brylla i NoB 83 (1995) s. 79 ff. med litt.

Rlivbflsen r@obqsr.t TFe. - Namnet innehflller sannolikt app. rtivbds m. 'rdvfdlla
fdrsedd med viiggar och tak'. Om sidana fingstanordningar se J. Sahlgren i NoB 8
(1920) s. 161 ff. Innanfcir viken finns en liten klyfta i berget. I och utanfor klyftan lig-
ger stora stenblock. Sannolikt har man haft en riivf?illa i den steniga klyftan.

Sladtjiirnp/fuSdaLRa.-EK, SlaKjiirn, Slag Sj. cK 1843, Slakjern 1850, Slatjiirn
EK 193540. - T)iirnen ligger nedsiinkt mellan hdga berg vilkas sidor sluttar mot
tjiirnens strdnder. F.1. innehiller en motsvarighet till no. dial. sladn.'en Skraaning eller
Fordybning i Jorden, saasom paa Siderne af en Brek' (Aasen) och syftar pi den om-
givande terrdngens utseende. Om stammen slad-'}uta' se Sliihtillern Bd 8 s. 71 not34
med litt. och I. Olsson i OUA 1956 s. 13.

Slagstervik slhwstarujg, sldgstar- TLn; vik. - EK. - Namnet betecknar en liten
vik som kdnnetecknas av en stor miingd klappersten. Den ligger i en siinka mellan tvfl
berg. Viken ligger 6ppen mot havet och vid viistlig vind slfrr vigorna riitt in i viken,
och ndr vigornas rcirelser gdr att rullstenarna slflr mot varandra uppstflr ett dunkande
ljnd. Slagstervik ar ett sammansatt namn medvik som s.l. F.1. iir dunkel. Den kan mdj-
ligen innehdlla ett ord *slagster. Det iir iiven mojligt att f.l. innehiller ett namn
*slagster.I det senare fallet ror det sig mtijligen om ett viknamn *slagster, vilket
senare ffltt det epexegetiska tilliigget -vik. Nigot ord *slagster finns dock inte belagt i
nordiska sprik, varken i fornspriken eller i senare spr6kskeden. Det finns inte heller
nflgon parallell bland nordiska ortnamn. Tilltalande vore att i Slagster- finna en sam-
mansittning. Viken utgors alltsi av en srinka mellan tvi hrijder. Siinkan iir full av
klappersten vilket gdr att den utseendemiissigt bryter av mot omgivningen. Sedd frin
havssidan utgdr den ett tydligt, naturligt landmiirke som forr bor ha varit av vikt i ett
ur navigeringssynpunkt vanskligt omride. F.l. i en sammansiittning S/agsrer- skulle
mdjligen kunna innehilla en motsvarighet till fda. terriingbeteckningen slagh'sdnka';
jfr da. slag n. 'fordybning; hulning; indsankning' (ODS), da. dial. slag n.'held i en
vej' (Feilberg) och no. dial. slage m.'en bred Fordybning i Jorden' (Aasen). Slag- i
Slagstervikktnde di syfta pi vikens utseende sedd frfln havet. Jfr slagtofia i Sko 4 s.

199 f. Det iir emellertid svirt att finna en sakligt tilltalande s.l. i en sidan sammansdtt-
ning. Teoretiskt mojligt dr att namnet skulle kunna vam ett -str-avlett ortnamn (om
s/r-avledda ortnamn se Thorsten Andersson i NoB 63 (r975) s. 143 ff. och Andersson
2003 s.285). Detfinns inga?ildrebeliigg somkan styrkaett sidantantagande. Dessutom
frirekommer denna avledningstyp i mycket gamla namn. visserligen var det vatten-
omrflde innanfdr vilket Slagstervik ligger under fdrhistorisk tid viktigt ur kommunika-
tionssynpunkt, och fornldmningar sflsom tv6 bronsflldersrcisen (ra[ 1175, ll77) och en
stensiittning fran tidig jiirnfllder (ra[ 1176) vittnar om aktivitet pi och runt Linddn (diir
Slagstervik ligger), men viken iir alltfor liten och obetydlig fdr att biira ett si gammalt
nafltn.
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En mdjlighet vore att iterfora namnet Slagstervik pil ett *Slagstensvik. Tiinkbart

vore i sfl fall att det obetonade ruhaftutsatt position framftjr s och diirfor ersatts med r,

som har haft llittare att hiivda sitt siirdrag framftir s, varpi s fallit pga dissimilation.

Paralleller erbjuds i namnen Hasterby (som 1540 skrevs Halstensbyn) varom se SOV

2 s.22 och Hallstensrdd (OGB l2:l s.89). Om sidan differentiation och exempel pi
detta se t.ex. L. Elmevik i ouA 1974 s.36 ff. och S. Strandberg i ouA 1983 s. 56 f.

med litt. Ett* Slagstensvlk skulle i sfl fall kunna innehSlla verbalabstraktet s lag n.'slag;
sl6ende' syftande pi rullstenarnas dunkande slag mot varandra vid hdg sj6'

smugan smilr4a TL6; vik. - Smuge EK. - Namnet betecknar en smal, djupt skuren

vik. Namnet innehiller dial. smuga f. 'treng passage, tr6ng gang', jfr fvn. smuga f.

'smotthol, smau, hdl' (Nonpn ordbok). Ordet stflr i avljudsforhillande till verbet

smyga.Lokaliteten kallas iiven Smygkilen. Se iiven Smuget avd. III samt SmdgenBdS

s. 29 med titt. och Smugeviken hos G. Kallstenius i NoB 28 (1940) s. 28. Se dven s.

268.

Solust sbhruSt, solrdst TPi; vik. - Namnet betecknar en vik pi Solustholmen. Viken

anviinds som hamn. Man fiskar hummer ddr. Viken ligger skuggad av den relativt h6ga

Solustholmen. Namnet innehflller sannolikt en boh. motsvarighet till no. dial. sollaus

'sollgs, bortvendt fra Solen; om et Sted', jft sollqysa f' 'mangel paa Solskin'och
Solldsa hos I. Lundahl i NoB 39 (1951) s. 47. Namnet Solust kan vara ellips av ett
* Solldsvarpet eller * Solldshdlet.

* Spiirlebfl gen TMd ; ftirutsiitts av Sp drl eb d g sb e r g en, avd. V, och Sp drl eb d g s s luiret,

avd. III. - F.l. innehflller en motsvarighet till no. dial. spel m. 'Hale, Svands' (Aasen),

sv. dial. (vrml.) spiil(e) m. 'kort svans' , jfr isl . spordur m. 'Hale (paa en Fisk el. Hval)'

(Bl6ndal). F.l. syftar siikert pi den intill liggande udden, Musorumpan, som sticker ut

som en btijd spets. Om namn som uttrycker likhet mellan naturlokaliteter och djur-

svansar se t.ex. Elmevik 1990 s. 33 ff. med litt. Se averr SpalgiljornaBd l2:2 s.334.

stridsfjorden strt@sflqn TKsRtLkBiiLRe. - EK, Stridsfj. GK 1952. - F.l. kan

innehilla ett gammalt fjordnamn *stridr bildat av fvn. adj. sffidr'sttid, sterk, hard'

(Norr6n ordbok). Jtu Strierni Hellquist 1903-06 s.577 f . S.l. kan ha tillkommit i efter-

hand som ett fdrklarande tilliigg. Det iir periodvis mycket strtimt vatten i fjorden.

Stutiigat stfudaqat, stQtda4at LAm; tjiirn. - Namnet innehflller best. form sg. av

stutdga n. och iir ett jiimfdrelsenamn. S.l. -t)ga iir en i Viistsverige och ostra Norge

vanlig beniimning pi smisjdar och tjiirnar. Om namnelementet dga se Jonsson 1966 s.

288. Jfr t.ex. Oxdga(t) Bd l2:2 s. 216, Stutdgat Bd 18 s. 164 och St., L. Stutdgat Bd

15 s. 206.

siilstjiirn sc€s4eru, s@t@a, TBdMr. - EK(B), Skjiils kjiirn, Skjiills kjiirn, Skj2ils

Kjern 1820 Ta nr 198, Siils Sj. GK 1843, Sels kjern 1845 Ta nr 318, Siilstj. GK 1952.
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- F.l. kan innehilla dial. sriln.'sdter' , en motsvarighet till fvn. sel n. 'Hus som er opfgrt
til Sommerophold i Udmarken, Srterbod' (Fritzner), no. dial. sel n. 'seterhuus,
Melkestue i en afsidesliggende Grasgang' (Aasen). Ifr Scilen Bd 18 s. 80 och Srileby
i Brastad sn, Stingenzis hd. Om ordet sdl se J. Sahlgren i OUA 1947 s.9 ff. Om ftibod-
bruket i Boh. se Pettersson 1979 s.24 f .

Tannamskilen thaamsSihan TBiiKtMjRtKnVh. - Tannams kile 1594 JN s. 238,
Tanums Kijhlen 1695Tam 49, Tannamskilen 1835 Tanr254, GK 1843, Tanumskilen
EK, GK 1952. - F.l. innehiller BN Tannam. Namnet Tannam th4am, som betecknar
en bebyggelse i norra delen av Tanums sn, har uppfattats som en biform till namnet
Tanum, vars genuina uttal tycks yarutdAnm. Alternativt forekommer dock samma uttal
av sockennamnet som av bynamnet Tannam. Problemet har diskuterats av Hj. Lindroth
(i GBFT 1945 s. 94) och diirefter av S. Brink (1998 s. 28). Lindroth, och sedan Brink,
menar att namnet Tannam, med ljudftirsvagningar, assimilationer och en uttalsmiissig
anslutning till sockennamnet, gflr tillbaka pi ett 2ildre *Tunhammar, vilket stcids av ett
beliigg frln l3l7 di namnet skrevs Tunhamre (om sidana reduceringar se t.ex. Wid-
mark 1997 s. 287 med litt.). >Hammaren>>, dvs. berget, kan pivisas p5 den plats diir
den gamla gflrden 169. Lindroth anser att namnetTanum fltergir pfl Priistgirdens gamla
nalnn som zir ett iildre Tun-hem som sedan lanats till socknen. Att en sammanblandning
av de bida namnen skett syns i beliiggen f6r viknamnet. Lokaliteten kallas dvenTan-
namsfjorden och fdrr aven Kncims fiord.

Tarvarebukten thraarabakte TKo. - F.1. kan sammanhiinga med no. dial. tarv f.
'forn0denhed', med kompositionsform pi -are. Jfr [ven fvn. adj. parfr'n6dvendig;
nyttig, gagnleg' (Norr@n ordbok). F.l. syftar sannolikt pfl inbringande fiske. Man fis-
kade makrill i viken. Jfr Tarven hos Olsen 1938 s. 56 f. Jfr tivenTarv hos S. Fries i
NoB 63 (1975) s. 17 ff. diir Fries anser aff ijnamnet Tarv antingen innehflller en sub-
stantivering av fsv. adj. *parver'nyttig' eller ett subst., identiskt med flngermanl2indska
dial.-ordet targ' bitar, trasor'.

Tronsvik 116rysujgTOo.- EK, Tronswiken 1812 Tanr 177. -F.1. inneh6ller sanno-
likt mansnamnet Trond, fvn. Pr6ndr, Drdndr, iBoh. Tron. Om mansnamnet Trond se

Bergfors 1996 s. 51 ff. P. Hovda ger i NoB 54 (1966) s. I24 f ., exempel pil att pr6ndrl
prdndr m. 'galt' anviinds i norska jiimfdrelsenamn betecknande naturlokaliteter. Att
f.l. i Tronsvik innehSller pr6ndrlprdndr m. 'galt' med jiimfdrande syftning kan pfl
saklig grund ej uteslutas.

Vlillandet adlanat el. Yiillarna TLn; landomrflde och vatten utanfdr. - Willarne,
Wellame 186l Tanr 521 ; Viillandet EK. - Namnet Vtillandet innehiller ettvcidhelland,
fvn. *vedilland, vars f.l. innehfrller en biform, fvn. *vedill m., till fvn. vadill m.
'vadestad, grunn plass' (Norr@n ordbok). Namnet Vdllarnainnehiller best. pl. av ovan
niimnda *vedill. Namnet Viillandetbetyder 'landet vid vadstiillet'. Siikert iir det f6rut-
varande vadstiillet, som numera iir landomrflde, den primiira namnbziraren. Namnet har
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kommit att beteckna aven vattnet utanfdr landomrfldet. Jfr Vtillarna Bd 8 s. 210,

>>Viillane>> Bd 9 s. 2l f., Viillarna Bd I2:2 s. 393 sartfi Kalvdvrillandet ovan och

Vrillarna avd.IV.

amgren LGrRa; igenvuxen sjit. - GK 1843. - Frfln lokaliteten rinner en bdck som

fcirenar sig med det vattendrag som fiirbinder Bolsjdn och Bullaresjtiarna. S.1. innehil-

ler gren f. 'klyvning av ett vattendrag' (se vidare Stahl 1950 s. 116 f.) och s.1. syftar

siikert pfl denna fdrgrening. F.1. innehiller sannolikt di al. dmm.'dimma, rok'. Omridet

iir fuktigt och dimmigt.

II. Vattendrag

A f., fvn. d f ., irrgir i namn pfl sttirre vattendrag. I fvn. var d denvanliga bentimningen

pfl sttirre vattendrag (NSL s. 510), jfr betydelsen '6, elv' (Norr@n ordbok, Fritzner). Jfr

dven no. dial. aa f. 'elv' med tilliigget >>mest s6r pau (Torp) och 'Aa, Flod' med till-
liigget >Mest brugeligt i den sydligste Deel af Landet, hvorimod den nordlige Deel har

'Elv', (Aasen). Om d se dven DSA 8 s. 357 f. DAGs har df. men ordet fdrklaras inte.

Ordet ri ingflr i bohusliinsk a dbank m.'terrdng utmed en i'. Enligt meddelarna anvdnds

d idag inte i dialekten, men informanterna kdnner naturligtvis till ordet och anser att

en ri iirmindre'dneniilv.Som namnelementingflr ri idag endast i nannetTrdttelandadn.

Dziremot har de vattendrag som numera kaTlas Anrdsiilven, Hogarr)lven, Hudiilven,

Tanumsiilven, Tegnebyiilven och Valscilven dldre namn med d: Anrosaa (1594 JN s.

234), Anris An(1821,1837), Huudaar.(1613 K), Tgnums aa (1594 JN s .235),Tagneby

ircn (1694) och Huals aa (1594 JN s. 287). Namnet Trcittelandadn betecknar ett vat-

tendrag som bitvis 2ir vattenrikt, och delar av vattendraget utgiirs av forsar som fdrr

drev flera kvarnar. Triittelandadn 2ir bitvis bide bredare och stridare iin flera av de

vattendrag som idag har namn ph -dlven.

Till skillnad mot d ar appellativet iilv f . idaglevande i dialekten och iir det ord med-

delarna anviinder fdr att beniimna stiirre vattendrag. En rilv iir, enligt meddelare, bre-

dare och mer vattenrik iin en d, och definitivt stcirre dn en bcick. DAGs har dlv f.

l(stttire) brick, 6'. Fvn. elfr f . tycks endast ha anviints om ett fital stora vattendrag (som

t.ex. Giita iilv,tnder fvn. tid endast Elfr' Alven'), men under senmedeltiden ftirefaller

rilv ha triingt undan ri som den giingse beniimningen pfl sttirre vattendrag. I delar av

Norge har ordets betydelseinnehill iindrats; det anviinds dven om betydtgt mindre

vattendrag, niirmast biickar (NSL s. 134 f.). Samma betydelsefdrskjutning, Stminstone

i onomastikonet, tycks ha skett i Tanums hiirad. Namn pL -iilven betecknar idag stdrre

vattendrag (silsom Anrdsiilven, Brotilyen och Skiirbodlven, som itminstone i delar av

sina lopp ?lr jiimfdrelsevis breda och vattenrika), men ordet ingir dven i namn pfl

mindre vattendrag sflsom Hudd.lven och Hogarsiilven som knappt dr en meter breda.

Pflpekas b6r dock att landhdjningen (varom se inl. till avd. III) medfdrt att vattendragen

efterhand har blivit smalare och mindre vattenrika.
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Appellativet biick m. anvands i dialekten om mindre vattendrag. DAGs har biick
m. 'mindre vattendrag, stdrre dike, mindre biick'. Ungefdr samma betydelse mciter i
fvn. (se Norron ordbok, Fritzner) och i yngre norskt och svenskt spr6kmateriat (i
vissa dialekter i tjstra Sverige har ordet iiven betydelsen 'mindre vattensamling', se

Jonsson 1966 s. 266). Som namnelement i Tanum ingir btick framftjrallt i namn pi
mindre vattendrag, dvs. mindre iin sidana som har namn p6 -cilven. Undantag finns
dock. Namnet Hdbrick betecknar ett drygt en meter brett vattendrag som bitvis flyter
i en djupt nerskuren rzinna, bitvis genom ett ligliint, flackt omr6de diir vattendraget
ibland svimmar over. Hdbrick iir minst lika bred som Hudcilven och Hogarsi)lven.
viirt att notera dr dven den fran 1592 (JN s. 62) belagda skrivningen Anros beck,
betecknande den bredaste delen av det som idag kallas Anrdscilven. Den i no. dial.
petrAffade sekunddra betydelsen 'klilla' (varom se Aasen) finns inte representerad i
natumamnsmaterialet. Om brick se DSA 8 s. 328 ff. och Jonsson 1966 s. 265 tt.

Rinnare m. ingir i namnetRinnaren, ochingfir som fdrled liven i namn som behand-
las i andra avdelningar. DAGs har rinnare m. 'liten biick'. Ordet dr numera okiint ftir
meddelarna. Namnelementet rinnare ingflr i namn pi smi bdckar. Jfr iiven boh. rin-
nandem. 'litenbdck'ochrinne m.'rdnnil'. Forsm. anviinds,bidesomappellativoch
namnelement, om en strid del av ett vattendrag.

Anrds btick TAlAs, Anros beck 1592 JN s. 62; sarlma som Anrdscilven varom se

siirsk. avd. nedan. Anrdsdn TAlAs, Anrosaa 1594 JN s.234, Anris An I82I,1837;
samma somAnrdscilvenyarom se sdrsk. avd. nedan.

Blindbcick TRu, 1853; f.l. Blind- syftar pi att vattendraget uppfattats som >>osyn-

lig$, dvs. ligger dolt av terrdngen; kallas aven Blindiilven, jfr Blinningen Bd 7 s. 163
med litt. och Blindfdlsingarna och Blinning-enhos Ohlsson 1939 s. 55. Blindrilven
TRuKy, Blind-Elfven 1836; samma som Blindbiick. BlodbtickTOp, 1746 Oedman s.

257; s:akert har det brunfiirgade vattnet lett namngivarens tankar till blod; jfr Blodbrek
i DSA 1 s. 170 f. och Brandluirr hos E. Abrahamson i NoB 38 (1950) s. 67 ff.;
vattendraget kallas numeraVinbdck varom se nedan. Bottnarnabricken bbtrnanabdftry
I-Th; biicken flyter genom dalen Bottnarna, avd. VII. Broiilven briubLaa
TOkTeUbKyBeBlBo, EK, EKB; f.l. innehiller BN Bro; civer vattendraget gfu flera
broar, bl.a. en miiktig stenbro; mojligen dr vattendragsnamnet direkt bildat till app.
bro. BrdtebcickLLnTil, Brfldebeck 1814, Broddebiick 1843, 1848; f.l. innehiller san-
nolikt brdte brdQa m.'brite, skriip' mtijligen syftande pi att den stora mzingden stenar
i och invid vattendraget medftjrt ansamling av drivande kvistar e.d.

Delebcicken d4labekan TKn, EK; f.1. innehiller boh. dele n. 'grdns'; biicken utgcir
griinsen mellan ovre och Nedre Kniim. Delebiicken,ov. TKn, 6fwra delebiicken 1819;
se fciregiende. DelesbcickLAn, L824;f.1. innehiller gen. av boh. dele n. 'grdns'.

*Ekebtick(en); fcirutsiitts av Ekebdcksberget, avd. V m.fl.; f.l. innehiller eke
'ekdunge'. Eriks brick i_nks bek TSii, 1825; f.l. innehflller mansnamnet Erlk.

Fiskebrick LVfl, Fiskebiick, Fiskebeck 1824; jfr fvn. fiskibekkr m.'Brek hvori der
falder Fiskeri' (Fritzner). Forsebcick TAr, Fosse- 1817; f.l. innehiller app. fors fes_ m.
med assimilation av rs till ss. Fossumcilven fesmncbtaa TFo, EK, Fossums Af tSZg;
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f.1. innehiller BN Fossum. Fdrabybiicken furbgbdban TlJr; vattendraget flyter pi
grdnsen mot beb. Fdraby.

Gerumiilven lfuhurncblua TGe, Gerumszilven GK 1952, EK; f.l. innehflller BN

Gerum; katlas i en del av sitt lopp Anrdsdlven. Gisslerddbricken lislarabcbkan TGi
m.fl., EK; f.l. innehflller BN Glss/erdd. Gramseiilven grhrpsadkua TGs m.fl., EK;

vattendraget kallas i en del av sitt lopp Fossumdlven; den del av vattendraget som

kallas Gramsecilvenrinner bl.a. 6ver beb. Gramsds mark, och vattendragsnamnet kan

fltergi p6 ett*Gramsdsrilyen dar f.1. innehflller BN Gramsds. *Grd.btick(en); fdrutsiitts

av Grdbrickemyr, avd. VII, och Grdbiickebergen, ayd. V; f.1. syftar pi vattnets fiirg.

Gurserddbricken gt)sabdkanTGd, EK; f.l. innehflller BN Gurserdd.

Hedensbiicken h@nsbd$an 'lHn; f.l. innehfllter BN Heden. Hogarsdn TKsLSh m.

fl., Holmberg s. 60; f.1. innehiller BN Hogar; om vattendragets iildre nalnn se *Hrera

siirsk. avd. nedan. Hogardlven hdgardtus TKsLSh m.fl., EK; kallas iiven Hogarsdn.

HoghemsiilvenTHm m.fl., EK, Hoghems elfven 1866; f.1. innehflller BN Hoghem.

Huddn THu, Huudaan 1673K; salnma somHudtilvenYarom se sdrsk. avd' nedan'
*Hulebtick(en); fdrutsitts av Hulebcicl<sbro, avd.IV; f.l. innehiller s:ubst. hdl n. hah

eller adj. hdl'h$Tig,nedszinkt'. HdltebiickenlHeci, H6lte Becken 1800, Holte- 1840,

Hulte- 1853; f.I. innehiller BN Hdlt. Htillebiick h'blabcbk LGi, Hellebecken 1800;

biicken rinner dver en litenstenhdll; denna lir visserligen ganska liten men kan ha varit

betydelsefull om man ktirt diirover fdr att komma ijver vattendraget, ift Hiillevad(et)

Bd 15 s. l4O. *Hdllefors; fdrutsiitts av Hiilleforsbdcken; f.1. innehflllet hrilla f. 'berg-

hall, stenh:ill' . Htilleforsbticken hdlafasbekan TKn; biicken rinner 6ver nigra mindre

berghiillar och diir bildas smfl forsar.

lorueri)dbiickenldnarabdkan TKn; f.l. innehSller BN Jonerdd. KilebrickTYi, 1839;

f.l. innehflller kil(e) m.'djupt intriingande havsvik'; bZicken har sitt utlopp i kilen.

Kldverddsbcicken LRRyTp, Klofvertids- 1836; f.l. innehiller BN Kliiverdd.

Koldalsbiickenkpbdasbcbfu.tlKl, EK;f.1. innehilllertpnanYrctKoldalen.Kvarnebcicken

kadryabdkan TLe; vid biicken lig ftirr flera kvarnar; kallas dven Lerdalsbiicken.

Kvarnefallet kadnafhlat TJs; namnet innehiller app. kvarnfall n.'vattenfall som dri-

ver (el. iir liimpat att driva) vattenkvarn (vattenhjul)'; enkvarn fanns pi platsen. >>Kiire

Bricken>> LNy, 1832; skrivningen kan flterge elt*Kcirrebiicken dar f.1. innehiller app.

Hirr, jfr >>Kiire Berget>> avd. v; mdjligt zir dven att f.1., med syftning pfl mdrkt eller

trtigflytande vatten, innehl.Jler ti dra.' 
Lerdalsbcicken li-dasbtikan TLe; f.l. innehillet BN Lerdal; kallas dven Kvarne-

bcicken. Lillefors LEk, lille foss 1796, Lille fiss 1806, Lille Foss 1848. LilltilvenTKs
m.fl., Lillelfwen 1848.

Mannebr)cken m?lruabcbbanTEv; enligt uppgift skall en man skaTlha drunknat i niir-

heten,seManneberget,avd.Y. Myrebricken, st.LHe, StoraMyrebdcken 1832.*Nocke-

(s)ten; forutsiitts av Nockesten(s)kilen, avd. I. Ndtevattnets bdck LEl, Nijtewattnets

biick 1852; vid Ndtevattnet, avd. L

Olsbiicken TFoSu, 1835. Olseri)diilven blsracihug TSb; f.1. innehiller BN Olseriid.

Orredalbricken bradahbcbkan TOd; f.1. innehflller BN Orredalen. Pulsebiicken

piilsabdkan TGe, EK, f.l. kan innehilla gen. pl. av app. puls m.'liten vattensamling'
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syftande pfl nflgon utvidgning i biicken; f.t. kan iiven innehillaverbet pulsa ibetydel-
sen 'vada i vatten, 6ver en biick eller i dy'; om puls m. se Jonsson 1966 s. 280.

Rinnaren, (Ov.) TAs, Rinnaren, Rinnarn, 6fre Rinnarn 1824;litenbiick; f.l. inne-
hiller boh. rinnare m. 'liten back' . Rdde dal rpa dqh rKl biick; biicken rinner i en dal
och mynnar ut i Blageviken; namnet har siikert ursprungligen betecknar dalen; vattnet
i b[cken iir rtidbrunt pga jiirnutfiillning. Rdstjtirnedalsbrickeru TBdOp, Rosskjiirne
dahls Becken 1820; f.l. innehflller namnet Rdstjdrnsdalen, avd.YII.

Flera Sandbiick. Sandgropsbiicken TAs, 1845; f.1. innehiller antingen ett *Sand-

gropen eller app. sandgrop; jfr Sandgropsmyren avd. VI. Sekebiicken TFoLy, Segge-
1835; f.l. innehflller app. sek f. varom se inl. avd. vI; runt biicken dr marken sank.
SkalebcickTTe, -beck 1828; f.l. inneh6ller skaln. 'sniickskal, skalsand'; biicken flyter
genom ett omr6de med skalgrus. Skaldlven LTe, Skal Elfwen 1819; jfr foreg6ende; det
finns skalgrusbankar vid vattendraget. Skickerddbiicken [dgarabdgan TSr, EK; f.l.
innehflller BN skickerdd. skredfors s$rdJe; TKm, EK; namnet betecknar en fors som
stortar utfiir branta berg; f.l. innehiller subst. skred n. 'skridande el. ras (utfdr en slutt-
ning)', sannolikt betecknande nigot jord- eller stenras vid vattendraget snarare iin
sjzilva vattnet (fr dock Skred i DSA 8 s. 351); numera finns ett stenbrott p5 platsen och
strirre delen av berget iir bortspriingt, men vattnet forsar fortfarande utftjr ett stup.
SlccirbobcickenlQrbabtbftan TSii; griinsbiickmotbeb. Skirbo; samma som Sluirbodlven.
Sluirborilven JcQrbocbhuan TSb, EK; f.l. innehflller BN Skarbo; saflrma som Skar-
bobricken. Sladbricken Sl6btbkry LEl, EK, Sla- 1830, 1852; f.l. innehiller boh. slad
sls., ;lq f. 'flIkista' . * Slubrick; forutslitts av >>Slubeck mon<<, avd. VIII; f.l. kan innehfllla
en motsvarighet till no. dial. sluk n. 'sluk, svelg' (Torp), jfr *sluberget Bd 5 s. 198.
*Smugebcicken; fdrutsiitts av smugebcick(s)marken; f.l. innehflIler viknamnet smugan,
avd. I; biicken mynnar ut i viken. Sniirebcicken snrQrabei!,an TBii; f.l. innehflller BN
sntiret. Stordiket TTa. Svandalsiilven sahpdasdlaa T; f.l. innehflller BN svandal.
svarteforsTNs,l830;morktvatten.sdgebrickenTAl,lS45. siiltiilvensthltcilaaTMj,
EK; vattendrag som flyter genom 'angen Sriltan, avd. VIII.

Tanums d TTa, T6nums aa 1594 JN s. 235; namnet betecknar sarnma vattendrag
som Tanumsrilven. Tanumsrilven TTa m.fl., EK; f.l. innehiller BN Tanum. Tegel-
myrbiicken TOpBd, -becken 1820; vid Tegelmyr, avd. VI. >>Tegers bdcb>LS|1720;
otolkat. Tegnebydn TTe, Tiigneby ien L694; f.l. innehiller BN Tegneby. Tegneby rilv
TTu, Tegneby Elf 1805; samma som Tegnebydn. Tirebrick(en) LGiHi, 1840, Tire
Becken 1800, Tire Beck 1805; f.l. innehiller sannolikt dial. verbet tira'rinna sakta
och droppvis med tunn str6ils'. Tjuvedals biick LGgr{l. Tjufvedalsbiick 1830; vid
Tjuvedalen, avd. VII; kallas iiven Tjuvedals bdckrinne. Tjuvedals biickrinne LKlSh,
TJufwedahls-beckerindel 1810; samma som foregiende; s.l. inneh6ller app. brickrinne
m. 'liten biick' . TorpecilvenLRyTp, Torpe-Elfven 1835, 1 836; biick; f.1. innehiller BN
Torp. TrollebtickLBj,l86T; sannolikt redukt av fiiljande. TrollevikbdckenLTa,lS30;
vid Trollviken, avd. I. Tdgerddbricken TTh, EK; f.l. innehflller BN Tdgerdd, biicken
rinner pi Tdgerdds agor.

Ulefors dhrfus TKa m.fl., EK; f.1. innehfrller sannolikt verbet ula itha 'tjtta, yIa';
forsen dinar starkt vid hogt vattenstind; f.l. kan iiven innehilla ett gammalt namn p6
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hela vattendraget, *01d, *1la eller *01medbetydelsen 'den tjutande, ylande'.

Vals d TVa, Huals aa 1594 JN s. 287; f.l. innehiller BN I/a/. Valsdlven THoVa,

Hvalselfven 1861; samma som Vals d. Vinbtick Dinb(ik TOp; samma som Blodbtick

varom se ovan; f.l. innehiller vin'(drycken) vin' sannolikt isyftande brunt vatten.

Virebdck TOp, Wirebe ck t822; f.1. innehflller dial. vire m. 'vide' ; namnet zir numera

okiint for meddelare. Osterddbr)cken hstarabcbfr,an LRe; f.1. innehflllet BN )sterdd.

Anrflsiilven harosdlua, darrasdlrag, darasdtue TAlAsOtRhRy. - GK 1952,

EK(B). - F.1. innehflller BN Anrris. Namnet Anrds Q, vidher Alnaros 1397 RB s. 386

f.) iir en sammansdttning diir f.l. innehiller fvn. gen. av ett garnrnalt feminint inamn
*Qlnbetecknande nuvarande Anrisiilven, och s.1. inneheler app. os m. '6lvmynning,

smalt inlopp' .F.1. Alnar-, gen. av *Qln ,har ansetts innehilla en med -n-suffix till roten
*al- 'vdxa' bildad start aln-,jfr det germanska verbet alan 'vdxa' och fvn. ala'avle'
(Fritzner). Se A. Janz6n i NoB 23 (1935) s. 38 f., Th. Andersson i NoB 60 (1972) s.5
ff. och Andersson 2002 s.15 ff. Namnet*Qln betyder d5'den vdxande, den river-

svdmmande'. Sakligt stiimmer detta vdl, eftersom vattendraget flyter genom sanka

flkermarker diir striinderna iir sumpiga. Vid kraftiga regn svzimmar Anrisiilven ofta

river. Vattendraget kallas i en del av sitt lopp Gerumiilven varom se ovan. Namnet

betecknar samma lokalitet somAnrds bcick ochAnrdsdnvatom se ovan.

>Alrebrek> T. - fossrn Alabrk 1407 DN s.426. - Formuleringen i dokumentet

1407 tyder pi att vattendraget kan ha hdrt tilI gfrrden Vik i Tanums sn. F.1. i Alebek
kan innehilla fiskbeteckningen dl. F.1. kan iiven innehfllla en motsvarighet till no. dial

ril m. 'Rende, dyb Fure i Bunden af en Elv eller Bugt' (Aasen), jfr dven sv. dlm.'motk
ryggstrimma p6 hiist'.

Holmarnabiicken LSi. - Holmanebiicken 1 870 Lur nr 155. - F.l. kan inneh6l1a ett
*Holmarna flsyftande de uddar som bildats av det slingrande vattendraget. App. holme

m. anvAnds stundom pi sidant sdtt, se inl. till avd. III. F.1. i namnet innehiller alltsfl

bestiimd form. I hela materialet finns minga exempel pfl namn bildade pi detta siitt.

Dettycks rdra sig omunganamn. Se t.ex . Gdnetitirnel. Gdrdentjiirn,avd.I,Bunkenhog,

Hogarnaberget och Svedarnalider, avd. V, sarrfi Gdnekrirret, avd. Yl.

' 
Hudlilven hitd,cbLua THu. - EK(B). - F.1. i Hudcilven innehflller BN |Ird. Niira

vattendraget ligger bebyggelsen Hud som iir omniimnd i RB (Huld 1391 s. 390).

Sannolikt dtiljer sig ett gammalt 6namn, *Huldf., i bebyggelsenamnet. Namnet *Huld

iir sannolikt bildat till perf. part. fem. av fvn. hylja 'hiilja; diilja, gomma'. Eftersom fln

bitvis zir djupt nerskuren, kantad av hojder och till stora delar dold av grdnska, passar

betydelsen 'den dolda' viil med sakfdrhfillanden pfl platsen. Se L. Moberg i NoB 79

(1991) s. 19 samt Bd 16 s. 88 f. Se s. 268.

Hflbiick hdbek TKa, dv. BN. - Namnet betecknar ett vattendrag som bitvis flyter i
en djupt nerskuren rdnna, bitvis genom ett ligliint, flackt omride dzir vattendraget
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ibland sviimmar tjver. Vid vattendragets striinder viixer frodigt griis. F.1. innehflller
sannolikt, med syftning pi de btirdiga striinderna invid blicken, en motsvarighet till vgt.
hdf .'grds, som uppvzixer efter forsta slittern' (Rietz), no. dial. hdf .'eftergras' (Torp).
Jfu Hoen hos B. Helleland 1999 s. I07 tt.

*Hrera - A. J atz6n anser, i NoB 23 (L935) s. 1 6, med stdd av namn et Hcirr)d (henfel
1554 Jb, Herrde, Henncie 1580-81 Jb, herden 1585-86 Jb) som ftinbetecknade gflrden
Skiillerddvid.Hogarsfln, att vattendraget Hogarsfln ftjrr bar namnetfvn. *Hrera f. Detta
torde vara en-ion-avledning till fvn. adj. hdrr'grit'och namnets betydelse dr'den
grila'.I en del av sitt lopp, niira beb. Hogar, flyter vattendraget 6ver grus och stenar
och 5n iir kantad av gril,lodriita berghlillar, vilket sakligt motiverar betydelsen 'den
grfla'. Till vattendragsnarnnetxHrera har bebyggelsenamnet Hdrdd bildats. Namnet
*Hera flterfinns iiven i namnet Hrirdd bro.

Ise(r)kvarnbdckenjsar$uenbci$an,jsa-TFi,. - Vid biicken 169 fbrr en kvarn. Enligt
meddelare tog man forr is, till forvaring av fisk, frin biicken. S.l. innehflller app. kvarn-
btick.F.l. kan vara bildad till verbet isa med passiv betydelse 'frysa 1i11, isbeliiggas'
och namnet btir di tolkas som 'kvarnbdcken som (ofta) fryser till'. Verbet lsc kan dven
ha betydelsen 'genom huggning el. signing ldsgdra och upptaga is for lagring' eller
'genom huggning o.d. avlligsna istiicke frin nigot', jfr dial. uttrycket isa kvarnen jsa
kuc€ne 'hugga bort is fran ett tillfruset vattenhjul'. Formen lser- tyder pi att f.l. snarast
dr en sammandragning av ett*Isare-.

Sliingebiicken sldgabriftan TSl. - F.1. innehillerBN Sliinge. Namnet Sldnge inne-
hfiller sannolikt ett fem. vattendragsnarrn*sldngabetecknande det vattendrag som nu
kallas Slcingebcicken. *Skinga bOr sannolikt sammanhillas med verbet slcinga'sno,
rtira sig i bukter'. Jfr no. dral. slenga'sno, bevage (sig) i bugtninger' (Torp). Vaffen-
draget gtir flera stora krokar.

TriittelandaflnTTr.-EK(B). -F.l.innehSllerBNTrattelanda(J sydriProttalandum
1315 DN 4 s. 104, Prottalanda (gen pl.) 1346 ilb. s. 247). Byn Trcittelanda delas av
sockengrdnsen och sodra delen av byn ligger i Kville sn och hd. Namnet behandlas i
Bd 16 s. 72 f . Bebyggelsenamnet Triittelanda kan innehilla ett gammalt vattendrags-
narrn*Prdtt f. ellerettsammansatt*pr6tt-d bildattill fvn.pr6ttrm.'kraft'. SeBd 16
s. 73 betriiffande utvecklingen o > @.

Tyske botten t$gka b6tr(t el. Tyskebotten ti4gkabEn TTe; vattendrag. - Namn-
givningsgrunden iir dunkel. Jfr dock Tyskemyr Bd 18 s. 259 dar f.l. anses syfta pfl
tyskar inflyttade till Bullarens hd. F.l. kan innehfllla ett personbinamn, jfr TyskenBd
12:1 s. 365 och Tyskekleven Bd 8 s. 215. S.l. innehflller namnelementetbotten m. som
i namn anvdnds for att beteckna exempelvis l6gt liggande mark, ofta den del som ligger
liingst in eller liingst bort i ligliint, ibland sankt, omride. Vattendraget flyter genom ett
lflgliint omride mellan htiga berg.
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III. Oar, holmar, skflr, bidar, grund;
nfls, uddar; strandomriden

Ordet o f., fvn. ey f ., moter i fvn. med betydelserna '0y, hg'ingfl4ytt land; flatt land

attmed vatn el. elv (i stadn.)' (Norrpn ordbok). Jfr iiven Fritzner. No. dial. hat py f.

'Land som er omgivet af Vand; Halv7le eller Landtunge' (Aasen)' DAGs har o f. 'o,

holme' och Tanumsborna anviinder ordet med betydelsen 'stor vattenomfluten lokali-

tet'; Ftjr att en lokalitet skall beniimnas med ordet o brir den, enligt meddelarna, vara

helt vattenomfluten samt relativt hog och vidstriickt. Diir bilr vixa buskar, giirna triid,

och diir btir finnas annan, lzigre, vegetation. Den bijr dven, enligt vissa meddelale,Yara

bebyggd. I Bullarem6let kan o, enligt Paulsson (1920 s. 86), ha den fr6n fvn. belagda

betydelsen 'land utmed vatten'. Som namnelement inger o i namnen pi hiiradets stdrre

bebyggda, trddbevuxna 6ar som t.ex. Resd, Galtd, Pinnc)n och Otteriin (varom se Bd

19:1, under bearbetning) . o inghr iiven i namn pi mindre, obebyggda rjar som t.ex.

Mord och Kdttii.Dessaar iinde fbrh6llandevis stora, och diir finns vegetation som inte

iir si hog. Inte heller i namnmaterialet finns den frin fvn. belagda betydelsen 'land

utmed vatten' representerad. I stort sett har appellativet och namnelementet salnma

betydelseinnehfltl. Om namnelementet o se Nystrtim 1985 s. 15 f.

Nflgot mindre vattenomflutna lokaliteter bendmns holme m. Fvn. har holmi, holmr

m. 'holme, omflydt Land af ringe Omfang, liden O i Aa, Vand eller SO; Tue, Forh4ining

som haver sig op af og over den omgivende Flade (T and, Ager, Myr)' (Fritzner). Hos

schlyter m6ter betydelserna'holme' och 'instdngd, afskild plats'. I no. dial. finns

betydelserna'en Holm, en liden 6e' och 'en Plet som adskiller sig fra den omliggende

Grund, saasom en Jordplet paa en Klippe, en Gresplet i en Ager, et Stykke uslaaet

Eng' (Aasen). DAGs hn holme m. med betydelserna 'holme, mindre 6 med nflgon

vaixtlighet, storre zin skdr' och 'fastare, hdgre markomrflde omgivet av sankmark eller

vattendrag pfl minst tvi sidor'. I dialekten anvdnds holme m. numera endast om helt

vattenomflutna lokaliteter. Dessa dr, enligt meddelarna, mindre dn dar.En holme skall

iindfl vara relativt hdg. Den btir ej vara bebyggd, men dzir kan vdxa triid, buskar och

annan vegetation. Ordet holme dr semantiskt tjverordnat; meddelarna anvander det vid
definitionen av andra lokaliteter sisom skcir ocha. Som namnelementdr holmemycket

,frekvent (det starka holmfrnns numera inte i dialekten, intressant att notera iir dock att

den starka formen forekommer i iildre beligg, se t.ex . 1673 K). Sfl iir fallet dven i andra

delar av Sverige, se t.ex. Mod6er 1933 s. 42 och Nystriim 1985 s. 17. I naturnamns-

materialet i Tanum ingir h olme fratnforallt i namn pi medelstora, vattenomflutna loka-

liteter. Namnelementet har stor semantisk spiinnvidd ifriga om denotationen, men de

lokaliteter som bdr namn innehflLllatde holme iir i regel mindre iin de pi -o och storre

iin de pfl -skiir. Holme ingir iiven i namn pfl sidana uddar som bildas av slingrande

vattendrag. En del av de namn som innehiller holme betecknar dven mindre ftirhdj-

ningar i terriingen sisom htijder i en Sker (se avd. V). Denna betydelse av ordet iir
okiind ftir meddelarna. Jfr dock betydelser belagda i fvn. och no. dial. ovan. Jfr iiven

den hos Bjorvand & Lindeman anfijrda grundbetydelsen 'noe som hevet seg opp over
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omgivelsene'. Se iiven de Vries och Torp. Den frfln fsv. belagda betydelsen 'instiingd,
avskild plats' finns inte representerad i naturnamnsmaterialet. Om appellativet och
namnelementet holme se Mattisson 1986 s. 27 ff.,Lena Peterson i NoB 75 (1987) s.

217 ochNSL s.219.
Skiir n. anviinds om lokaliteter som rir iinnu nigot mindre lin vad en holme 2ir. Fvn.

sker n. har betydelserna 's(er; ogsfl om berg som stikk opp av jorda' (NorrOn ordbok),
'Klippe som stikker op af den samme omgivende Flade, f. Ex. af Jorden, af en Myr
eller Mose; Skjar, Klippe der stikker op af og haver sig over Vandfladen' (Fritzner).
No. dial. har skjer n. 'Skjer, K1ippe som rakker op af Vandet eller op i Vandfladen;
Klippegrund i Jorden, Banke af haard Steengrund i Eng eller Ager' (Aasen). Ordet iir
sliikt med verbet skcra. NSL (s. 402) anger fiir ordet skiir grundbetydelsen 'det som er
skore frfl eller sund'. I Tanumsdialekten anviinds ordet idag endast om mindre, kring-
flutna lokaliteter. Betydelser som 'litet berg, klippa i Sker' och den i DAGs belagda
betydelsen 'torr, grund, hdrd sandjord pi aker, som liksom fcirsvinner vid torka' dr
numera helt okiinda for meddelarna.Ett skrir iir, enligt meddelarna, ibland civerspolat
av vatten och diir finns sparsamt med vegetation. Som namnelement ingir s kiir frattfor-
allt i namn pi mindre, vattenomflutna lokaliteter. Dessa iir i regel mindre och kalare
iin de som har namn pi-holme. Ett intressant undantag finns dock. lingeslairbeteck-
nar en kilometerling,20 m hog holme. Den intilliggarde Ulsholmen ar pil ett stiille
nSgra meter hiigre (26,8 m), men mindre tilI omkretsen. Liknande iakttagelser har
(enligt muntlig uppgift frin Birgit Falck-Kjiillquist) gjorts i kustnamnsmaterialet i
Soteniis hamd dar Stenskrir (Askums sn) 2ir betydligt hiigre och stone till omkretsen dn
den niirliggande Flatholmez (Askums sn). Landhiijningen i Tanum dr, som i hela
Bohusldn, sv6rbedtimbar. Strandlinjen torde enligt muntlig uppgift av Tore P6"sse,

SGU Gdteborg (fr iiven Pflsse 2003 s. 31 och diir cit. litt.), fff 1 000 er sedan ha legat
cirka 4,5 m 6ver nuvarande havsyta. Fcir 2 000 6r sedan var strandlinjen 9 m 6ver
nuvarande havsyta. Landhtijningen anses idag vara 4 mm per 6r i norra delen av
Bohusliin. Detta betyder att framfiirallt Langeskiir, men dven Ulsholmen, var en stor
holme fdr 1 000 5r sedan. Ldngeskirappfattades slikert som stdrre dn Ulsholmen tiven
d6. Eftersom materialet fran tiden fdre fore 1600{alet iir ytterst begriinsat iir det omdj-
ligt att uttala sig om fiirekomst och distribution i Zildre tid av namnelementen holme
och skcir. Kanske finns forklaringen till att skiir upptriider i namn pi sttirre holmar
snarare i den av Staffan Nystrom (1988 s. 79 f. och 165 ff.) diskuterade diskrepansen
mellan det appellativiska och det onomastiska systemet, vilken innebiir att namn-
elementet skiirkanha ett annorlunda, stdrre betydelseomfang iin vad appellativet skcir
har. Kanske har ordets betydelse utvecklats frin en specialiserad betydelse till en mer
allmdn, vilket kan ha ffltt till ft ljd att det har blivit synonymt med flera andra ord.
Namnelemenlet skiir anviinds ocksfl i namn pfl bergskiir i t.ex. 6krar, se avd. V.

Knubbm.ingflrbl.a. inamnenKnubben,FlateknubbenochTrindelcnubben. Knubben
dr en holme med relativt hdga, rundade berghiillar. Flateknubben ochTrindeknubben
dr smfl, l6ga, delvis dverspolade skiir med sm6, rundade hiillar. Ordet l<nubb iir okiint
fdr de flesta meddelarna, endast tvi kiinde till ordet. En meddelare anser att en knubb
iir >linggrundska med stenar civer vattneb>, en annan anger betydelsen 'ett omride med
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flera stenar'. Dessa bflda meddelare definierar sannolikt ordet utifrfln kdnnedom om

hur Flateknubben och Trindeknubben ser tt. DAGs har lcnubb m. 'spets av ett sklir;

k opp; smi avsigade stockdndar som anvitnts s6som tegel att mura med; avs6gad

kubbe; liten, knubbig gosse eller tjur'. No. dial. hat knubb m. 'Knub, Klods' (Aasen).

Jfr iiven fjiillnamnet Knubben i NSL s. 261.

Hump m. ingfrr i bl.a. namnen Humparna och Gluppehumparna som betecknar smi
skiir. Ordet iir okiint for de flesta meddelama. En angav betydelsen 'stor sten i vattnet' .

En annan ansflg att ordet betyder >>smfl skiir i en klunga, som Humparna>> och syftade

di pi de fdr meddelaren viilbekanta skiiren Humparna. DAGs hat hump 'bergknalle

pfl land'. I Tanums naturnamnsmaterial frirekommer hump emellertid endast i namn

pfl vattenomflutna lokaliteter. No. dial. har hump m.'Bjergknold, en liden Klippe'
(Aasen), 'bergknatt, liten ujevnhet ijordbunden' och humputt 'ujevn, knudret' (Torp).

Torp iterfdr ordet till en rct *hump, *hup 'bgie sig, hvelve sig'. Jfr [ven fsv. humper

m. 'urfj?ill, ett frin en bys 6friga egor skildt jordstycke' med tilligget >ordet hump

brukas 2innu p6 nflgra orter i bem. af ett stycke jord, t.ex. skogshump, iingshump>

(Schlyter). Jfr iiven Stiderwall.
Klunk m. ingflr i namnen Klunken - detta betecknar en udde med en bergknalle

ytterst -, Hdstererklunken, som betecknar en holme, och Klunlcarna som betecknar

nflgra mindre hdjder p5land (avd. V). En meddelare kiinde till ordet och ans6g att det

var synonymt med hump'stor sten i vattnet'. Fdr dvriga meddelare var ordet okiint. I
DAGs flterfinns ordet endast i sms lerklunk m. 'lerklimp'. Jfr liven no. dial. klunk m.

'klump av mindre faste ting' (Torp).Namnelementetkalv m. anvdnds i namn pi mindre

6ar bel[gna intill stdrre, se t.ex. Ulsholms knlv.

I namn pfl smi skiir ingflr bdde m.I fvn. moter bodi m. med betydelserna 'Person

som fremkalder, foraarsager nogefi en som kundgi/rer, forkynder noge| Grundbrud,

Vandets Bryden over skjult Grund i SOen' (Fritzner) och 'bydar; bodar, varslar; grunn-

brot; brotsj@, b6re; bie, blindskjer' (Nonon ordbok). No' dial. har bode m. 'Skjrr eller

Klippe, som rakker saa nier til Vandfladen, at Havb6lgerne brydes derpaa' (Aasen).

Torp anger betydelsen 'skjer nar vandflaten, hvorpaa sjOen bryter' och ger utifr6n fvn.

en grundbetydelse 'sjObraattet som bebuder at der er skjar'. I DAGs fnns bdde m-

'undervattensskiir, blindskiir, grund diir det bryter vid hflrdare storm, klippa som nflr

till vattenytan, litet skdr'. Ordet iir levande i dialekten och anvands om smi skdr som

sticker upp river vattenytan och tjver vilka vigorna bryter. En bdde sticker, enligt med-

delarna, upp htigre 6ver vattenlinjen 2in vad ett flu gdr. Som namnelement at bdde

vanligt i namn pfl sidana smfl skiir i havsbandet. Om ordet och namnelementet bdde se

Lindroth 1922s.l72tf.
Flun. anvdnds i dialekten om ett grund som ligger i vattenlinjen och syns vid 169-

vatten. Ettflu iir inte alltid skarpt avgrdnsat. Ordet iir levande, och meddelarna anger i
stort sett en och samma betydelse av ordet. Fvn. hN flrtd f. 'fladt Skjar som faldet t@rt

ved lavt Vande men overskylles af det stigende Flodvand' (Fritzner). No. dial. har flud
(flu) f .'Barke eller fladt Skjar, som i Flodtid overskylles af SOen' (Aasen). DAGs har

flu,fludn. 'skdr som niitt och jiimt htljer sig 6ver vattenytan; litet skdr som dversvdm-

mas vid hcigvatten' ochflua f. med sarnma betydelse. I Tanums natumamnsmaterial
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finns endast den neutrala formen representerad. Ordet ingflr i ett stort antal namn pfl
sidana grund eller sm6 skiir som ligger i vaffenlinjen och syns vid ligvatten men iir
tiverspolade vid hogvatten eller htig sjii. Om ordet och namnelementetflu se Lindroth
1922 s.187 ff.

Om lokaliteter under vattenytan anvands ordet grund.Ifvn.har grunn n. betydelsen
'grunn (m., siillan n.), grunne, grunn stad i vatn' (Norrgn ordbok), 'Sted under SOen

eller Vandet i sammes Bund hvor der er grundt, eller hvor Afstanden fra denne til
Vandets Overflade er ringe' (Fritzner). No. dial. har grunn m. (och n.) 'Grund; Bund
i Vandet; ligesaa om Bund i Jorden' (Aasen). I den sistniimnda betydelsen har ordet
ofta neutralt genus. DAGs har det terriingbetecknande grund m. och n. (grund f . ar
ovanligt och finns endast i stidra Bohusliin) med betydelsen 'grund i vatten, sandgrund,
stiirre bide, uppskjutande grund i sjdn (antingen vid land eller ute i sjtin)'. Maskulint
genus dvervdger bide i DAGs och i namnmaterialet i Tanums hiirad. I dagens dialekt
ftirefaller appellativet dock ha neutralt genus, nSgot som sannolikt beror pfl anpassning
till standardsprflket. Nflgon betydelseskillnad mellan maskulint och neutralt genus

tycks inte finnas i bohusliinskan. Ordet iir idag vanligt, och meddelarna anser att ett
grund ligger djupare i vattnet iin vad ett flu gcir, ofta p6 8-10 m djup, och iir skarpare
avgrdnsat iin vad ett flu Zir. Som namnelement zir grund vanligt och ingflr framftjrallt i
namn pi undervattensskiir (som ofta ligger pi ca 10 m djup) men dven i namn pi smfl
skiir i vattenlinjen. Om grund se Lindroth 1922 s. 193 f.

Ordet grundska f. anv'etnds, enligt meddelare, fdr att beteckna ett grund utsffiickt
over ett stdrre omride. DAGs har grundska f. 'grund, grynna i sjcin, det grunda inne
vid land'. Jfr iiven no. dial. grynnska, grynnsla f. 'grunde, banke i sj6en' (Torp).

I namn p6 grund ingfu flak n. 'strjrre grund med flatyta' . Ordet iir bekant fijr vissa
meddelare som anser att ettflakligger i vattenlinjen och iir utstriickt 6ver en stcirre yta
iin vad elt grund iir. DAGs har flak n. 'flat yta, utbredd flat terriing; strirre grund med
flatyta; flat och jiimn sliitt; stort stycke av ett Skerfiilt'.

Appellativet nris n. anv'dnds i dialekten om ett sttirre, utskjutande terriingparti, och
ordet ingir i namn som betecknar stcirre uddar. I namn pi andra landfasta, i vattnet
utskjutande lokaliteter ingir bl.a. udde m., tdnge m. och skate m. Appellativet udde
kan anviindas om bide smi och stora uddar och ordet ingir i namn pfl bflde smi och
stora uddar. Udde ochtdnge ingfu liven i namn pi lokaliteter som bildas av slingrande
vattendrag eller vid sammanflode av tvi vattendrag, se avd. VlI. Ordet tdnge ar
levande i dialekten och anvdnds om smala, giirnal6ngauddar. DAGs hat tdnge m. med
betydelserna'smal utskjutande spets; udde, landtunga; i vattendrag utskjutande udde;
uddformig 6ker el. iingstapp; svansro| knivtflnge'. Jfr fvn. tangi m.'tange (pi kniv,
sverd o.1., d. e. den delen som sit i skaftet), tange, lig smal odde' (Non6n ordbok) och
no. dial. tange m.'tange paa kniv o. 1.; landtange; brodd el. smal spids' (Torp).
Namnelementet tdnge iir vanligt i namn pi smala, ofta langa uddar. Ordet skate m.
anviinds om iinnu mindre uddar. Ordet iir okiint for flera meddelare medan andra infor-
manter anser att det betyder 'liten udde'. DAGs har skate m. 'framskjutande udde,
sZirsk. del av jordomride som skjuter ut eller in i annan mark'. Jfr no. dial. verbet skata
'lgpe ut i en spids' (Torp). Som namnelement ingflr skate franforallt i namn pi sm6
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uddar som skjuter ut havet (ett undantag utgors av Skateberget, avd. V). Dessa uddar

iir i regel mindre iin de som innehiller namn pi -tdnge.

Nubb m. eller nubbe m. (vilket gflr inte att avgdra) ingflr i namnet Stenarsnubben

som betecknar en hog bergudde som skjuter ut i havet. Ordet iir bekant fcir vissa med-

delare som anser att det betyder 'udde'. DAGs hat nubb m. 'spets, udde pfl ett berg',

nubba f. 'bergudde' och nubbe m. 'liten udde som skjuter ut i sjdn; smal, oftast ganska

h<ig udde som sticker ut i sjdn'. Om nubb(e) se SOV 1 s. 118.

Huvud n. anv[nds i namn pfl hoga, framskjutande berguddar och relativt htiga vat-

tenomflutna lokaliteter. Rump m. och rumpa f. 'svans' fdrekommer i namn pi land-

omrfiden som har langsmal form eller utgdr svansformiga bihang. Orden ingir dels i
namn pi uddar, dels i namn pi iigor varom se avd. Y[II. Rump och rumpa anveinds inte

i dialekten i terriingbetecknande betydelse.

Kustbandet i Tanum priiglas av smffiske. Namngivningen prZiglas av detta smffiske

och av det orienteringssystem man anv:inde sig av fdre de elektroniska navigations-

instrumentens tid. Detta siitt att navigera anvzinds fortfarande. Ett vanligt szitt att navi-

geru dr att krysspejla med hjiilp av tvi enslinjer. Dessa linjer utgflr fran tvfl oriente-

ringspunkter bestiende av en bild eller siluett som utgtirs av naturlokaliteter eller arte-

fakter som ligger pi l6ngt avstind frin varandra och frin betraktaren, men som, i en

viss position, bildar en enda formation eller bild. Denna bild kallas med.Den position

man sedan vill navigera sig fram till finns diir linjerna korsar varandra. Man kan dven

navigera efter en enda enslinje. Detta system anviinds iin idag och kan Sterfinnas i
kustbeskrivningar som t.ex. Svensk lots. Detta orienteringssystem iir sannolikt fdrkla-

ringen till den hdga frekvens av jiimfdrelsenamn som finns i namnmaterialet, eftersom

sidana j iimftirelser gor det ldttare aff memorera meden. Se Hovda 1 96 1 , Falck-Kj iillquist
1987 s. 151 ff. ochFalck-Kjiillquist 1990 s. 307 ft.

Alnesand d.r,,asq:n, i.4asgn LGa, EK; sandstrand vid Alnesandssundet, avd. I; f.l.
innehiller sannolikt liingdmittet aln f.; mojligen kan f.l. iiven innehfllla gen. pl. alna

av fvn. qlunn'makill', jfr Alnen Bd 7 s. 185 med litt. Amundholmen,BN- Amunds-

holmsfluna @mwnshelmsftt4naTAm;plats for ostronfiske; flunaliggerutanftirAmund-
holmen,BN. Andisholmarna andashebmna, dudtshebmana, h- TLn, kr.-holme, Kortet

75, EK(B); f.l. kan innehilla det i DN omniimnda mansnarnnet Andis (se Lind 1905-

15 under Andrds sp. 26 ff.). Andisholmen TLn, EK(B); namnet betecknar inte en av

Andisholmama; f.l. innehiller dock sannolikt det angivna mansnamnet. Aspholmen

bsphebman TLn, EK(B); f.l. innehflller ffiidbeteckningen asp; nttmera veixer inga

aspar diir.
Ballaflut bdlafuitt TPi, EK(B); f.l. innehiller siikert boh. ball m. 'skinka (p6 person

el. djur)'; namnelementetball anviinds ofta i jiimforande syfte f6r att beteckna hojder,

jfr OGBReg; kallas aven Sydviistra Pinrudflut. Barlasten baldste T; sten; sannolikt

innebiir namnet en skdmtsam jiimftirelse av lokaliteten med en barlast. Bastholmen

bhsthbhman TKk, samf. holme, GK 1843, EK(B), Basth. Kortet 74; siikert har man

tagit eller berett bast pi holmen, jfr Bastholmen i Nystriim 1985 s. 40. Bastholm-

grund bhs-thelrmgrap TKk, Bastholmgrundarna EK; vid fdregflende. Berggyltgrund
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bdylyltgro4, bd.rlwltgrrup T, Berggyltgr. Kortet 75; man fiskar berggylta'gylta,
snultra' vid grundet, om fiskbeteckningen berggylta se Kornhall 1968 s. 59 f. och
Ernby 1992 s. 148. Bickan bdsq LRe; sten; namnet innehflller dral. bickn f. 'hynda'
i neds2ittande anvdndningl om ordet bickn se Janz6n 1934 s. 70 f. Bickholmen
bishehman TKt, EK(B), Biickh. Kortet 75; holme; f.l. innehiller bickn f . enligt ftire-
giende; iiven hiir iir anviindningen nedszittande, sdkert med tanke pi att holmen ligger
i viigen nrir man flirdas ut och in i hamnen. Bjdrkholmen blbykhehman TBa, 1783-84
(i sen avskrift),1864, EK, Bjdrckhollmen 1830 el. 1835, Bjdrkh. Kortet 75, Bjdrkhol.
GK 1843; f.1. innehiller triidbeteckningenbjdrk.2 Bjdrnen.l. b1gn, blen TKo,EK(B),
Bjtirn Kortet 75; skiir. 2. blqn TPi, Bjcirn EK; skiir; bida namnen Zir jiimfdrelsenamn
diir skiirens form och bergets struktur givit upphov till jiimftirelse med ryggen pi en
bjorrr. Bjdrnungarnq blprubgana TPi; namnet betecknar tre smi flun som ligger srider
omden stoneBjdrnen.Blageviks strandTGr,Blagewiks strand 1819; vidBlageviken,
avd. I. Blindefluna bhiUaftitrua TKi, EK; f.l. innehiller en motsvarighet till no. dial.
blind'skjtlt, ikke synlig', syftande pfl flunas osynlighet vilken gdr dem farliga; jfr
Blinningen i Lindroth 1922 s. 16. Bockholnten bbfthehman, bbkhbhman TKu, 1886,
EK, Bickholmen 1825 Jb, Bockh. Kortet 74; sannolikt holls de bockar som ej var
cinskviirda ur avelssynpunkt tidvis isolerade pi holmen, jfr BockholmenBdT s. 164.
Brandeflut brdnaftilt TNg, samf. skiir, EK(B), Brandflut EK 1974-79; se Brandudden
nedan. Brandudden brilneSan TNg, EK; vid farleden; f.1. innehiller sannolikt brand
m. 'sting, stake' isyftande nigot numera fdrsvunnet sjiimiirke. Brattholmen, St., L.
stQra, lDla brb.trhbhman el. Brattholmarna brhlhelrmana TEj, kr.-holme, Brattholm St.,
L. GK 1843, Bratth. St., L., Kortet 74, GK 1952, St., L. Brattholmen EK(B); bSda
holmarna iir hdga, s.1. innehiller boh. adj. bratt'brant' och syftar siikert pfl cistra sidan
av St. Brattholmen som utgcirs av ett brant shlp. Bredan, St. stQra bri_a T, GK 1843,
Kortet 75; namnet betecknar vad som i dial. kallas en grundska f., dvs ett over nflgot
stcirre omride utstriickt grund; namnet iir sannolilt ellips av el\ *Bredgrundskan

diir f.l. bred hsyftar att lokaliteten iir bred (i fcirhdtlande till sin l2ingd). Bredgrund
bri_groa TK6, 1770 K, Kortet 75,E,K, Bredgrundet GK 1843; grund med fiskeplats
invid; enligt meddelare iir grundet >>bretb>. Bremskiir brirylcir TPi, kr.- holme, Briim-
skiir GK 1843, Kortet 74,1952,8K 1974-79, Brimskdr EK(B); fiskeplats; f.l. kan
innehilla en dial. motsvarighet till fvn. brim n.'brltnning'; lokaliteten ligger langt ut
och karaktiiriseras av meddelare som ett brott'stalle dZir vflgoma bryter' . Bremsluirflut
TPi, kr.-holme, BrimskdrflutEK(B), BriimskiirflutBKl9T4-79;flutligger vidBrem-
skir. Bremudden brDqedqt, briryteSan TLs, EK 1974-79, Brimmudden EK 1935-40;
den l6ga udden civerspolas av vflgor vid v2istlig vind; ftir likalydande f.l. se Bremskcir
ovan. Brottdngarna brblagana TOo, EK(B); tvi skiir; f.l. innehiller brott n. 'brut-
ning, brottsj{i', s.1. innehflIler tdnge m. hiir knappast i den vanliga bet. 'udde, smal
utskjutande landtunga' utan snarare syftande p5 att skiiret kan se ut som en tdnge.
Brottdngbrottet brblagbref,at TOo, Kortet 74, EK; namnet betecknar ett brott t.
'stiille diir v6gorna bryter' vid fdregiende. Brottdngsslcciret brblagfclrat TOo,
Brottangsk. Kortet 74; namnet betecknar ett av de tvi skiir som kallas Brottdngarna.
Brulcsholmen britfrshahmanLGa, EK, Bruksh. GK 1952; etttegelbruk lig diir; kallas
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itven Holmen. Brurholmen bnirhahman, b1)helrman TRa, EK(B), Brurholm 1673 K,

Brudholm GK 1843, Brudh. Kortet 75; holme med fiskeplats invid; namnpilBrur-har
ofta ansetts innehilla dral. brur f. 'brud'; en ftirklaringssiigen om ett brudftilje iir knu-

ten till Brurholmen, se VFF 1563; vad gdller Brurholmen dt det svirt att sakligt moti-

vera en f.1. innehflllande ordet brud. Bryggudden brlgedry TKt, EK; lastplats; en

brygga finns pfl udden. Briickeskiir brdkaler TK6, EK(B), Brdckesk. Kortet 75, GK

1952; t.l. innehiller oblik form av briicka f. 'spricka' syftande pi flera sprickor i skli-

ret. Bunkarna bbgkana TKo; namnet kan innehilla dial. bunke m.'hdg, hop; dynga',
jfr no. dial. bung, bunk m.'bugle' (Torp); namnet kan dven vara ett jiimfcirelsenamn

dtir namngivaren liknat de smi skdren vid upp och nedv?inda bunkar, jft Kappem i
Falck-Kjiillquist 1994 s. 79 ff. 2 Buskiir. I. b&Ier TBa, EK(B). 2. brllrir TKk; f.t.

innehAller dial. bu f. 'bod' , pi Buskir TKk ligger en bod diir man fdrvarade vaden.

Bussas udde TLs,1858; f.1. kan innehfllla en fem. bildning till soldat- el. bitsmans-

narnnet Buss, jfr Busseberg Bd 16 s. 165 och Bussehemmqnet Bd 20:1 s. 98 f.
Byl<ningen bilknegan TAr; udde; man tviittade vid udden. Byxegrund bbksagraA TKtt,
Oxegr. [sic!] Kortet 74; f .1. innehflller ordet byxa; eftersom namnbdraren egentligen

utgors av tvi grund uppfattas lokaliteten som tvidelad, vilket foranlett namngivningen.

Byttelocket bhtratbgatTRy, samf. skiir, EK(B), l\22,Byttelircketl822;namnet beteck-

nar ett litet, platt skiir och flsyftar utseendemiissig likhet med locket pil et bytta. Bdk-

el. Bdtskiir b,ilqr, bddjdr, beile.r TKo, Bet- GK 1843, Kortet 75, GK 1952, EK(B);

skiir med fiskeplats invid; f.1. innehflller sannolikt ordetbdk m. 'sjomiirke' som i dial.

uttalas bq(d; en bdk stflr pi skiiret; uttalet bdd- T i sfl fall sekundiirt. Bdsegrundarna

b@sagropana TMo; f.1. innehflller namnelementet bds m. som anviinds om smi
vikar och trlnga klyftor (om bds se inl. till avd. I); en liten vik finns innanfdr loka-

liteterna. Bdtekullen bddakglry LGa; udde; man drog :upp bdtar vid udden. Bdtsktirs'

fluna bitdjesftw7a TKo, EK(B); fluna ligger vid Bdk- el. Btuskar. Bcickerbrottet

bdkarbrbdat TKti; tvfl grund vid Bricker varom se slirsk. avd. nedan. Bcickudden

bdkedry TLn, EK; udden ligger vid det sanka landomride som kallas Bcicken. Bdckern

bdkan LOv, EK(B); holme; naffrret kan innehilla best. form av dral. bticker m. 'lagg-

kzirlsmakare'; kanske dr namnet ett s.k. >grundst6tningsnalnn>); se om sfldana hos

Mod6er 1933 s. 233 f.; kanske har en bdcker g6tt p6 grund eller rakat illa ut vid hol-

men. Bdnen bfine TSd, Bcinan EK; skiir; namnet innehflIler siikert ordet bdn f., sido-

form till bdna; skarct iir litet och avlfingt och dess form har siikert givit upphov till
jiimforelse med en bdna.

Damphiillan dArnphcblq TRv, EK, Dampehiilla 1822; man daru.pade, dvs. 'klapp-

ade, tvzittade kltider' dar. Dannholmen dhahbhman TMo, samf. holme, EK(B), Dan-

holm 1673 K, Damholm GK 1843, Kortet 74, Danholmen 1858, Dannh. GK 1952;

plats fdr vadfiske; namnet betecknar en stor holme invid farleden; f.l. innehiller sanno-

likt gen. pl. av folkbeteckningen daner ' danskar' , jfr Danholmen hos Lindrofh (1922

s. 136) och Dan(a)holm(en) Bd 3 s. 147. Djupehdlet dUbahehl TMtj; namnet beteck-

nz1r en udde mot Djupvarpet; vattnet ar djupt utanfdr udden och namnet bor fran btir-
jan ha betecknat varpet. Djupskdr diblrir, fuple.r TOti, kr.-holme, Kortet 74,8K(B);
fiskeplats; djupt vatten vid skiiret. Djupsundkullen dfubsan$eln TKi, EK 193540,
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Djupsundskullen EK 1974--79: naffmet betecknar en holme vid Djupsund, avd. I; s.l.
innehiller dral. kull m. 'kulle'. Dritaresluir dfidara[qr TLn, kr.-holme, EK(B); f.l.
innehfiller, med syftning p6 figelspillning, verbet drita'skita' eller subst. drit m. med.
kompositionsform pi -are yarom se Alfvegren 1958. Drdngsholmen drctgshehman
TRa, EK; f.l. innehillerordetdriingmennamngivningsgrunden zirokand.2Duv(e)skcir.
l. dilua[qr, dfuuaJ@r TL6, Duveskiir EK(B), Dufvesk. Kortet 75; kallas aven Gulskir.
2. TRdti, fdrutsiitts av Duvsluirhuvudet; f.1. innehiller fflgelbeteckningen duva. Duv-
skrirhuvudet dfilerhrut TRdd, Duskiir hufvud 1846, Duskiirhut EK 193540,
Duskiirhuet EK 1974-79; udde; f.l. innehflller ett *Duyskir; s.l. innehiller huvud n.
'hdg udde; framskjutande bergparti'. Dyvffiut d/mgftdt TRdcr; flut ligger utanfor
Dyvik, avd. I. Dyviksgrund dfiurysgrwa TRtjo; se foregiende. Dt)de mannen dA man
TK6; svart sten i vattenbryne! sannolikt iir namnet ett jiimfdrelsenartn diir den svarta
stenen fdrt tankarna till ett ilandflutet lik. DddingestenmalenTMo; p6 platsen sdgs en
ddding, dvs. ett lik, ha flutit i land; s.l. innehiller app. stenmal m. 'vall, samling av
stenar'.

Ej gdeholmen, BN. Enerudden TFiv, 1822, Ener-Udden 1 8 1 1 ; f.l. innehflller dial.
ener m.'enbuske, entrzid'. >>Engelskcin> TFfl, 1856; jfr Angelsbdden nedan. Eriken
6_raban TEj, kr.-holme, EK(B), Irken GK 1843, Kortet 74; sannolikt ellips av ett
*Eriksholmen dar f.l. innehdller mansnamnet Erik. Erikgrund (rakgrhp TEj; vid
Eriken.

Flera Fiskholmen; narnnen syftar siikert p6 bra fiske. Fjridersluir TM6, fjiirskiir
1858, florskiir EK(B); samma som Fjdren nedan. Fjrilsingfluna f1dlsryft*na TOo
f.l. innehflller antagligen fiskbeteckningenfjdrsing;det finns mycket fjiirsing i omridet;
attbeakta iir dverg6ngen r > I itttaletfldlsry-; vaxlingen bor ha skett innan r+s blev
p i dial. Fjdren f1Qr9 TMci, samf. skdr; namnet innehfrller best. form sg. av dial. fidr
fiqr f .'fjader' i kollektiv betydelse; narnnet Zir knappast ett jiimforelsenamn utan syftar
siikert pi fjiidertiikt eftersom ejder hiickar pi skiiret. Flakebrotten ftdgabrb&,
ft@kabrblan TKo, Flackbrottet EK; stort grundomride och flskeplats; f.l. innehflller
app.flakn.'stcirre grund med flatyta'; grundet har relativt flat ovansida; s.l. innehflller
ordet brott n. 'stdlle diir vigorna bryter', lokaliteten kallas iiven Biibrotten varom se

siirsk. avd. nedan. FlateknubbenftidaknolanTKo, EK(B), GK1952, Flata Knubben
Kortet 75; grund; f.l. innehfiller adj.flat; s.l. innehiller dial. knubb m. 'knopp, knuta,
bula, knol' varom se inl. till denna avd; vidTrindeknubben; nafllnen iir siikert givna i
relation till varandra. Flatskiir ftddler TK6, EK(B); f.l. innehflller adj. flat. Fleru
Flunq;for ordetflu se inl. avd. III. Flundranftbrydra TKd; grund; sannolikt jiimftirel-
senarrn. Fkickudden TBd, fliick udden 1820; sannolikt har lokaliteten anviints som
positionsangivare i samband med navigation, och narnnet betyder sannolikt 'udden
med fliick'. Fliiskesfuir ftdskatqr, ft,bslfier TKt, EK(B); f.I. kan innehilla ett ord
samhtirigt med.no. dial.tlask m. 'Fladkant, bredeste Side' (Aasen), syftande p6 skiirets
hiillar; jfr Flaskevik avd. I och Fliiskum Bd 8 s. 107 f ., namnet kan iiven vara ett
bercimmande namn syftande pA gott fiske, om namn pi Fldsk- se Nystrom 1985 s. 86.
Fldtholmen LGa, 1876; namnet betecknar en udde som dr vattenomfluten vid hdg-
vatten; f.l. innehflller sannolikt en motsvarighet till no. dral.flpyrf. 'sidt og flatt stykke
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land ved vandl6p, ofte oversv@mmet, bredt stille grundt stykke av en bek' (Torp).

Framuddenfritrybdan TMo, EK; nalkas man Muson i farleden sdderifrin skjuter den

framtriidande Framudden tt. Fransern, L., St. ldla, stbra frdasa4 TKu, EK(B); hol-

mar; narnnen kan mdjligen sammanhiinga med namnet Fransarna, som betecknar en

sliikt i Lur, och innehilla en ur detta plurala Fransarna ltisgjord form. Franserflut

TKu, EK(B);vidL. Fransern. Fultdngenfifutrh4an,fi4aganTLit,EK 1935-40, Figel-
EK t97 +-79; f.1. innehill er fd.gel, i dial. fuh; figel hickar ddr. Fureniis LHe, furentss

1703;furorvZixer diir. Furholmenftrhalrman LGa; udde medfuror. FurkafrtkaTKo;
holme med fiskeplats invid; namnet kan vara ellips av ettxFurkdn dar f.l. innehiller

boh. verbetTtzrka feyka 'bryta, hdva' och namnet betyder sannolill 'on ddr v6gorna

bryter, hiiver sig'; betriiffande namnbildningen se Ftirka sarsk. avd. nedan. Fdngskiir

TMci, samf. skiir, EK(B), fingeskiir 1858; f.1. innehflller verbalsubstantivet fdng
'fflngst, det man fer', hAr siikert syftande pi gott fiske;jfr likalydande namn Bd 16 s.

129. Fdlungarna f&lagana,felogana TK6, Ffrlungar Kortet 75; grund och fiskeplats;

vid foljande. Fdlungen,z., S/. TK6, EK(B); holmar;jiimftirelsenamn diir de smi hol-

marna liknats vid simmande folungar.
Galten gbltar.t THii; sten;jiimftirelsenamn; mtijligen ellips av ett*Galtestenen e.d.;

om namn innehflllande djurbeteckningar som galt, oxe osv. betecknande farliga loka-

liteter man bbr akta sig fiir se Hovda 1978 s. 7 ff . Galteryggen gdltarygan TRdti, EK;

udde; udden liknar en svinrygg. Galtd, BN. Galtdnubben, -nubbarna ghltanalan,

-ndbana LGa; de sm6 holmarnaligger vid Galtd: s.l. innehiller nubb m. ellet nubbe

m. 'smal, ofta hiig udde, som skjuter ut i vattnet'; holmarna ser, ur en viss vinkel, ut

som en udde pi Galt6. Galtdstolarna gAltOstqlrana, ghltastqlrana LGa, EK, Galtd

stola(r)ne 1857; udde med avsatser i berget som ftjrt namngivarens tankar tlll stolar.

Geteslcrir idalcbr LRe, EK; namnet betecknar en liten, numera landfast, sandudde;

innanfor v2ixer frodigt siiltagriis; f.l. innehflller verbet geta fida'valla', fdrr vallade

man djur pfl stranden innanfbr udden. Getholmen ybdhehman TKo, EK; getterbetade

dar. Getskiirholmen ydterhslrman LRe; utanfdr Geteskiir ovan. Gluppan, L., St. lila,
stQra ghitpq, gh&pe TLs, EK(B), Gluppen, St. Kortet 75; holmar; namnet innehaller

en motsvarighet tillno. dial. gluppa, gloppa f. 'h61a, klyfta i berg, spricka; smal tipp-

ning, smyg mellan hus'; mellan Z. och St. Gluppan finns ett smalt sund som sannolikt

iir den ursprungliga namnbriraren. Glupparna gbitpana, gltbpana, ghilpana TLs, Glup-

perne KortetT5; sammanfattandenamnpilGluppan,L, S/. ovanoch Gluppehumparna.

Gluppehumparna gh,hpa-, ghhpahbrypanaTLy EK(B); narnnet betecknar tre skiir vid
L., St. Gluppan oyarr; s.l. innehflller hump m. 'bergknalle' varom se inl. till denna avd.

Godniibban S,indbs TNg, samf. sktir, EK(B), Gonibban EK1974-:79;f-1. god syftat

siikert pfl att skdret, tillsammans med de intill liggande Smdholmama, se nedan, bildar

en vinkel och utgdr en skyddad ankringsplats vid viistlig vind;jfr GovikenBdT s.52;

s.l. innehiller niibbaf. 'spetsigt, niibbliknande terriingparti, udde'. GraddestrandTFe,

1856; namnet betecknar en strand med stora rullstenar; mellan rullstenarna ligger stora

miingder grov sand, snarast finkornigt grus; f.l. iir dunkel; mdjligen innehiller den en

motsvarighet tiil no. dial. grat n. 'fint avfald av metal el. sten'(Torp), syftande pfl den

stora mdngd grus som finns p6 stranden. Grundskir L., St. grb4tqre, lela, stQra
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grbAlqr, gr&A.[A,r TKd, GK 1843, Kortet 75,1952, EKB; f.l. innehiller adj. grund
syftande pi grunt vatten; man fiskade med landvad diir; se Grundsluirtan avd.l.
Grundskdrtan grba[qrtQn TKo; grund; se Grundskiirtan ayd.I. Grdbensslccir TMri,
EK(B), Grflbenskiir 1858; f.l. innehflIler grdben m., snarast som noaord fdr varg; skii-
ret dr grdare iin omgivande skiir och f.l. syftar med stcirsta sannolikhet pi utseende-
miissig likhet med en varg. Grr)tet, L., St. kla, stdra grAdat TM6, EK; tvfl nu landfasta
holmar; se Grdten siirsk. avd. nedan. Grdtskcir grbdldr TPi, kr.-holme, GK 1843,
EK(B), Grritsk. Kortet 7 4; f .1. innehflller grdt n. ' sten, stensamling' , om ordet grdt se

Grdten siirsk. avd. nedan; det finns mycket sten pfl skiiret. Grdtudden LGa, 1876; f.l.
innehiller grdt n. enligt ovan. Gula hcillan gdha hdla LGa; liten udde; p6 enhdllapi
udden vdxer gulalavar.2 Gula skiiret. l. gtitha fclrat TKn, EK(B). 2. githa t@rat
TKh, EK; se Gula hiillan ovan. Gule hucken gilha hfikan TGi; htig udde; pi udden
vdxer gula lavar; s.1. innehiller boh. huck m. 'liten upphojning i marken'. Gule hum-
pen g$tha hbrppan TLi, EK; skiir; skiiret dr bevuxet med gula lavar; s.l. innehflller
dral. hump m. 'bergknalle'. Gulestens strand TVh, 1835; f.l. innehiller ett*Gulesten,
avd. V. 2 Gule udden.l. gfoha eflryTM| EK; gula fliickar i berget. 2. TMti; gulalavar
dar.3 Gulskrir. l. gilh[dr TLi; kallas aven Duveskiir.2. gfohtqr, g$hlcr TK6, kr.-
holme, disponeras av lotsverket, EK(B), GK1952, Galskiir GK 1843, Gulsk. Kortet
75; fiskeplats.3. gfilcbr, gdblqre TLn, kr.-holme, GK 1843,1952, EK(B), Gulsk.
Kortet 75; Gulskrir TLn har ljusare bergart dn omgivande lokaliteter och har diirfdr
uppfattats som gulaktigt, pi de tvfl andra skiiren vdxer gulalavar. Gdsebdden, N., S.

nQlrara, sbarara gdsabea el. Gdsebddarna TKo, Giseb6darna GK 1843, Gisebidar
Kortet 75,1952, EK(B); skiir; f.l. kan innehilla gen. pl. av figelbeteckningen gds el.
verbet gdsa'blisa, inga,ryka' (Rietz); bida alternativen stzimmer sakligt; s.l. innehel-
ler app. bdde b8 m. varom se inl. denna avd., i sms. ofta-ben med kort vokal. Gdsholm
TKu, Gasholm 1673 K; namnet betecknar en av Gdsciarna nedan. Gdsskrir Sdler
LRe. Gdsii, N., S. nqlr, s1r gdsq, sammanfattande Gdsdarna TKu, Gflsdarne 1825,
1886, G6sdn N., S. GK 1843, Norr Gisti S<ir Gflso 1886, Gisti, N, S. Kortet 74,GK
1952,EK, Giso S. EKB; f.1. Ssyftar fdrekomst av giiss. Gdsdflut gdsoft*t TKu, EK;
vid N. Gdsd. Gdsdkullen g@so$eln TKt, kr.-holme, EK(B); holmen ligger vid N.
Gdsd. Gdsdtaren gdsotg4 TKu; grund vid Gdsd; s.l. innehflller tare t@ra m. 'tflLng,

sjdgriis' eller' tdnggrund' . Griddholmen TKii, 1847 .

Haken h@gan TEv; liten udde; jiimftirelsenamn, jfr Haken Bd l2:2 s. 233 f. och
Lindroth 1922 s. 31. Halegrund hQhagrary TOo, Hallegrund Kortet 74; f .1. innehiller
hale m.'svans'; grundet har svansliknande form. 2 Halsen. l. hhlsan TKm; lfingsmal
udde med hrigre bergparti ytterst. 2. hdlsan TVd; langsmal udde med raka sidor;
kroppsdelsbeteckningen hals anv'ands i rjverftird betydelse fdr att beteckna linga,
tranga och smala terriingformationer sflviil pfl land som i vatten; om namnelementet
hals se t.ex. S. Brink i NONELex, artikeln -hals ochl. Hagisen i NoB 82 (1994) s. 5

ff. HalsvikholmenTEj, EK(B); holme; utanfdr beb. Halsvik. Halvankaren hitlagkan,
hihitgka4, hahdgka4 TL6, EK; bflde; namnet innehflller ordet halvankare m.'br;inn-
vinsdunk som ryflrmer 20liter' och iir ett jiimfrirelsenarnn, se Lindroth 1922 s. 3l f .
Hamneholmen hhryn(a)hebman, hhmnhehman LRe, EK(B), 1866, Hamnh. Kortet 75;
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holmen ligger i Reso hamn. Hamnehumpen h.amnahompan LRe, liten sten i vattnet;

s.l. innehfrller dial. hump m. 'bergknalle'; stenen ligger i Reso hamn. Hamnevikudde

TR6, Kortet 75; udden ligger vid en liten hamn; nilgot*Hamnevikhar inte pfitriiffats.

Hanseskiir hirysajQr TLe, EK(B); f.l. innehiller sannolikt mansnamnet Ilans.
Hasselholmen hhslahelrman, hhgal- TKi, EK; f.1. innehiller viixtbeteckningen hassel.

Hasstensfluna hhgtensftlgpa TMo, EK; vid Hasstensholmen Yarom se sdrsk. avd.

nedan. Hasstensholmsskiiret TM6, samf. skiir, EK(B); vidHasstensholmen varom se

siirsk. avd. nedan. HasstensskiiretTMo, Hafstens 1858; samma somHasstensholmen

varom se szirsk. avd. nedan. Hasstensudden hhs-tensbdan TMci, EK; udde som vetter
motHasstensholmen, siirsk. avd. nedan. Hatthamnskirenhhlhamntqre,hdlhamnlrbrg
TLn, EK(B); namnet betecknar tre skiir som ligger utanfor berget Hatthamnen, avd.

Y. Havsten,BN. Havstensholmen, L., St. lDla, stbra hdfstgnshbhman THvFfl, samf.

holme, EKB,.EK 1974-79, Hafstens Holmen 1858, Havstenholmen L., St. EK 1935-
40; f.1. innehiller BN Havsten. Hillersudden hblaSedan TVti, EK; pi udden finns en

mycket stor hiller m. 'fram- och dverskjutande klippa samt utrymmet under denna',

se s. 267 . Hjrilmebdden yblmabbn, -b&n, -ben TKo, EK(B), GK 1952, Hjelmebidane
GK 1843, Hjelmingbonn Kortet 75; vid fdljande; vad giiller skrivningen -bonn se

Gdsebd.den, N., ,S ovan. Hjcilmen, L., St. lila, stQra yilman TKo, EK(B), Hjelmen
l77OK, Hjelmen, L., St. Kortet 75; skiir med fiskeplats invid;jiimfdrelsenamn; Sr.

Hjiilmen dr ett runt skdr som 2ir hdgre iin omgivande skiir, L. Hjiilmen iir namngiven i
relation till Sr. Hjcilmen, se s. 270. Holkindaruddarna holcbrydarbflana, holclryar-,

hblendarbdana TOo; narnnet lir sannolikt ett grundstdtningsnamn som syftar pfl att

nilgon holldndsk seglare g6tt pfl grund, vid Holldndarebdgen T06, avd. I. Holliindar-
uddenTOo, EK; namnet betecknar et av Holliindaruddarna oyan. >>Holme-holmen>>

TVh, 1835; namnet betecknar en liten o. Holmen hbLman LGa; halvtj; kallas iiven

Bruksholmenvarom se ovan. Holmen, L., St.lila, stdra hbhman, hblrman TEv resp. Sr,

samf. skdr, EK(B). >>Holme-On, TVh, 1835; namnet betecknar sannolikt samma loka-
litet som >I1o lme-holmen>> strax ovan. Ilo lmudden hbhme dALG a; udde. H orngiilstrand
hfi1qstrary,hQle;trgn LGa, HogiirdsstrandenEK 1974"79; strand; vidHorngdlbukten,
avd.I. Hornsudden h4r_tsedryLRe, EK; namnet betecknar en stor framspringande berg-

udde; f.l. innehiller namnelementet horn som i stora delar av Norden anvdnts for att

beteckna sidana markerade framspringande berguddar, se L. Hellberg i OUA 1973 s.

38 f., se dven Hornsbackbulcten avd. I. Hoverddholmen hdurahebman, hdurahbbman

TLk, Hovreholmen EK; utanftir beb. Hoverdd hQara. Hoverddstrand hQurastraa TLk;
vidbeb.Hoverr)d.FleraHummerholmen;f.I. syftarp6ftummerfrske.Hummerholmgrund
hbrnorhelrmgrof TKu; vid Hummerholmen. Hummerkullen hbaorkeJn TKa, EK(B);
skiir; f.l. syftar p6 hummerfrske. Hummerlds(en) hhrnorl4san, hbryLorldsan, hhrqor',
lbrTtalqst.t, hbryorlqs TIlh, -l<isen Kortet 74,75; grund och fiskeplats; sannolikt ellips
av ett *Hummerldsgrunden; forr fanns det gott om hummer pfl platsen, men enligt
meddelare finns det knappt nSgon hummer diir liingre; uttalen hhrfior-, hhryor- tpp-
visar tilljiimning. Flera Hummershiren. Hummerskcirgrundarna luirytartergrapana
TOo, kr.-holmar, EK(B); vid ett av Hummerskiiren. Manga Humpen, Humparna;
namnen innehiller hump m. 'bergknalle'. 2 Hunden.l. hrua TKti; grund. 2. htiyLRe;
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grund; sannolikt syftn hund i de bida namnen pi att grunden 2ir farliga f6r sjtifarare;
om namn innehillande djurbeteckningar som hund, galt, oxe osv. betecknande farliga
lokaliteter man bcir akta sig ftjr se Hovda 1978 s. 7 ff. Husstadfluna hilstqftAna TEjh;
flun ttanfor Husstad, BN. Huvudgrundarna hfograryana TLi; grunden ligger utanfcir
Huvudet, avd. V. Hdkldvhdllorna hdkheuhrblna TLil; udde pfl Hdkldvbergef, avd. V.
Hdlaflut hfuha ft4t TMo, Hilaflut EK1,flutligger vid Halebukten el. Hdln bukten, avd.
I. Hdslair h6[qr TKcj, Kortet 75, EK(B); man fiskade hd m. 'pigghaj' i omridet.
Hdskrir hdkbr TPi, kr.-holme, GK 1843, Kortet 74, GK 1952, EK(B); namnen inne-
hflller adj. hd'hog' , en motsvarighet till fvn. hdr'hdg'; skdret iir hogre dn omgivande

skar. Hdsk)rgrund h@tergrbp TPi; grund; vid Hdsldr. Hdudden hdadan TMti, EK;
f.l. innehflller hd m.'pigghaj'. Hdvdrnbrottet hdpanbrade TKu; vid holmarna Z. och
St. Hdvdrn varom se sdrsk. avd. nedan. Hdllefisken hrilafeskan, hd!fi;kan TKii; grund;

man fiskade hrilleftsk m. 'helgeflundra' ddr. Htillsd, BN. Htilludden hdladry TKs.
Hrirddholmen hdyhehman, hd?hsLman LSh, Hiirr Holmen 1812, Hiirholmen EK
193540, Hiir6dsholmen EK 1974-:19; f.1. innehiller BN Hcirt)d varom se *Hera,

avd. II. Hristholmen hdsthbhman THj, EK(B), Hiistholm GK 1843, Hiisth. Kortet74;
holmen har viil anvdnts som hcistbete. Hdttan hdla, hd.lo TK6, EK(B), GK 1843,

Kortet 75, GK 1952; holme med fiskeplats invid; holmen liknar en hdtta. Hiittefluna
lublaftwrya TK6, EK(B); vid Hcittan. Hdgland h61laa TKti; udde med hdga berg; s.1.

-landhar hiir sannolikt betydelsen 'strand'. Hrinsholmen hhashehman, hbnshehman
TArSb, 1863, EK, Hcine- 1841; halvo; hiir bedrevs jakt pfl sjo- och skogsfigel; f.1.

innehflller figelbeteckningen hdns i bet. 'skogsfflgel'.
Istadiste TLs, EK(B), Istan EK 1974-79; skzir; namnet Zir dunkelt; mojligen iterger

uttalet ett *Isstad dar f.l. syftar pfl dock eller biirande ls och s.l. innehflller stad m.
'plats (fiir nigot), plats diir nigot finns'. 2 Jon(s)grund. l. yiasgrrua TPi; grund och
fiskeplats. 2. fingrna TK6; grund och fiskeplats; lonsgrund TPi ar namngiven efter
den person som >>upptiickte>> grundet.

Kalkegrundarna khlkagronana TLn, kr.-holme, EK(B); vita flackar av sjotulpaner
har givit upphov till f.l. Kalk-, jfr Kalkegrund(en) Bd 20:2 s. 153. Kallhdla kdlheha
TKk; strand; namnet betyder sannolikt 'den kalla (frostliinta) hilan', jfr Kallhagen,
avd. VI[. Kalmareflut TMd; namnet kan vara ett grundsttitningsnarnn diir nflgon skuta
frin Kalmar eller med namnet Kalmar gfltt pi grund. Kalmarskiir TMo, samf. skiir,
EK(B), Kalmare- 1858; se fdregiende. Kalven kdluan el. Ulsholmens kalv rfishehms

kdLa TUh, ulfz holmss Kalf 1720, Kalfven GK 1843, Kortet 74,75, Kalven EK(B),
GK 1952; skdr; namnet innehflller kalv m. hiir i bet. 'mindre o vid sidan av en stiirre';
Kalvsund, avd. I, skiljer Kalyen och Ulsholmen Frt. KaluflunaTPi, kr.-holme, EK(B);
namnet iir siikert ett jiimforelsenaflrn dar fluna liknats vid simmande kalvar. Kalv-
haggrundarna khhuhawgropana TOti; utanfrir Kalvhagen, avd. VIII. Kalvskaten
kbskqdan,kdskq.dan [sic!] TUh, EK(B); skarvidKalveruvarom se ovan; s.l. inneh6ller
skate m.'udde o.d.'; ur en viss vinkel ser skdret ut som en udde pi Kalven. Kalvskcir
kd[qrTOo.Kartndbbflutkhlnebftfit,kbtnebflqjtTOo,EK;flutliggervidKamtcibban,
se szirsk. avd. nedan. Kattehuvudet khlahfit TKu, EK 193540; namnet betecknar
sddra delen av Katten. Katten kdlan TKu, kr.-holme, EK(B); sett frfln Edsvik liknar
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skdret en liggande katt. Kattholmen kbtrhehman TEj; jiimftirelsenamn. Kavringen
khprag och Kavringen, L. TP| kr.-holmar, EK(B); nafltnen innehflller ordet kavring
m.; sannolikt har holmarnas avlflnga form ftirt tanken till tvi brddlimpor, jfr Limpani
Mod6er 1933 s. 85. Kepholmen gQbhbhman TPi, EK, Kepholm GK 1843, Skeppsh.

[sic!] Kortet 74,Keph. GK 1952:. f.l. innehiller sannolikt en motsvarighet till no. keip

m. 'aareblok', egentligen 'tre med indsnit i' (Torp), i sfl fall syftande p6 en inskiirning
i terrdngen, i detta fall en dal som loper dver holmen;jfr dock Kebene Bd 7 s. 64 och
Kdperi)dBd 8 s. 32 ff. med lltt. Kidholmen;{hbhman LSi, Ked- EK(B); f.l. innehiller
kid Se-n. 'killing'. 2 Killingen.l. Silegan TLa, samf. holme, EK(B), GKt952, Killing
Kortet 75.2. Silegan TKo, kr.-holme, GK 1843, Kortet 75, EK(B), GKl952; narnnen

2ir knappast jiimfdrelsenamn utan flsyftar snarast att killingar hfiIlits diir p6 bete.

Killinghattarna TLa, samf. holmar, EKB; vid Killingen TLa; s.1. isyftar holmarnas

form; kallas aven Killingholmarna. KillingholmarnaTLa,EKl9T4-79; samma som

ftiregflende. Kilsholmen Silshshman LKi, EK(B), Kihlsholmen 1846, Kilsh. GKl952;
holme; f.l. innehflller BN Krl. Kistan sigta, sigtg TLfl, kr.-holme, 1770 K, GK 1843,

Kortet 74,75, EK(B), GK 1952, Kijsten 1673 K; fiskeplats fdr hummer; jiimfdrelse-

tamn. Kistehakama SigtahQgana TLi; grunden skjuter ut som hakar frln Kistan, se

Haken ovan med litt. Kivangsluiret Siuegferat TLn, EK; udde; f.l. innehfi]ler ett
*Kivdngen dAr f.l. kan kan vara bildad tillverbetkivas 'tvista' eller innehflIla subst. kiv
syftande pi tvist om iigande- el. nyttjanderdtt, se Trdt(t)e- och Tviste- i OGBReg.

Klareflut kldraftwt TK6, EK(B) ; flut ligger vid Klaren. Klaren kl@ry TKo, GK 1843,

EK(B), GK 1952; skiir; sannolikt ellips av ett *Klarholmen e.d. dAr f.l. syftar pfl att

vattnet runt skziret ar klart i motsats till n6got annat, ndrliggande, mer lerigt vatten-
pafti. Kla(v)holmen, S. sba.ara kldhehman LGa, Glaholmarne GK 1843, Stjdra klak-
holmen 1857, Klarholmen, S. EKB, Klah. S. GK 1952, S. Klaholmen EK; namnet iir
sekundiirt till N. Kla(v)holmen i Tjiimt sn (Bd 20:2 s. 7D, dtu f.l. antas innehilla
slbst. klave'halstrd, bindsle fdr ntit', ziven 'kluven stock'; en vik pilN. Kla(v)holmen
uppvisar lil*ret med enkoklave. Klevholmen, In.,Ytt.iaora,fudora khduhbhman, sam-

manfattande Klevholmarna khduhehmana TPi, Klefttolm, Inre, Yttre GK 1843, Kleft.
I., Y. Kortet 74, Kliivholmen, In., Ytt. EK; f.l. innehiller app. klev f. i bet. 'klyfta'; en

sfldan gar tvdrs ijver Yttre Klevholmen. Kloppen kh6pe LGa, Kloppa Kortet 75; nam-

net betecknar den udde diir bron mellan Galto och fastlandet har sitt fdste; namnet

innehflller best. form sg. av ordet klopp f . khep 'sp?ng' . Kloppholmen klrbphelrman,

khbphblman LHe, EK; vid Kloppen ovan. Klunken kb6gkan TPi, EK; namnet beteck-

nar en udde med tydligt avgriinsad bergkulle ytterst; namnet innehiller dral. klunkm.
'klump' syftande pfl kullen. Kffian khbftq el. Tvdkffian TPi, kr.-holmar, EK(B),
Tviklyfta Kortet 74; narnnen betecknar ffe sklir; sannolikt iir dock det stdrsta skiiret

den ursprungliga namnbiiraren och naflrnen syftar pfl nd kffior i skiiret; den singulara

formen Kffian beror sannolikt pi att de tvi klyftorna ser ut som en enda ur en viss

vinkel. 2 Kldvholmen. l. klbphbl,man TPi, kr.-holme, EK(B), Kltiftrolm GK 1843,

Klofh. Kortet 74,Klixh. GK 1952.2. khbphehman TKl, Klef- 1825, Klof- 1886; f.l.
inneh6ller kldv a f .' bergsskreva' ; pil Kldvholme n TPi finns en djup klyfta. Fler a Kldv -

sHir(en). Kldvslairgrundarna khla[ergraryana TOo;vid Kldvskciren. Kldvsktirsskaten
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kbpu[arskgdaz TOtj; skate m.'udde' pi ett av Kldvskciren. Kldvudden khbpbdan,

khbpbd.ry TOci, Klcivudden EK; kldva dar. Kltittefluna khdpftAna TLn, EK; utanftjr
Klcitteberget, avd. V. Kliittegrund khdlagroru TL6, kr.-holme, EK(B); skiir vid Klcixen
nedan. Kldtten khdlqt, khdlan TL6, kr.-holme, 1673 K, GK 1843, Kortet 74,75,
GK 1952, EK(B); fiskeplats invid; namnet betecknar ett hogt, rundat skdr med en

hdg bergknalle; namnet innehflller ordet kliitt m. 'hiijd, bergstopp'. Klcittholmen
kbdtrhebmaru TLn, EK(B); utanfor Klcixeberget avd. V. Klcinskaten khdtrskbdan TLh,
EK; udde pl Kldtten ovan; s.1. innehiller skate m.':udde' . Knarregrunden, -grundarna
kndragrmry, kndyagrhryana TK6; grund och fiskeplats; vid fdljande. Knarren, Flata, St.

fthda, stQra knQry, sammanfattande Knarrarna knhyana TKri, Knarrholmarne GK
1843, Kna:rarne Kortet 75, St., Flate Knarren EK(B), GK1952, St., Flata Knarren EK
1974--79; sktu med fiskeplats invid; namnet Knarren 2ir ellips av ett *Knarrholmen

d,ir.f.l. sannolikt innehiller bitbetecknin gen knarr m., en motsvarighet nll fvn. kngrr
m. 'ett slags handelsskepp'; namnet iir ett jiimforelsenamn diir skiiret liknats vid en

bit, jfr L., St. Knarrholmen Bd 3 s. 157 f ., Knarrevik Bd. l2:2 s. 26 och Kruarrberg i
NSL s. 260. KnubbenLGa,1876, EK(B); holme; narnnet betecknar ett skiir med rela-
tivt hdga, rundade berghiillar och innehflller dial. knubb m.'knuta, kloss, bula, kn6l'.
Knutsgrund bn&dsgreru TKu, Knutsgr. Kortet 74; f.l. innehfiIler mansnamnet Knut;
namngivningsorsaken okiind. Kncimsholmen kncfmshehman, kndrytshblman THa,
EK; f.l. innehflIler BN Knrim. Koddegrund bbdagrep TPi, Koddegr. Kortet 74; f.l.
innehiller kodd m.'testikel'; jiimforelsenamn. Kogrurudarna l<figro4ana, kt!- TKu,
-grunname 1825 Jb, -grundarne, -grunnarne 1886, -grunden EK; vid lflgt vatten ser
grunden ut som simmande kor. Koltre k6ltre, bbltre TUh; grund; namnet kan vara
en ellips av ett *Kultregrundan diir f.1. innehiller verbet kultra 'rulla, vdltra sig' och
s.l. inneh6ller grunda f.; tiinkbart iir di att f.l. syftar pi vflgorna; jfr no. dial. kulta
' strita, puffa, vippa, kantra , vilta' ; lokaliteten kallas iiven Saltskiirkoltre. Kornbdden
kbabea, kdnbary TKir, EK(B), GK 1952, Kornbfldan Kortet 75; skiir; f.1. innehiller
ordet korn'siidesslaget korn' men namngivningsgrunden ?ir okZind; mrijligen grund-

stiitningsnamn, jfu Kornbddarna Bd 8 s. 172. Korstdngen kbgtagan TKti, EK; f.l.
innehSller kors, sdkert i bet. 'sjomiirke'. Korstdngflut kb1,ta4flral TKd, EK; utanfor
Korstdngen. Kosbdgeflut TPi, kr.-holme, EK(B); utanfor S. Kosbdgen, avd. I. Flera
Koskcir(en);jiimfrirelsenamn. Kostenarrla kr$stenana, hist[nana, kristenana LGa; tvi
stora stenar som liknar simmande kor. Krabban krdba TL6, EK; skdr; namnet kan
vara ett jiimfdrelsenamn eller syftapilkrabbfrske. Kragencisholmen krhutaneshebman,
krhEane"s- TKs; f.l. innehflller BN Kragencis; holmen dr numera landfast. Krappscitt
krbpse! THii, EK; smalt sund med skiir; man brukar siitta garn vid skiiret; f.l. innehil-
ler siikerligen krapp n. 'frflng passage' syftande pi det smala sundet; s.l. innehfrller
sdkert sdtt n. 'stiille dzir man sitter garn' . Krossholmen krhs-helrman, brb;hbbman TKu,
1825 Ib,1886, EK(B), Krossh. Kortet 74, GK 1952;f .1. inneh6ller dial. kross n. 'kors';
antagligen har ett sjtimiirke i form av ett kors stift pa holmen; denna ligger vid en

farled. Krossnris LOv, EK; se foregiende. Krossniisuddarna LOv, Krossniis uddame
1846; pil Krossncis. Krdkan kr@ga TKs, EK(B); liten holme; namnet innehflller fflgel-
beteckningen krdka eller mojligen en fcirkortnin g av dlekrdka'ska"rv', ev. syftande pi
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frirekomst. Kriikenrisudden krpganqsed4t LRq vid Krdkeniis; miijligen syftar krdk pit

att strandlinjen grir enkrdk. Krdkesholmen LRe, EK; udde; f.l. kan syfta pi att sfrand-

linjen gtrr en kriikvidudden. Kulegrund hibagraru TMii, EK; f.1. innehiller ordetkula
'rund upphdjning'.2 Kullen. l. kblry TMci, samf. holme, EK(B). 2. kSln TOii, kr'-
holme, GK 1843, KortetT4,EK(B); pi bida holmama finns rundade hiijdformationer.

Kullholmen kblhbhman, kgl-TPi, EK; pfl lokaliteten, som numera dr en udde, finns en

hogberyskulle. Kuongen lalogan, lagan TLn, kr.-holme, EK(B), St. Kungen GK

1843, Kortet 75; namnet innehflller dral. kuong kdog m.'valthomssndcka'; sfldana

sniickor, som finns pfl skiiret, anveindes fdrr som agn vid fiske av berggylta. 2 Kvarne-

skiir.l. kud4a[qr, -Jqr, $udatqrTLL, EK(B), Qvarnsk. Kortet 74,75, Kvarnesk' GK

1952;namnet betecknar ett runt skiir. 2.TF1L, Qvarn- 1856; kvarnar har funnits pi land

innanftjrskiiren. KvarneskiirgrundkudAalqrgrb9,ku,bry[ergroruTLil;vidKvarneskiir
ovan. Kvimdlsgrund $olmasgrhpTl(h: f.1. innehflllerBN Kvimdlet. Kyrkogdrdsholmen

*rirgashbhman, SQygaShelrman TOo, EK; utanftir Kyrkogdrdssand. Kyrkogdrdssand

sdrgasqn TOti; gammaTkoleralcyrkogdrd dat. Kyrkudden Sbvkod7' THv; udde vid
lqrkan. Kdgarna kdgana TPi, Kikarna GK 1843, Kikarne Kortet 74, Koggarna GK

l952,EK;holmar; namnetinnehiller sannoliktpl. av subst. kas@) m. 'mindre odiickad

fiskebit av viss typ' och narnnen iir jiimfdrelsenamn; subst. krig har tvfl alternativa

uttal, med kort respektive lang konsonant; se ftiljande. Kdgekdl kdgayEk LRe; skiir;

jiimftirelsenamn. Kdlstocken kdstokan T; grund och fiskeplats; namnet innehiller

slbst. kdlstock m., i dial. med bet. 'ktjlsvin'; jiimfcirelsenunn. Kr)fiegrund Sdftagrory
TKu, Kiiftegr. Kortet 74;vidKrifien valom se nedan. Ktifiekulleru Sd{ta$eln TKu, kr.-

holme, EK(B); vrd Kriften; holmen kiinnetecknas av en markant kulle. Kdilen Sdftan
TKu, kr.-holme, Kortet 74, EK(B); en vik p6 holmen har formen av en oppen lcdft.

Kiiludden S@lefi.t TFi, Kiilludden EK; udde pfl Ktisslebergen, avd. V; f.l. innehiller

boh. kiile Sdla m.'kittel', om formen Kiissle- se Kiisslebergen, avd. Y . Kiinnsluir, L.,

St. ldla, stdra ;doldr, sammanfattande Kiinnskiiren Sd4[c[rana TKtt, Kiinnskdr, L.,

St., EK(B), GK 1952, Kiinnskiir GK 1843, Kortet 74; f.l. innehflller verbet kdnna

gd4a'sokaefter sill'. Kc)ringsk)ren LRe, 1837;miijligen har enkdring f. 'sjdmiirke'

sdtt dZir; skdren dr numera okiinda ftir meddelare . Kiirrbyudden S@rbged4t, sbtbUedan
LGa, EK; f.1. innehflller BN Kdrrby diir f.1. innehAller app. kdrr n. 'tzit skogsdunge

(ftiretrZidesvis pi sankmark), tdtt buskage, trdddunge'; uttalet 5&4 tyder pfl samma

utveckling som hos no. dial. kigrr f ., m., n. med samma bet.; om app. kjgrr se Jonsson

1966 s. 337 f . Kdttskcir sdltrlr TKu, EK(B), K6ttsk. Kortet 74, Kiitteskiir EK 1974-

79 f .1. innehflller sannolikt dial. kriXa Sdla f . 'katta' ; lokaliteten liknar, fr6'n en viss

position pfl sjdn, en liggande katt; en smal udde skjuter ut som en kattsvans.

Kiittskirgrund Sdllergrar TKu, EK(B), Kiitteskiirsgrund EK 1974-79; vid fore-

giende. Ktikestenen Slgaste_n TKo, EK 193540; grund och fiskeplats;f.1. kan inne-

h6lla ordet kiik sqs mtijligen Ssyftande gott fiske. Kdlhalingstuiret sphhalryftirat
TKu; skiiret anvandes fdrr vid kdlhalning och reparation av bfltar.

2 Ladholmen.l.ldhehmanLGa, EK(B), Laholmen 1857, Leh. Kortet 75; holme'

2.ldhbhman,l@hehman TSA, EK, Laholmen 1856; udde; lokaliteterna har tjiinat som

lastplatser; f.1. innehflller en motsvarighet tiIl fvn. hlada'lasta'; se *Ladhcillan avd. V.
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Lammholmen lhahebmanTLk, EK, numera landfast; f.l. inneh6ller djurbeteckningen
larnm. I'ammdedet ldryagl TAv; namnet betecknar det omr6de som fdrbinder Lammi)
med fastlandet, s.l. innehflller ed n., hiir med bet. 'relativt smal landtunga som ftirbin-
der stdrre landpartier'. Laralsgrund liralsgrop T; grundet ligger langt ute till havs; f.l.
kaninnehflIlaett*Larhals dArf.l. innehillerverbet laraldra 'kommaenliittbris'och
s.l. innehflller hals, hiir i bet. 'smalt grund'. Lekholmarna TAr, -holmarne 1817; f.l.
kan syfta pi vattnets rdrelse eller fiskars eller fAglars lek, jfr Lindroth 1922 s.161 och
Sahlgren i NoB l0 (1922) s. 168. Lerholmarrua li_rhelrmana TFi, EK; f.1. syftar pi
lerbotten omkring holmarna. Lerholmen li_rhbhman TAr, 1863, EK; numera landfast,
lerigbotten. Ligg stilla legstila TEjh, EK; skiir; antingen ih namnet en uppmaning till
sjtifarare 'ligg stilla' eller ocksi iir inneborden 'skziret ddr man ligger stilla (med bfltar)'
eller 'skdret diir man vid diligt v[der miste ligga stilla (med bitar)' ; jfr Liggstill Bd
20:2 s. 159 med litt., Torkopp Bd 18 s. 356 f. med litt. och Bldsoppkullen avd. V med
litt. Lillegrund ldlagraru TPi, GK 1843, Kortet 74,Lilla- 1770 K; kallas iiven Vessle-
grund vatom se nedan. Lillesnart li]asnat TLn; holmen kallas dven Snartekalven
snh_Takhhuan; s.l. innehillet snart m. 'brand, briint stycke'; lokaliteten iir namngiven i
relation ttll Storesnart va.rom se nedan. Limmantissanden lirpanasgnTHa, EK; strand
vidLimmantisberget,avd. V; f.1. innehillerett*Limmantisvaromse sdrsk. avd. nedan.
Ljungholmen TMd, Ljugn- 1858. 2 Logegrund (5t., L.).1. l@uagro4 TK6. 2. lila, stQra
l@uagra4 TKu, Loggrundet GK 1843 L., St. Logegrund TKd liggervidLogennedan;
ett av dem kallas liven Loghdseru varom se nedan. Logen l@uan 'tPi, kr.-holme, GK
1843, Kortet T4,LixenEK(B); namnet betecknar ett pifallande platt och 16gt skiir och
innehiller dial.ldve ldua m.'loge'; jiimfrirelsenamn; Lindroth (1931 s. 105) f6rklarar
likalydande namn med att skiiret iir brett och platt som ett trtiskgolv; se Loskcir nedan,
jfr iiven Logen i Mod6er 1933 s. 85. Loght)sen l@oh4san TKu, Kortet 74; grund;loka-
liteten ligger norr om Logen ovan, vars namn ingflr i f.l.; s.l. innehiller boh. hds m.,
eg. 'hjiirnskil', som i dial. anviinds ftir att beteckna smi, runda vattenomflutna lokali-
teter, kullar under vattenytan och iiven kullar pi land. Jfr no. dial. hause m. 'liten
bergknalle' . Loreflut lQraftqr TPi, kr.-holme, EK(B), Lorflut GK 1843, Lorefly Kortet
74; fll vid Lora varom se sdrsk. avd. nedan. Loregrund lQragrary TPi; alternativt
narnnpl Loreflut. Lorehdsarna lQrah4sana TPi; namnet betecknar bergknallarna som
sticker app i Loreflur; s.l. inneh6ller boh. hds m., eg. 'hjiirnskil', som i dial. anviinds
fcir att beteckna smfl, runda vattenomflutna lokaliteter och dven kullar pi land, se
Loghdsen ovan.2 Loskcir. l. ld[er TFe, EK. 2. lQlqr, lit-, lddjdr TKti, EK(B); f.l.
innehflller sannolikt boh. lo m. 'loge', en form som existerar parallellt med ldve l@ua

m. 'loge'; i synnerhet Loskdr TFe iir mycket platt; iiven Insluir TKt, iir flatare och
planare 2in intilliggande holme; siikert iir narnnen jiimftirelsenamn och inneblir jiim-
forelse med ett loggolv, jfr Logen ovan.2 Lyngnhuvudet. l. lbgnhfit, ldghtat TLil,
EK(B), Liung hufwud.1720, Ljunghufvet GK 1843, Ljunghufvud Korret 7S;holme.2.
bgnhAt, hghfitTLn, kr.-holme, EK(B), Langhufvud GK 1843, Lugnhufud Kortet 75;
f.l. inneh6ller ordet lyngn 'ljung' ; s.1. innehiller huyud n. som anvAnds i namn pi h6ga
vattenomflutna lokaliteter. Lyngnhuvudfluna lbgnhuftQna TLn; vid Lyngnhuvudet
TLn.2 Ldnga berget. l. laga berlat LGa; namnet betecknar en ldngstrcickr udde som



45

vid hdgvatten iir helt vattenomfluten; kallas dven linge holmen.2. laga berlat TLn;
namnet betecknar elt ldngstrrickt grund.Flera linga skiiret. Iinga stenbryggan lhga

stOnbrAga THi, EK; namnet betecknar ett naturligt,ldngstriickl stenrose som fungerar

sombrygga.2lingebdden. l. lhgabgry [!] T, Langebfldan Kortet 75; grund och fiske-

plats. 2. lheabba. TLfl, kr.-holme, EK(B), GK1952, Langebonn GK 1843, Kortet74;
s.1. innehfiller app. bdde bg m., varom se inl. till denna avd., i sms. ofta -baa, medfor-
kortad vokal. Ldngebddenbrottet lhgabanbrhiat TLL;vidLdngebdden TL6; s.l. inne-

hiller brott n. 'stdlle d?ir det bryter'. Iingebddenskaten lhgabanskqdanTLil, kronans

skiir, EK(B); vidlingebddenTLir; s.l. innehiller skate m.'udde o.d.' och syftar pi att

skdret ur en viss vinkel ser ut som en udde pL lingebd.den. Iinge holmen litga

hblman, hblman THii, EK; den ldnga holmen eir numera landfast. Ldngekrirrsstrand

lhgayestrqn TLk; f.1. innehflller BN Ldngekdrr.Iingencis TLn, EK; langstriickt udde.

Ldngeniisudden lhganqsa@r1 TLn; liten udde pil lingentis. Ldng(e)skrir lhga[qr,
-Jdr,ldgfe,r, ldga- TLs, Lflngesier 1673 K, Lflngeskiir GK 1843, Kortet 75,GK1952,
EK(B); o med fiskeplats invid; tjn iir pifallande hog och ldngstrackt.Iingeskrirbdden

lhga[qrbery, ldelgr bddan TKt , EK(B), GK 1952, Lflngsk'bonn Kortet 74,75; vid
Ldrugeskt)r. Ldngesdirhuvudet lhgaJerhqt TLs, EK; namnet betecknar den nord-

ligaste, hoga delen av lingeskiir; s.1. innehillet huvud n. 'hog udde; framskjutande

bergparti'. lingestrand TA1, 1844; strand. Ldngevattensdarna LBj, Lflngevattens

6arne 1830; i Ldngevattnet, aud.I. Iingholmen lhghblrman TPi, EK, Lflngholm GK

1843,Langh. Kortet74, GK lg52.LdngsandTYi,Lingsan 1803;strand.LdngsiAholmen

ld.ujohehman TKm, kr.-holme, EK 1974-:79, Langesjtiholmen EK(B); f.1. innehSller

BN lingesjd. Ldbdden, -bddarna l6bba, ldbbaana TK6, EK(B), Ltibidar Kortet 75;

f.l. kan innehilla dral.ld m. 'lie'; en jiimfdrelse mellan enlie och ett vasst grund som

sliter s6nder bfltbottnar och garn kan ha fcjresviivat namngivarna, jfr Hcicklan nedan; i
varje fall ett av de tvfl grund som bendmns Ldbidarna 2ir avlangt och kan ha liknats vid
en lie. Ldgareskiir @oaraftlr TKk; f.1. innehiller siikert verbet ldga 'tvdtta, bada' .

Ldkebergstdngqrna THo, Ltjkebergs tingarne 1852; se Ldkeberg(et), -bergen avd. V.

Ldkesktir lilgaldr LRe, EK(B); f.l. syftar pi fcirekomst av ldkv'axter; sfldana viixer

rikligt pi holmarna. Ldkeskdrstenen lpga[eSti-n LRe; vid Ldkeskdr.3 likholmen. l.
@ghehman, l|ghblman TFe, 1856, EK; plats fdr vadkast. 2. ldghehmart TKi, EK,

Ltjkholm GK 1843, Kortet 74, Ldkh. GK 1952. 3. lbghbhman, lilghehman TKu,

EK(B), 1886, Oster och Wester Lokholmarne Jb 1825, Ltikholm GK 1843, L6kh.

Kortet 74 se Ldkeskrir ovan; pi Ldkholmen TFfl viixer rikligt med grasldk. Ldnn'

holmskiiren, -sktiret, Smd, Stora smq,, stQra lhahehmt@rg TMo, St. Lonnholmsskdret,

Sm6 Ltinnholmsskiiren EK(B); vid Ldnnholmen Yarom se sdrsk. avd. nedan. Ldnn-

tdgholmarna ldrytewh&hmana LFie, samf. holmar, EK(B); f.l. innehiller BN Ldnntdg.

Ldnntdgholmen lB 4tawhelrman LPie, Lontogholmen 1 866; en av Ldnntdgholmarrua.

Ldskiir l6lqr TKo, Kortet 75, EK(B); m$jligen innehiller f.1. verbet ldga 'tvdtta,

bada', jfr aven Lr)bdden, -bddarna ovan.

Makrillskiiren mdknlfcbrg T06 ; tvi sklir; se ftilj ande. Makrillslair mhftralftlr T Oo,

kr.-holme. Makrillskiir Kortet 74, EK(B); det storsta av Makrillsluiren oYan; man har

fiskat makrill dar. Manholmen, L., St. lila, stbra mbahblrman, mdryhel'man TRvRtj,
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Manholmen l822,Manho1m, L., St. GK 1843, Manholmen, Lilla, MannholmaneLille
1846, Manh. St. Kortet 74, Manholmen, St. EK(B), Manh. L., St. GK 1952; eftersom
det flnns en kolerakyrkogerd pi St. Manholmen syftar f.l. s2ikert pil att mrin begravts
pi platsen, jfr Mansl<ir i Lindroth 1922 s.149. Manholmfluna mhahebmftlgfa TRv;
vid Sr. och L. Manholmen ovan. Manholmgrundet TRv, EK(B); vid Sr. och L. Man-
holmen ovan. Manholmskiret TRv, samf. skiir, EK(B), Manholmeskjdr, Manholms-
skam 1822; vid Sr. och L. Manholmen ovan. Matsegrund mhgagron TKti; f.l. innehfll-
ler mansnamnet Mats men namnblirarens koppling tiIl grundet iir okiind. Mord, L., St.
lDla, stdra mQra, mQrq TPi, kr.-holmar, Morda l77OK, Moro Kortet 74, EK(B), GK
1952, Moron GK 1843, Mor6, L. Morti EK(B), Mdr6, Lilla Morrj EK 1974-79; oar
och fiskeplats; f.l. innehiller sannolikt en motsvarighet till no. dial. mor m.'stof i en
viss masse, isar i sten' (Torp) flsyftande den stora mitngd klappersten som finns pi on.
Mordgrund mrtrograp TPi, Kortet 74, Morgrund GK 1843; vid Sr. Mord varom se

ovan. Mulen mfrn LGa; liten udde; namnet innehfrIler mule m.'oppning, mynning',
hiir i bet. 'mynning av vatten(drag)' och syftande pfl en biick som mynnar ut i havet.
Munkholmen mbgkhehman TKi, EK; sannolikt har hojdformationen pfl holmen jiim-
fcirts med en munk i huva. Musdn, BN. Musdrumpan mfusorompa, mfosa- TMci, EK;
udde pfl Musdn; plats frir vadkast invid udden; s.l. innehiller rumpa f. 'svans; utskju-
tande smal udde, yttersta delen av mark'. Mdkesten mdgasten TFfl; f.l. innehfiller dial.
mdk(e) m. 'mis'. 2. Mdkholmen (L., St.).1. TOo, EK(B), Migholmen St., L. GK 1843,
Migholm, St., Migh. L. Kortet 74, l|i,[.ekh., St., L. GK 1952. 2. mi1ghbhman TLfl
Mflgholmen 1839; f.1. innehiller mdk m. 'mis'; mycket mfis pir bida holmama.
Mdl<skiir, L., St. kla, stQra m@fty'r el. Mdkslcdren, Smd smq mdldre TOii, Mikskiiren,
Smi EK(B); vid, Mdkholmen TOo ovan. Mdslqir mtllqr LRe, samf. skiir, GK 1843,
Kortet 75, Miseskiir, Lilla, Stora 1866, Mflskiir, L., St. EK(B); dtir finns mycket
mds; figelbeteckningarna mdk(e) och mds viixlar i dial., beteckningarna isyftar dock
sarnma art. Mdskirflut mdlerftwl LRe; vidMdsHir. Mcirrehrillan mdrahela TFi; f.1.

innehiller mrirr 'hdst', sannolikt brukade man l6ta hiistar bada dar. Mdrrepannan
m@rapa4aTK6, EK(B), MiirrpannaKortetT5; skiir;jiimftirelsenamn,jfr Tjufle)pannan
nedan. Mdrresl<cir mr/ratqr, md_r[qr TK6, EK(B), GK 1952, Merskiir Kortet 75; vid
Mcirrepannan.2 Mdlen. l. mqr+ TKci; stenstrand. 2. m$n TKk; stenstrand; narnnen
innehiller dral. mdl m. som ingir i sms. stenmdl m., liktydig med stenmal m. 'vall,
samling av stenar'. Mdludden m&hedU TK6, EK; vid Mdlen. Mdrpannan mgrphpa
LGa;liten udde; f.1. innehflller dial. miir m. 'myra'; s.l. innehflllerlroppsdelsbeteck-
ni:ngen panna syftande pi uddens form. *Mdrtdng(en), foruts[tts av Mdrtdngmyr; f .1.

innehiller dial. mdr m.'myra'.
Nordbergssanden ndhbqsQn TKo, EK; f.1. innehiller sannolikt sliiktnamnet Nord-

berg. Nordostfluna TPi, kr.-holme, EK(B); nordost om Morci, jfr Sydostfluna. Nord-
sandTSd., 1856, Nor- 1832.2 Nordstrand(en). l. nQhstrh4 LGa, -sfrand 1857; strand.
2. TTa, Nohlstrand 1836. Ndset LVb, 1855. Niishalsen ruQshalsan TNii; udde vid
Niishalsen, avd. L Ncishiillan,BN. Ndstegdrdsholmen ndgtagashelrmaz TNg, samf.
holme, EK(B), Niistegirdsholm GK 1843, Niisteg6rdsh. KortetT4; f .1. innehiller BN
Ntistegdrd. Niisudden n@ssdqt TK6, EK; f.l. innehiller appellativet nas syftande pi
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den del av Kalvdn varifrfrn Nasudden skjttter tt. Ndtet nddat THal' sten; namnet inne-

h|ller ndt n. 'ntjtkreatur';jiimfdrelsenalnn. Ndtholmen TNii, 1839; numera landfast;

ndtfueatw betade dar. Ndtnr)s nddnqs LRe, EK, Ntjdniis 1837, Ndddenis Kortet 75;

udde och betesmark; nt)tkreatw brukade beta diir.

Olasskiirbha[c[rTM6, samf. skzir, EK(B), Olas-Skiiir 1746Oedmans. 62, Olofsklir,

Olof skiir 1858; f.l. innehiller mansnamnet O/a; skrivningarna frin 1858 ar sannolikt

av lantmdtaren forvanskade former. Olieskir b!1atqr, bhla[qr LRe, EK, Olgeskiir

1840; udde; fcirr fanns ett trankokeri vid udden, f.l. syftar pil srllolia. Olieskirs-
stenmalar(na) LRe, Oljeskiirs stenmalar 1840, Olgerskiirsstenmalarne 1842; vid fdre-

giende. Ommerholmen brparhelrman LPie, samf. holme, EK(B), Omerh. Kortet 75;

f.l. innehitler sannolikt dial. omm m. 'ugn'; det finns jiittegrytor pil Ommerholmen;

formen Ommer- iir sannolikt en bildning med kompositionsform ph -ar(e), dvs. ett
*Ommarholmen som givit ett Ommerholmen; jfr >>Om(m)ercingslyckan>> i Alfvegren

1958 s. Il7 medlitt. Ormudden bymeflan TMo, EK; udden lir liten och smal; namnet

iir sannolikt ett jiimfiirelsenamn diir utseendemlissig likhet med en ormligget tlll grund

fdr namngivningen. Otterdn,BN. OuddenTln; se Oudden nedan.

Pallarna phlana LRe, EK; tvfl branta uddar med stup och flera klipphyllor; namnet

innehdller app. pall m. 'bergavsats vars ena sida bestdr av en mer eller mindre lodriit

ned8tstupande kan! berg med avsatser'. Peres grund ptpras groA TEv; f.l. innehSller

mansnamnet Per. Persgrundet, -grund pc,Sgrandat, p@sgra4 T, -grunden Kortet 75;

grund och fiskeplats; enligt uppgift frfln meddelare hette den person som >upptdckte>>

grundet Per. Pickar(e)skrir piftara[qr, pikarjcbr TFfl; litet skiir; f.l. kan innehfllla ver-

bet pickn 'bulta, knacka' med -are-tttvidgning, syftande pi vigornas llttd; jfr Pickaren

Bd 8 s. 197 och iiven samma namn hos Lindroth 1922 s. 52 f . Piggen pigan TRI",EK;
liten udde; namnet innehillerplgg m. 'spets' syftande pfl hela den lilla udden. Pinnd-

fluna, Nordvdstra, Sdndre nobuds-tora, shryora piAaft*pa TPi, Nordvlistra Pinndfluna

EK; vid Pinncin. Pinndflut, Sydvdstra saucbgtora piryaftitt TPi, EK 193540; sydviist

om Pinnr)n; kallas iiven BallaJlut varom se ovan. Pinndn,BN. Pinndudden pi4aeSan

TPi, EK; pilPinndn. Pipholmenpibhbhman TKu, kr.-holme, EK(B); iPipsund, avd. I;
det iir omtijligt att saga huruvida sundet eller holmen iir den ursprungliga namnbiira-

ren. Pldten phSdryTLn,1861, EK; litet, platt skiir;jiimfdrelsenamn. 2 Porsholmen. l.
pbghbhman TKi, GK 1843, EK, Porss- 1825 Jb, Porsholm Kortet 74, Porsh. GK 1952.

2. pbghbhman, pbghelrman TKu 1886, EK, Possholm GK 1843, Possh. Kortet 74,

Porsh. GK 1952;f.1. innehflller viixtbeteckningen pors. Porsholmskdren pb ghehmfdre

TKi; vid Pars holmenTK\. P or stdngfluna pb $,tagflrQna TLn,kt.-holmar, EK, Porsting-

flyna EKB; nk"got *Porstdngen ej pitraffat. Pussrireslair posclratqr, posdralqr TLh,
EK 1935-40, Pcissdreskdr EKl974-79; halvo; namnet iir otolkat. Pdlegrund pSlagrary

TKu; innanfbr grundet hade man forr pdlar diir b6tar ftirttijdes.

Flera Ragnhildsskiir(en); RagnhiLd ar i samtliga fall okiind. Rakeholmen TLb, 1820;

dunkelt; namnet iir ok?int for meddelarna. Rambergssand(en) rdryberlsqn TK6, Ram-

bergsand EK; vid Ramberget, avd. V. Ramnungen rdqnogan TKO, EK(B); skiiret

ligger vid Ramsktir nedan; -ungen uttrycker diminutiv och anger lokalitetens storlek i
fdrhflllande till det stiine Ramsktir. Ramskir rd.wlqr TKO, GK 1843, Kortet 75,1952,
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EK(B); f.l. innehflller ramru m. 'korp'; namnet bdr tolkas som 'det korpsvarta skiiret';
skiiret iir betydligt mcirkare dn omgivande sklir. Reso, BN. Reylarna rdrytbana TLn;
namnet innehAller best. form pl. av revel m. ' stenhop, stenrcis, stenmal, stenig strand' ;

ftir genus se fdljande, se dven Rcivlanda Bd 7 s. 76. Revlet rdplrat, rbt4that TOcj, Rolet
EK; namnet betecknar en stenhop pA havsbotten som bildar ett slags udde; narnnet
innehiller ordet revel n. 'stenhop, stenrris, stenmal, stenig strand', noteras bdr att app.
revel alltsh kan ha vlixlande genus; se vidare om app. revelhos A. Janzdn i ANF 60
(1945) s. 169ff. Riveskcirfiaafqr,fiuJ@r TK6,EK(B),Rivesk. KortetT5;t.1. inneh6l-
ler sannolikt dral. riva f. 'spricka, skreva'; en skreva, som framfrdder tydligt frfln sjdn,
finns pi skiiret. Rockan rhftaTKo, EK(B); skdr; man fiskade rockavid skiiret; namnet
kan dven vara ett jiimfdrelsenamn, eftersom lokaliteten iir pifallande platt. Rockegrund
rbfragrotr, rbfr,agrary, -grruA TUh, GK 1843, Kortet 74,75; grund och fiskeplats; man
fiskade rocka dar. Roffan rbfa och Rofforna, Smd smq, rbfana TKd, Smi Rufferna
Kortet 75, Smi Rofforna EK(B), Roffan EK; skiir; namnen kan innehilla ettiBd2}:2
s. 166 fcjrmodat app. *roffa'litet,l6gt, smalt och lflngstriickt skzir'. 2 Roparestenen.
l. rQbaraste-n TK6; hiirifrfln ropade man civer till Havstenssund fdr att bli hiimtad med
befi f.l. innehflller verbet ropa med -are-utvidgning. 2. TFe, EK. Roparhdllan
rQbarfublq TRdti, EK; hiirifrfln ropade man in till land fdr att bli hlimtad med b6t;
betriiffade bildningen se fdregiende. Rotholmen rQdhelrman, -hblman TK6, GK 1843,
EK(B), Roth. Kortet 75, GK 1952; fiskeplats invid; sannolikt har 6ns lflngsmala form
fort tankarna tiII en (triid)rot. Rullarna iltlana TLn; fyra smi skiir med rullsten; nam-
net innehiller boh. rulle m.'hog av stenar o.d.'; skd.ren kallas ziven Stenskiir.
Rumpehcillorna TMci, EK; pi Musdrumpan. Rumpesktiren TMri, samf. skrir, EK(B);
l;;tarrfor Musdrumpqn. Rumpholmen rbryphehman LRe; f.l. innehiller rump m. 'svans,
utskjutande smal udde' och syftar sannolikt pi en innanfor skiiret liggande udde.
Ryggen r{ganT, GK 1843, Kortet 74; grund och fiskeplats;jiimftirelsenamn, jfr t.ex.
grundnamnet Ryggen i DS 15:1 s. 341. Rdholmen, L., St.LGa; se Rorholmen, L., St.

siirsk. avd. nedan. Rcivsncishuvudet rdfsnqsh,At TMj, EK; hdg udde; f.l. innehflller
dgonamnet Rdysenris, avd. VItr; s.l. innehiller app. huvud n. 'hiig udde; framskju-
tande bergparti' . Rdda skiret rqa lqrat LRe; graniten ar rddaktig. Rddhall LHe, R6-
1703; holme. 3 Rdsholmen, -holmarna. l. rpshehman, 16g- TKu, kr.-holme, -holmen
EK(B), Rrish. Kortet 74, GK 1952. 2. rhghblrman, rdghel,man TRti6, -holmen GK
1843, EK, Rtiss- 1846, Rosh. Kortet 74, GK 1952; jfr Rdsudden TRtjo nedan.
3. rfls_hetmana TKs, Rdsholm 1673 K, Rtisholmarne GK 1843, Rosh. Kortet 75,
Rdsholmen, L., St. EK(B), Rrish. L., St. GK 1952; ph Rdsholmen TKu finns ett stort
rds. Rdsncis rhgnds LRe; udde med klappersten; ras dar. Rdsnrisudden rbgnqsedr.t
LRe; udde piRdsnds.2 Rdsudden, -uddarna. l. rb;bQan, rbg-TYo, -udden EK; enligt
meddelare finns det inget ros ddr numera. 2. rQsedan, rAgaf,ana TRd6, Rtiosudden
1846, Rrjsuddarna EK; ett rds n. 'stenrds' finns ovanfdr uddarna.

Sadelflaket sdlaftdgat TKu; sannolikt alternativt namn pil Sadelgrund; s.1. innehfll-
lerflakn. 'strirre grund med flatyta' . Sadelgrund s@lagrery TKu, Salegrund,KortetT4;
sdder om Sadeln varom se szirsk. avd. nedan. Sadelsktir s@latqr TLn; jiimfrirelse-
namn; det lirya skiiret med en svacka pi mitten har fort namngivarens tanke till en
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sadel. SaltesundssL(iret sbltasan{tlral TMo, samf. skdr, EK(B); vid Saltesundet, avd.

I. Saltpannan, BN. 2 Saltskfir(et). l. shltltbr TUh, -skiir EK(B); man har knappast

kokat salt pi skiiret, men f.l. kan syfta pfl att man tagit tillvara sal, som legat kvar i
bergsskrevorna sedan havsvattnet torkat bort. 2. TMo, -skiiret 1858; redukt av Salte-

sundssluiret ovan. Saltskiirkoltre TUh, EK(B) ; vid, Saltskiir; kallas dven Koltre varom

se ovan. Salnikholmen sdltaghbbman TEj, 1861, EK(B); holme i Salniken, avd. I.

Salnilestackarna sdltarystakana TLiSd, EK(B); holmar i Salnikeru, avd' I; s.l. Ssyftar

likhet med en stack av vass el. hd; lokalitetema kallas liven Trollvikstackarna.

Sandgrund sQn-, sd.rygrrury T; grund och fiskeplats; sandbotten dar Sandgrundarna

sfungrag.ana TKu; grund och fiskeplats.2 Sandhaken.l. sdnhqganTRt, EK; udde. 2.

sQnhggan TKk, EK; udde; s.l. flsyftar utseendemdssig likhet med en hake. Sandhak-

skiret sdnhagftlrat TKu, kr.-ho[me, EK(B); vid Sandhaken. Sanncis strand TBrGe,

Sandniihs Strand 1714, Sanniis Strand 1831; f.1. innehflllerBN Sanniis.FleraSegelsktir;

i samtliga fall betyder narnnen'skdren vid segelledet'. Sejebergen silaberlana T,

Segebergen Kortet 75; grund; man har fiskat sej pi platsen. *Seiesten(en) TLb; f6rut-

sAtts av Sejestenmon, avd. VtrI och Sejestenmyrell, avd. VI; f.l. innehflller fiskbeteck-

ningen sej. Sejdsen sd.1$san TKti; grund och fiskeplats; f.1. isyftar seTfiske. Sillehtillan

silahcbJq, silahdla T06, EK 193540; man drog iland sil/vaden pi platsen. Sillekldvan

TEjh, EK(B); holme; f.l. syftar pi sillfiske; s.l. innehflllet app. kldva f. 'bergsskreva';

en bred skreva gflr over holmen. SillhdlslairTEj, kr.-holme, EK(B); vid. Sillhdlet, avd.

L silltdckholmen siltekhblrman TKo, EK; utanfor Silltdckpallen, avd. Y. Sjukstugan

silgstapa TKti; skiir; namngivningsgrunden iir okiind. Siulsholmen ldshbhman TOo,

kr.-holme, EK(B), SkiutsholmenlTT0 K, Skjutsholmen GK 1843, Skjutsh.KortetT4,
sjulsh. GK t952; dunkelu i Bd 20:1 s. 131 arses Sjulsholmen irnehilla siul lr4h, en

form av mansnarmet Sigurd; f.l. kan iiven innehilla appellativet skjul men nflgot skjul

finns inte pi holmen; skrivningarna Skjuts- beror sannolikt p6 missuppfattning. 7-o-

ledet 56lat TKs; strand; fdrr fanns diir ett led t. ' gind av lijsa slanor' ftir att hindra

kreaturen frfrn att komma fram tilt sjdn, grinden bor vara den ursprungliga namnbiira-

ren, se avd. IV. Skarpfluna TRa, EK(B) ; vid, Skarphuvudena; sannolikt redukt av ett
*skarphuvudfluna, se St., L. Skarphuvudet siirsk. avd. nedan. Skategrund skd.dagroU

TUh; namnet iir sekundiirt till Ulsholmsskateru eller Kalvskaten intill. Skaterumpan

sl<)1darbrypa TKu, EK; yttelsta delen av udde pfl Krossholmen; f.1. innehiller skate m.

'udde' o.d. och s.l. innehiller rumpa f. 'svans; utskjutande smal udde, yttersta delen

av mark'. 2 Skedlag. l. ft-lhw TKh; berg och udde. 2. Ii-lhw TPi; udde; namnen

innehillerdial.app. skedlagn.'landomrfldesomgrundatsuppavhavet'.Skedlagudden

Jllawbflan TPi; se fdregiende. Skickerddgrund feftaragrof TSr; f.1. innehiller
BN Skickeriid. Skitareskiir filaratcir TLn; jfr betriiffande bildning och semantiskt

innehill Dritareskiir ovan; f.l. iir bildad med -are-avledning. Skomakarestranden

slromsgarastrhA TLn. Skomakareudden skomdgaraeSan TM6;jfr ftiregiende. Sko-

makargrund slamdgargroaTLn;namngivningsgrunden zir okiind; sannolilt ett grund-

stdtningsnamn syftandepiatt nilgonskomakarerikatillautvidgrundet. Skrtiddargrund

skrdjaragro4 el. Skrciddaren skrd@a4 T, Skriiddargr. Kortet 75; grund och fiskeplats;
jfr Skomakargrund ovan. Skutholmen sbddhbhmanTMo, samf. holme, 1858, EK(B);
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skutor drogs upp har. Slcynebcinkarna tblabdg$ana TKu, EK(B); namnet betecknar
tv6 skiir med stenvallar diir man brukar skjuta sjtifSgel; nflgot appellativ *slcyttebdnk

tycks inte finnas i dial. Skdregrund sk@ragroA, sk@ragran, -grruA TUh, Kortet 74,75;
vid Skdreslairen. Skdreknattarna skdraknhlana TUh; grund vid Skdreslairen, va.rom
se nedan; sannolikt redukt av ett xSkdreskcirsknattarna dler f.l. innehiller namnet
Skireslerir varom se nedan; s.l. innehiller knatt m.'bergknalle, litet berg', se inl. till
avd. V. Skdrekullen sk@ra$eln TKu, EK(B); skiir; f.l. innehflller sannolikt dral. skdr el.
skdra f . 'klyfta'; en klyfta finns pi skiiret; diir finns eiven en liten kulle. Skdreslcciren
sk@ratqre, sk@rfErg, sk@ra[r!r, -tA.rTUh, GK 1843, Skiresle Kortet74,75, Skiresk?ir
EK(B), Skflresk. GK 1952; skiir med fiskeplats invid; f.l. innehiller sannolikt dial.
skdr el. skdraf .'klyfta'; en klyfta gir civer ett av skdren . Skirholmen, L. St.,lbla, stQra

skdrhbhman TMrj, kr.-holmar, EK(B), St. Skfllholmen GK 1843,L., St. Skalh. Kortet
74,L., St. Skerh. GK1952; f.1. innehiller sannolikt dial. skdr el. skdraf. 'avsats i berg,
klyfta' i si fall syftande pi en klyfta som lciper tvrirs over St. Skdrholmen; skriv-
ningarna Skdl- bercr sannolikt p6 en fran folkmfllen kiind dverging r > b. Skdr-
holmgrundarna sk@rhehmgrhpana TM6, EK, SkSlholmgrundarna EKB; vid ftire-
giende. Sldrebdgskiret !@rabawftlrat TKl, kr.-holme, EK(B); vid Sldrebdgen, avd.
l. Slottsholmen TKt, EK(B); namn innehillarrde slott betecknar ofta lokaliteter som
pi grund av sin form jiimftjrts med ett slott eller som har fornl2imningar som gdr att de
ftirknippats med ett slott, se OGBReg; holmen iir dock lflg och har inga murrester
varfcir namngivningsgrunden iir oviss. Smackeskiir smdftatqr TKri; EK(B); skiir; f.l.
kan innehilla bitbeteckningen smnck och namnet 2ir i si fall ett grundstdtningsnamn.
Smedgrund sm\groA LGa; mtijligen grundstdtningsnamn. Smugesand smhwasgnTLir,
Smouge Sanden 1839; innanfdr viken Smugan, avd. I. Smugholmen smilwhelrman
TLe, EK, Smoug- 1839, Smugh. GK 1952; stor udde liings med viken Smugan.2
Smdholmarna. I. smdhehmana TKo, EK(B), Sm6h. Kortet7s.2. sm@hblrmana TNg,
samf. holmar, EK(B), Smiholmarne GK 1843, Smih' Kortet 74, Smdhou GK 1952;
bilde SmdholmarnaTKi| ochSmdholmarnaTNgliggervid stcirre holmar. Smdkdgarna
sm@kqgana TPi, Sm6koggarna EK; innanftjr Kdgarna varom se ovan. 2 Smdskiren.
l. smdlcireLGa.2. TOri, kr.-holmar, GK 1843, EK(B), Smisk. Kortet 74. Smdriiskan
smQrcb;kg TPi; grund; namnet innehflIler dial. smdrdska f. 'liten smcirask (av trii)' diir
s.l. innehflller ciskn f., en avledning av ask; narnnet kan vara jiimfdrelsenamn och
(eller) isyfta rikt givande frske. Snartekalven sndg,akalaan TLn, kr.-holme, EK(B),
Snartkalfven GK 1843; liten holme bredvid den stijrre Storesnart varom se nedan;
kallas iivenZillesnart. Soldatstranden sdldgtstrary THv; namngivningsgrunden okiind.
Solustholmen sQhrusthehman, sdhosthblrmanTPi, EK, Solostholm GK 1843, Solusth.
GK 1952; holme vid Solust och Solusthdlet, avd.I. Flera Sotten; namnen innehiller
sannolikt en motsvarighet till no. sott m. ' stock som har legat liinge i vattnet' ; naflrnen
kan vara jiimforelsenamn: de platta skiiren har pfl ett visst avst6nd liknats vid flytande
stockar, jfr likalydande namn Bd 16 s. 246; narnnen kan riven isyfta ilandflutna
stockar. Sptirlebdgsskiiret TMo, Sperlebogs skjiiret 1797; vid Sprirlebdgen, avd. I.
Spdrran, N., S. nqlrora, nqlr, sopora, sqr spdyg, sptlro, sp@ran, sammanfattande
Sprirrorna spdrya, spce4a T, N., S. Speran Kortet 75; grund och fiskeplats; namnet rir
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ett j2imf6relsenafitn bildat till en motsvarighet till fvn. och no. dial. sper"ra f. 'bjiilke';
jfr sptirrestuga 'ryggflsstuga' och spiirra 'sparrhylla, hylla uppe vid taket'; grunden

iir, enligt meddelare, toppiga och ganska lingstriickta. Stacken, St. stdra sthftan TKu,

kr.-holme, Store Stacken EK(B), GK 1843, Stacken Kortet 74,5t. Stacken GK1952;
holmen ser pi avstind ut som en stack av vass el. hti. Stalsbrticka stdlsbnbkq LBq'
udde; f.l. innehiller sannolikt BN S/ala, betecknande en gflrd i Skee sn valom se

Bd 20:1 s. 85; s.l. innehiller brticka f. 'bred, langsluttande backe'. Steruarsnubben

sti-narsnoQan, stOna;naban LRe, EK, Stenars nubben 1842;hogudde med stenblock;

f.l. innehflller mansnafilnet Stenar, fvn. Steinarr, jft StenarsrddBd 10 s. 25 f.; s.l.

innehfiIler nubb m. eller nubbe m. 'smal, ofta htig udde, som skjuter ut i vattnet'.

Stenen ste_n TLh, Kortet 74,75; grund. Stenrevlet LGa, EK(B), Stenriivlet EK 1974-

79; lfug holme med mycket rullsten; namnet innehiller ordet stenrevel n. 'stenhop,

stenrris, stenmal, stenig strand' . Stensidan sti-nsi1O TLi, EK; namnet betecknar ett

strandparti som bestir av klipphiillar och rullstenar. Stenshir sti-nftbr TLn, EK(B),

Stensk. Kortet 75; kallas dtven Rullarna; mycket rullsten dar' Stenudden std-nedan

T06. Storesnart stQrasna!, stQra snd[, stdfidt TLn, kr.-holme, Store-Snaft EK(B), St.

Snarten GK 1843, St. Snart Kortet 75, St.-Snart GKl952; namnet innehfiller sannolikt

en motsvarighet till norskans snart m.'brand, brdnt stycke'; holmen iir ganska mycket

m6rkare iin omgivande lokaliteter; jfr Lillesnart eller Snartekalven ovan. 3 Strand(en).

l. strary TKd. 2. str6iA'9 TOt. 3. strfiryLRe. Strandholmen strh4helrmanTLk, Strand-

holm GK 1843. Striddan strid,g TOd, kr.-holme, EK(B), GK1952, Stridda Kofiet74;'

namnet kan sammanhiinga med subst. srrid f., n. 'strid, anstrZingning' eller adj. strid

'envis, hiiftig, stark' och syfta pi de starka och besviirliga strommarna runt skiiret;

narnnet kan vala en s.k. ideell ellips diir ett feminint grundord, t.ex. qrynna eller d,

ftjresvdvat namngivaren. Stridhdllan stribla TRt, EK; bergsudde mot Stridsfiorden,

ayd.I. Strykj(irnet TPi, kr.-holme, EK(B); jiimft relsenamn; skiiret har trekantig form.

std.ngskiir sthgftlrTYr,kr.-ho1me, stangeskiir GK 1843, Kortet 74,GK 1952, EK(B);

fiskeplats invid; en fyr finns pi holmen, sannolikt har diir fdrr funnits en stdng till
viigledning for sjofarten. Striggudden stdqedry THv, EK; f.l. kan innehfllla stdgg 1.

'storspigg' eller str)gg m.'fiskyngel'; denkan ziveninnehfllla std88m. 'stdnger, stakar

som bottengarnet sitter fast med' eller kanske vara bildad till verbet stiigga'szitta ner

stakarna till bottengarnet'. Stdvelhamnuddarna st&palhamnbf,ana TLs; vid Stdvel-

hamnen,avd. IV. Sunningholmen sb?.aghehman TRtjti; EK; utanftir iingarna Sunning-

ama, avd. YllI. Svarta flut sud.ta ftAt TOo, EK(B); skiir; f.1. flsyftar mtjrka lavar.

Svartahuvudet suhSa hUtTLh, Svarte Hufvet 1839; skiir; skiiret har svarta lavar vilket

96r att det syns tydligt frfln havet, detta gtir att lokaliteten anviinds som naturligt land-

miirke; kallas iiven Tjur(e)pannan valom se nedan. Svarta htillan sahta kbla LRe;

namnet isyftar bergets mtirka farg. SvarteftutTLn,kr.-ho1me, EK(B); svarta lavar pi
skiiret. Syarten TPi, l77O K; samma som Svartslair. Minga Svart(e)skiir. 3 Svarte

udden el. Svartudden. l. suh!,a bdy, suhtbdary THa, EK. 2. suh4a edn, suh.tbSan,

sud!,bdan TL6; udde med fiskeplats invid. 3. TMtj; svarta lavar vdxer pi uddarna.

2 Svartskdrgrund. l. sah{ergrbp TKu. 2. suh{ergrap TPi, kr.-holme, EK(B),

Svartslpgr. Kortet7 4; vid Svartskrir. Svenud.den TSs, 1827; f.l. innehfiller mansnamnet
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Sven. Svinnds sa)\c[s, sa]ng.s TGi, Swinniis 1810, 1829, Svine Nflset 1832, Svinaneis,
GK 1843, Kortet 74, Svin-niis EK; niis; sannolikt jiimftirelsenamn diir en klippfor-
mation jiimftirts med ryggen ph ett svin. Svinncisudden el. Syinnris udde sujnasaf,an,
su)nes hdaTGi:.udde pi Svinnds. Svdngegrund suhgagroryTLn;vidZ. och Sr. Svdngen
varom se sdrsk. avd. nedan. Sydostfluna TPi, kr.-holmar, EK(B); sydost om Morri,
jfr Nordostfluna. Sdgebtinken sdwabegkan TAv, EK; troligen har en sdgbrink, dvs.
en stiillning att sflga virke p6, funnits p6 udden. Sdgebrinkssktir TAv, EK(B); utan-
for Sdgebiinken. *Srilsten; fdrutsiitts av Siilstenberget, avd. V, och Siilstenstranden
nedan; f.l. syftar siikert pi att siilar brukar ligga diir. Siilstenstranden s@stgnsthArc,
sdplenstrQng THii; f.l. innehiller ett*sdlsten; se ftiregflende.

Tarvarehcillorna thyuarahdlr"ca TKo, EK; vid Tarvarebukten varom se avd. I, det iir
dock omrijligt att siiga vilket av nalnnen som dr det primiira. Tefotudden tQfqdadt.x
TKti, EK; stenig udde; f.l. innehflller ordet tefat men namngivningsgrunden iir oviss.
2Tensktir.l.t?-alqrLGa.2. TKu, Then- 1886; f.l. innehflller tenaf. 'hummerkupa,,
ordet tena iir i boh. ofta sammanblandat med tina f. 'oval triiask med lock, matskrin',
jfr Tinesktir, -ski)ren nedan. Testen tDgtan T , Tlsten Kortet 7 5; grand; namnet inne-
hiller teste tigta m.'tobisgrissla', tobisgrisslor brukar h6lla till dar.3 Testholmen,
-holmarrua.l. tigthehmanTLn, kr.-holme, -holmen EK(B), Testhol. GK 1843, Testh.
Kortet 75. 2. ti;thehman TPi, kr.-holme, -holmen EK(B), Hiisth. [sic!] Kortet 74.
3. tisthehmana THv, -holmarna EK(B); se ftiregflende; tobisgrisslor brukar vara dar.
Testholmfluna tds_thehmfti.tna TPi, kr.-holme, EK(B); vid TestholmenTpi. 2 Tiggar-
hiillan.l. tigarhrblq TVo, EK; enligt uppteckningar stod folk pi platsen och tiggde slll
niir vadarna kom i land. 2. tigarhtblaLRqlS42, EK 1935-40, Tigerhiillan [sic!] EK
r974-:79, iiv. BN; enligt uppteckningar komtiggare fran Lindri i land diir. 3 Tinesluir,
-sluiren. l. ti4atqr TK6, -skiir EK(B). 2. tiryatqr LRe. 3. tiryaftire LGa; man har lagt
tenor'hrmmerkupor' vid skiiren. Tjur(e)pannan S/rphpg, S/rapbryaTLl,Tjurepannan
1839, EK; namnet betecknar ett skeir vars viistra sida 2ir tAckt av svarta lavar och stupar
brant mot havet; namnet iir ett jiimforelsenamn, se TjurepannanBd l2:2 s. 238; loka-
liteten kallas iiven Svarta huvudet. 2 Tjuv(e)holmen. l. Sluahelman LSi, TJuf- 1805,
1870, Tjuve- EK.2. Si4ohalrman LGa, samf. holme, Tjuf- 1876, !uv- EK(B); namn-
givningsgrunden okiind. Tjrirnbdggrund Sd4bnwgrap TPi, Kiinbogsgr. Kofiet 74;
utanfijr Tjrirnbdgen, avd..r.Tjiirnbdgskaten s,bpbawskhdan TPi, Kiinnbilgs-EK skate,
dvs. udde, vid Tjrirnbdgen. Tjdrnoset LTp, Kiirn- 1853; udde; lokaliteten ligger vid
bdck som rinner ut i Lursjrin som iiven kallas Lursrjcirnet; s.l. innehiller app. os n.
'biickmynning'. >>Tollkjtillsholmen>> LRe, 1810; f.l. innehflller sannolikt ett *Toll-
Hillan, avd. X. Torgelsholmen, BN. TorneskirTKa, 1847; f.l. kan innehilla torn m.
'ttirne, tcirnbuske'. Tornudden tQ4eflan TVri, EK; f.l. innehiller torn m. 'tdrne, tdrn-
buske'; numera vdxer dock inga ttirnbuskar hiir. Torska stenqr tbska stQnar LRe; en
kvinna som kallades Torskan skall enligt uppteckningar ha gfltt pi grund pi dessa
stenar. TorskeknattenTrS, 1918; f.1. flsyftar torslcfrske. Torskholmnrna TLaNii, en av
dem samf. holme, EK(B); namnet syftar pfl frirekomst och fiske av torsk. Torskhdllan
tbgkhdla LGa, Tflske hiilla 1857. Trindelcnubben tri4aknoQanTKo,EK(B), GK1952,
Trinna Knubben Kortet 75; lokaliteten ligger vid Flateknubben varcm se ovan, och
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namnen iir givna i kontrast till varandra. Trollberget trblber1at, tnilabarlat TKo;
grund och fiskeplats fdr makrill; f .1. trolllir vanlig; omridet runt grundet anses farligt;

det finns emellertid ingen idag levande tradition anknuten till grundet. Trollsvikhol-

men tr{lsutghbhman TSd, EK; utanftir N. och S. Trollsviken. Trollsvikstackarna

trqlsutgstaftana TLhSd; utanfdr N. och S. Trollsviken; kallas aven Salnikstackarna.

TrossholmenTKo, 1847; betecknar samma lokalitet sorn Trosso varom se sdrsk. avd'

nedan. Trossi)strandtrb[ostrhryTKi5, EK;f.1. innehSllernamnetTrossd.Triileviksstrand

TRv, Triilewiks Strand 1822;f .1. innehiller BN Trdlvik. Trulsehdlet tridsehelrat TLil,
EK; udde; f.1. kan innehilla mansnamnet Truls. Tulen niban TK6; grund och fiske-

plats; namnet iir dunkelt; mojligen dI namnet ett mednamn och har nflgon formation

somkallas Tulensommedangivelse. TunnantbAgTG|,EK; udde; sannoliktjiimfdrel-

senaflrn diir en stor, trind sten ytterst pi udden liknats vid en tunna. Tvituvorna

tuituwana, talt4ana TLn, kr.-holmar, EK(B), GK 1952; namnet betecknar tre sktir,

varav tvi iir rundade och ligger tiitt ihop; f.l. inneh6tler Tvi-'tvit-' (fr fvn. ni-'tvil:);
s.l. innehflller ordet tuva syftatde pi skiirens utseende. Tdngedynan thgadqna TOo,

EK; skiir; huruvida f.1. innehflller vlixtbeteckningen tdng eller tdnge m. 'udde' dr

oklart; s.l. innehiller ordet dyna f. 'bolster, kudde', sannolikt syftande pi att formen

pfl skiiret, di man befunnit sig i en viss position, ftirt tanken till ett bolster. Tdngehalsen

thgahalsr.t TFe, EK, Tfinghalsen 1856; smal udde som skjuter ut frin tddenTdngen;

for namnelementet hals se Halsen ovan. Flera Tdngen, Tdngarna; narnnen innehiller

tdruge m.'udde'. 2 TdngesH)r. l. thga[qr TKo, GK 1843, EK(B); utanfor udden

Tdngen.2. thdcbr TPi, kr.-holme, Kortet 74, EK(B), Tangskiir GK 1843; f.l. innehil-

ler tdnge m. 'udde' och isyftar en udde pfl skiiret. TdngesluirbrottenTPi, kr'-holme,

EK(B); vrd Tdngesl<ir TPi. Flera Tcirnesktir; f.l. syftar pi att tcirnor brukar sitta dlir.

Tiirrueyiiret ttpnao$rat TKu, samf. skdr, Tdrnevdrat GK 1843, EK(B); f.l. innehflller

figelbeteckninger- t(irna; s.1. innehiller boh. vcire abra n.'st2ille diir man dr, vistelse-

ort' ; namnet betyder alltsi 'stzillet diir det finns tiirnor' ; tcirnorbrvkar sitta diir. Tdrnsten

tdrustbn TKmVi; stor sten i vattnet; f.l. innehiller f6gelbeteckningen tdrna f.; sanno-

likt brukal tdrnor sitta pi stenen. Tiirnholmeru tbAhbhman TAl, 1844, EK; f.1. inneh6l-

ler tiirn m. 't6rne, t6rnbuske'.
2 Udden.l. bdn TK6, EK. 2. ildan TAm. Ulketdngen illkatagan TRa, EK; stor

udde; f.1. kan innehfllla fiskbeteckningen ulke'marulk' om vilken se Ernby 1992 s.591'

f.1. kan dven innehflLlla ulke n. 'slags jiirnskodd korg, som (vid t.ex. ostronfflngst) slii-

pades pfl botten', se likalydande namn Bd 7 s. 50; s.l. innehflller tdnge m.'udde'.
(Jlsholmen, BN. Ulshotmskaten ishehmskqdan, fopholrmskgdan TUh, EK; udde pfl

Ulsholmen; s.l. innehiller app. skate m. 'udde o.d.' . Uslingeru itglegan TK6, EK;

holme; sannolikt nedslittande namn som syftar pfl att holmen utgor hinder for sjdfar-

ten; kallas aver Uslingholmen. Uslingholmen TK6, 1847; betecknar salnma lokalitet

som fdregiende. Utliggarn i4dleqa4, udbryan TM6, EK; udde; sannolikt syftar nam-

net pi att att udden ligger utdt, dvs. mot havet.

Flera Vadholmen, -holmarna; i santliga fall har lokaliteterna samband med vad-

fiske. Vadhtillorna odhelna THa; man drog upp vaden hiir. Flera Vadsldr. Vall-

bod.sand.en ublbusqn, ahlbrusdn LRe, wallbusand 1840, iiv. BN; strand; f.l. innehiller
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viil ett *vallbod'boden pi vallen'. vallvikhtillorna adlwghrblana LGa; vid vallvik,
avd. I. Vallvik(s)sanden ablarysQn LGa; sandstrand; vid Vallvik, avd. I. Vardesand,
N., O. TGi, Wale-sand, Norra, Osfra, Nolare, Wallesand 1810, Waler san 1829;
f.l. innehflller varde (vale) m.'uppkastad stenhcig, mzirke'. FleraVar(d)holmen; f.l.
innehiller varde (vale) m. 'uppkastad stenhdg, mrirke'. Vardholmehumpeln
adhheLm(a)lubwpalnTLs, Val- EK(B), Var- EK 1974--79;vidVardholmen; s.l. inne-
hiller dial. humpel m. 'kulle, mindre (bergs)topp, bergknalle', besliiktat med ordet
hump m. (SAOB H 1643 f.). VarvesandenLBj, Hvarfve- 1867; se Varveflaten avd.
YlA,. Vassetsanden TLn, Wassitsanden, Wassiesanden, Wass i sanden 1861; vid
Vasset, avd. VI[. 2 Vassholmen. L ahshehman TKo,EK.2. uhghelrman THA, EK,
Wassholmen GK 1843, Vassh. Kortet 75; udde; det vzixer vass pit bflde udden och
holmen. Vassudden abgedqtTRa,EK; det viixer yass i den vik som fdrbinder Vassudden
med Raftiin. Vattenholmen udgphehman LRe, kr.-holme, EK(B), GK 1952; f.l. syftar
pi att det finns en kallkiilla pfl holmen. veddr),8N. vesholmudden uighehmefi.c TLn;
vid vesholmen nedan. vessle bredan udgla bri-a T, vitlebredan Kortet 75; vid, St.
Bredan; f.l. innehflller den best. formen vessle av adj. vessel'liten'. vesslegrund
uiglagrhp TPi; kallas aven Lillegrund. vettegrundarna oiSagrwnana Toti; f.l. inne-
hiller sannoliktvette m. 'konstgjord el. uppstoppad lockfigel man anviinder vid figel-
skytte'; vettaffia lades att flyta pfl vattenytan fijr att locka till sig figlar; sannolikt har
man bedrivit figelskytte med hjiilp av vettar vid lokaliteten. vidgrund a)gron Tl.euh,
Widgrundet GK 1843, Vidgr. Kortet 74, 75; f.l. innehiller adj. vid'bred' eller
'omfflngsrik'. Viksholmen ulgshblrman TVi, samf. holme, EK(B), Wiksholm GK
1843, Viksh. Kortet74;f.1. innehSllerBN yrft. ViksholmgrunduigshehmgrbpTyi;vid,
Viksholmen. Virniisan ojrnqsg TKi; udde; f.1. inneh6ller dial. vire m. 'vide'; s.l.
-ncisan iir siikert brukad i jiimforande anvdndning, jfr Mdrpannan ovar Vitingbrottet
udQegbreQat T, Hvitlingbrottet Kortet 75 f.l. innehiller den dial. fiskbeteckningen
viting aiStg m. 'vitling'; man har fiskat vitling dat. Vitingsktir aAfugJ@r TKd, EK
1974-79, Vitingskiir EK(B); man har fiskat vitling dar. Vrdngsholmen,BN. Viickarna
ad'fr,ara TLi; flera grund med fiskeplats invid; lokaliteterna ligger vid,Vricker, se siirsk.
avd. nedan; sannolikt iir namnet ellips av ett *vcickergrundarna. vtickergrund
udftargrap TLi; grund och fiskeplats; noff om Viicker varom se seirsk. avd. nedan;
kallas iiven Vcickersten. Vdckersten udfr,arste_n, ad,ftaStb_n TL6, Kortet 74,75; grund,
och fiskeplats; kallas dven Vcickergrund. Vriresluir a@ratrlr, u\.rJcbr TUh, EK(B),
WiiderskZir GK 1843; f.l. kan innehilla app. varde (vale) m.'uppkastad stenh6g,
mzirke' som ibland kan uttalas adra i dial.; f.l. kan iiven innehilla yiire m.'bagge' , jfr
B o ckholme n ov at V ti s t e r s and T S d, Wester- 1 865.

Alekrdkon dhakrqga TLn, kr.-holme, EK(B), Kortet 75; narnnetinnehflller figel-
beteckningen dlekrdka f. 'skary' och flsyftar sannolikt fiirekomst av skarv. Alek dk-
skiiret, | ., St. stQra @hakraglcy'raf, sammanfatt ande Alekrdkskriren @hakrog[drg TM6,
L., St. Alekr6kskiiret, EK(B). Alekrdkudden iahakrqgbjqt TK6, EK.

Aggrebddarna dgrabepana TPi, Eggerab6dar Kortet 74; vid Aggran varom se
siirsk. avd. nedan. Aggereflut, N., 

^S., 
sammanfattande Aggerefluna dgraftfina Tpi,

kr.-holmar, N., S. Aggereflut, EK(B); vid. Aggran va.rom se s?irsk. avd. nedan.
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Angelskar dgaffclr, d.eakr TLe, EK(B), Engelsk. Kortet74,75,L.,St. Angelskiir EK

l9i4-79; si Angelsbdden sarck. avd. nedan. 2 Angetdngen. L dgatagan TAm.

2. dgatagan TKti, EK; vid iigor beniimnda Angen. Angeviks strand TOo, 1812; vid

Angevik,avd. I. FleraA ngholmen;holmar med smi iingar. Angkld.vudden dgklrsaedr"t'

TLn; f.l. innehflller ett *Angkldvan ilsyftande en klyfta vid beb. Angen. 2 Angudden.

l. dgefi.t, ,beedry LGa, EK 1974-79; r)ng yttetst pi udden. 2. dged'an TRoo, EK;

i)ngar ph uddarna. Artigget @regat, @rubqat TL6, Er- Kortet 74,75; grund; namnet

innehfiller boh. tirdgg @rdg n. 'ejderagg' ; sannolikt jiimforelsenamn.

Odegdrdsudden dggsb&"t, bgasbd.an TSr, EK; f.l. innehflller BN Odegdrden'

Otbargrund dlbergrbru TEj; vid )lbarn. )lbarn 6lben TEj, 1r'-holme, EK(B),

OlbiirenKortet 74;narnnetiirsannoliktellips av ett*Olb(irholmene.d. dArf.1. innehSl-

ler en motsvarighet till no. dial. ijlbrir'odon' , se OlbcirsholmenBd2l:2 s. 178, betriif-

fande namnbildningen jfr Kappernhos Falck-Kjiillquist 1994 s.79 ff. med litt. Oniis

TSd, 1792, 1832, 1856, 1857. Ornekullgrund &rqakelgrbn TLn, kr.-holme; utanfor

\rnekullen,avd. V. Ornekullstranden &r,,akshstrh4 TLn; vid Ornekullen, avd. Y . Orn-

udden @pedt.t TKti; havsorn brukade hiicka diir. )stholmen dgthebman TBa, 1783-84,

1796,1864, Osth. Kortet 75; holmen iir siikert namngiven frfln den vdst om holmen

liggande Raftdtangen,BN. OststrandTYh,lS35. )udden? @edr"t, deil"1TLn, Oudden

EK; iir uttale t &edn det ursprungliga kan f.1. innehilla app. o och namnet betyda 'udden

pil (Lind)dn'; enligt meddelare iir uttalet &edn det >riktigu uttalet; tiinkbart iir att q

utvecklats till @ genom differentiation for att undvika volkalbortfall.

Andreskiiret h4dralrfural TKu; kr.-holme. - EK(B). - F.1. kan innehilla ord-

ningstalet and.ra och namnet kan di betyd a ' det andra skiiret (i ordningen)' . Utgangs-

punkten skulle kunna vara det stdrre Lfrnga skdret som ligger stider omAndresluiret.

Tiinkbart ar att man, di man fiirdades liings segelleden sdderifrfln, hade Linga skiiret

och Andreskiiret som riktpunkter. Jfr AnderholmarnaLindroth 1922 s. 135.

Bissen bis\, b{san LRe; samf. holme. - Kortet 75, EK(B), GK 1952, Bisen 1825

Jb, GK 1843, 1866. - Namnet tir dunkelt. Mdjligen innehfiller f.l. bisse m.'civethuvud,

anfdrare, bjiisse, kaxig person, storman, egensinnig person', kanske syftande pfl att

holmen varit farlig eller besviirlig ftir sjdfarare . Jfr BorgmristarenBd,T s- 149. Holmen

dr st6rre iin omgivande lokaliteter. Anmiirkningsviird iir dock den akuta accenten. Med

tanke pfl denna vore det tilltalande att anknyta namnet till det biss som ingflr i sms

tomtebiss(e) m. tdrytabisa, tomtabisan'tomte, mycket liten person'. Sakligt 2ir detta

emellertid svflrt att motivera.

Bjiirnfl sen b1 b ngs an TMd ; samf. holme. - EK(B ), GK 19 52, Bj tirn[sh. Kortet 7 4.

- F.I. innehflller djurbeteckningen bii)rn. S.l. innehiller app. ds m. som isyftar den

htrjdrygg som l6per 6ver rin. Sannolikt har lokaliteten anviints som positionsangivare

beftaktad frfln relativt langt avstind. Namnet btjr tolkas som 'isen som, dfl man befin-

ner sig i en viss position, ftir tankarna till en bjdrnrygg'.
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Bot bqt TLn; kr.-holme. - EK. - Holmens viistra sida utgdrs av en flack bukt.
Namnet innehiller sannolikt en motsvarighet till nisl. bdt f.'havsbukt', som i fvn.
endast iir pitriiffat som s.l. i sammanslittningar sisom t .ex. lcndsb6t f. 'Hulheden under
Knaledet mellem Knehaserne' (Fritzner). Jfr etymologiskt motsvarande ty. Bucht
'bukt' och det fran lty. lanade sv. bukt. Om namnelementet bot seE. H. Lind i NoB 2
(1914) s. 173 f. Se iiven Botaren hos Brevner 1942 s.70 ff., Bot Bd 8 s. lO4 och Bot
avd. I.

Brymje? brhry1a, brbry1a LRe; tillhdr kronan; stort skiir. - Brunje Kortet 75,
Brumje EK(B). - Namnet iir dunkelt. Brymje dr ett stort och forhfiIlandevis hogt skiir,
dock sfrax under femmetersnivin, vilket betyder att det lig strax civer vattenlinjen
under vikingatid. Den ena rundade zinden av skiiret iir hrigre iin resten. Skiiret ligger
utsatt for viisfliga havsvindar och vid hird vind slir briinningarna htigt upp pe skiiret.
Namnet kan itterglphett fvn. *Brymja, oblik form xBrymju.Ett*Brymjakan innehil-
ler en -jon-avledning *brymja som kan vara bildad till subst. brum'brummande',
besliiktat med ftrty. *breman'd6na'. Namngivningsgrunden iir dfl v6gornas ljud som
liknats vid ett brummande eller dSnande och namnet bor 6terges med 'den dinande'.
Semantiska paralleller till en sfldan tolkning finns. Jfr Brommii i SOSk 11 : 1 s. 125 f.
med litt. och Nyman 2000 s. 256 tt. med litt. Jfr iiven det no. cinamnet lalund som
Nyman (a.a. s. 347 tt.) iterftir p6 ett urn. *elund-'larmande', och no. -Ielsa som i NSL
(s.242 f.) anses kunna innehilla samma spr6kelement som ingir ifvn. jalmr m. 'jalm,
klang, brak'. Jfr iiven Galmagrundel som innehflller galm 'skrik, larm' och namnvari-
anten Jdlmagrundet som innehiller dial. jalma, jrilma 'sktrka, larma' , i bida fallen
syftande pi vflgornas ljud (Falck-Kjiiltquist 1993 s. 69 ff.). Om namn som syftar pi
vigornas ljud se dven P. Hovda i NoB 50 (1962) s.171 f. En bohusliinskparallell 6ter-
finnsi namnetAckaren(Bd7 s. 184f.) sominnehillerverbetacka'khcka,rassla'som
isyftar v6gornas ljud niir de slflr mot bflden. Med avseende pi namnbildningen, jfr
FlrisianiFalck-Kjiillquist 1986 s. 106 ff. Det iir iiven mtijligt att namnetBrymje fltergflr
pflettfvn. *Brimjabildattillfvn. brimn. 'brdnning',jfrbgh.brembrerp,brarpm.'vig,
krusning pi ytan'. Fvn. brim har sammanstiillts med fhty. *breman'dhna' (se Nyman
a.a. s.259 med litt.). Namnet btir di ftirstis som 'skdret som dverspolas av briinning-
arna' vilket, dven det, forefaller sakligt tilltalande. Med avseende p5 vokalens utveck-
ling, jfr utvecklingen av fsv. brims > bryms > (dia7.) brr)ms'broms' och dven namnet
Brunsberga (varom L Lundahl i OUA 1956 s. 37). Jfr dven BrumundahosNyman a.a.
s. 258 ff. med litt. Bida tolkningsalternativen stammer med sakftirhflllanden pi p1ats,
och forefaller alltsfl tilltalande. Egenskapen att avge hogt ljud iir kanske mer sd.rskil-
jande iin att vara civerspolad. Eftersom iildre beliigg saknas iir det i nuvarande forsk-
ningsliige svf,rt att fciredra den ena tolkningen framftir den andra. Se s. 269.

Brytaren bri1dar,, TLn; grund. - Namnet iir en till verbet brytabildad, individuali-
serande, personifierande namnbildning pi -are, hdr i best. form sg. Yerbet bryta
anviinds bl.a. ftir att beskriva havets och vigornas nirelser. Namnet betyder alltsi
'grundet diir det bryter, grundet som istadkommer brottsjoar och briinningar'. Jfr
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BrytareruBdT s. 190 f. For namnbildningstypen jfr Kappern hos Falck-Kjiillquist 1994

s. 79 ff. med litt.

Biibrotten bdbrode TKo; grund. - Namnet betecknar ett grund. Grundet har, enligt

uppgift frin meddelare, relativt plan yta. F.l. innehitler sannolikt en motsvarighet till
no. dial bed. m.'fast Underlag; Bund i Ildsted, i Jordgulv' (Ross), bed f''Grund;
Bunden i et Jordgulv, ligesaa i Ildstedet paa Arnen' (Aasen), bed m.'underlag, natur-

lig lag, banke, flat forh6ining, leie for mindre dyr, dyne' (Torp). Om ordet se L. Moberg

i ANF 66 (1951) s. 38 ff. Lokaliteten kallas iiven Flakebrottenvarom se ovan. Aven i
det namnet isyftas grundets flata ovansida'

Blicker bdkar, bd,kar TKo; skiir med fiskeplats frir hummer invid. - EK(B), GK

1952, Becker GK 1843, Kortet 75. - I Bd 5 s. 151 behandlar Lindroth namnet

>>Liinbdcken>>. S.l. anses mdjligen kunna innehilla en assimilerad biform *biick (fvn.

Bekkr m.) trll bdnk.I anslutning till detta kommer Lindroth in pfl namnet Biicker i
Tanums hd, som han anser kunna innehilla gen. sg. bakkiar eller pl. brekkir'btnkar''

Det forefaller troligt att namnet innehiller pl. brekkir'bdnkar' eftersom fleru btinklik-

nande formationer finns pi skiiret. Se s. 269.

3 Dyngan. L dhga TKu; skiir. 2. dheq TEv; skiir' 3.dileS LRe; skiir. - EK(B) -
DynganTKnZir ett grund strax under vattenytan. Grundet iir helt tiickt av t6ng. Dyngan

TEv tir en stor sten. Dyngan LRe iir ett litet skiir. Namnen innehflller boh. dynga f.
,(g6dsel)htig,, en motsvarighet till fvn. dyngia f. 'Dynge, Hob' (Fritzner) och no. dial.

dyngjaf. ,Dunge, Hob' (Aasen). ordet forekommer i bet. 'h6g, kulle' i ett flertal nord-

iska ortnamn , jfr DyngdBd l2:2 s. 170 f. med litt. Det iir fullt rimligt att lokaliteternas

form har ftirt tankarna till (gtidsel)hogar.

Felholmen, Y.,6. u,bstara, bstq.ra ftlhelrman TLn; stora uddar. - EK, Viistra fell-

holmen, 6stra felholmen, Westra Fihlholmen, Oster filh lmen 1861 Ta nr 521. - F'1.

iir dunkel. M$jligen sammanhZinger den med fvn.fela'ggyme,l6yne' (Norr@n ordbok)

och med det i pI. belagda fvn.felaf. 'gdmstiille' (fvn.veraifelum'vatai gomstlille').

Jfr nisl. fela 'skjule' (Bltrndali. Jfr Ldningenhos Th. Andersson i OUA 1975 s.28 ff .

Om namn innehillande ord med bet. 'dold' eller 'gomsttille' se Strandberg 1991 s. 15

ff. med litt. och L. Moberg i NoB 79 (1991) s. 13 ff. oster om ostra Felholmen 96r

den gamla skutleden. Sett fran farleden ligger Ostra Felh lmen, i vissa positioner, dold

av holmarna Ejgdeholmen och Killingen. Det iir mdjligt att lokaliteten ingir i ett gam-

malt med, och att detta varit namngivande. Eftersom det iir vanskligt att navigera i
omridet, di diir finns manga ftirr[diska grund, har det varit viktigt med naturliga orien-

teringspunkter.

Femstenarii fcbrustenard LGa. - Namnet betecknar fem stora rtidaktiga stenar som

ligger i vattnet. Namnet innehflller siikert lantmateitermen femstenard(r) 'rflgflngs-

miirke som utgrirs av fem stenar, en s.k. hjiirtsten i mitten och fyra mindre stenar kring
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denna' (SAOB F 448). Antingen har lokaliteten fungerat som greinsmdrke eller ocksi
har den pflmint om ett sidant. Formen pi -rd beror vdl antagligen pi att lantmiiteri-
termen i detta fall innehiller den med rdr etymologiskt identiska biformen ro (SAOB
R4235) eller pi att utljudande rhar fallit beroende pi dissimilation.

Fiirkafiprka TRa; skiir. - EK(B). - Namnet iir oklart. Mtijligen rir namnet en svag
feminin avledning tillverbetfarka,flj)drka 'frukta, befara' (Rietz). Mcijligt dr dven att
namnet iir ellips av ett *Fdrkdn,dar f.1. innehiller verbetfarka,f(j)arka. Namnet skulle
i si fall betyda 'skeiret man fruktar'. Enligt meddelare iir det vanskligt att navigera i
farvattnet invid skiiret, eftersom det finns mflnga ftjrriidiska grund diir. Namnet kan
iiven innehilla en motsvarighet till vgt. dial.fdrk m. 'liten galt, litet svin'. om namn
innehflIlande djurbeteckningar som galt, oxe osv. betecknande farliga lokaliteter man
btjr akta sig for se Hovda 1978 s. 7 ff. Se s.270.

Gisleskfir 7) slalqr TKti; tvfl skiir. - EK(B). - F.l. kan innehfllla en motsvarighet
till det fvn. mansnamnet G{sli, ett namn som fcirr var vanligt i omrfldet. F.l. kan iiven
innehilla en motsvarighet till fvn. gisli m. 'stav', hiir knappast med topografisk bety-
delse (fr annzrs t.ex. vingsle (or) hos L. Moberg i NoB 37 (1949) s. 127 f . och Gisli i
DSA 2 s.228); m6jligen har man haft en stav, till ledning for sjdfarten, pfl nflgot av
skiiren.

Grenen, V., Mell., S. udgtora, mdlama, sb?rora grdng, sammanfattande Grenarna
gri-nana T; skiir och fiskeplats. - Grenen, w., Mell., S. Kortet 74. - skiiren bildar inte
nigon grenformation och har inte heller pdfallande langstriickt form. Lokaliteten lig-
ger emellertid i ett omr6de invid flera farleder som liiper sarnman eller, beroende p5.

hur betraktaren ser det,fdrgrenar signorr om skiiren. Mtijligen kan namnet vara upp-
kallelse efter Grenen, yttersta udden pi Skagen pi Jylland. Karaktiiristiskt fcir Grenen
pi Skagen zir, forutom den lSngsmala strdckningen, att egendomliga strdmfrirhillanden
vid uddens nordspets giir att vigorna ser ut att komma fran tvi h611. Kanske iir det
strtimfrjrhflllanden som givit upphov till jiimftirelse.

Griiten gr6dg, gradnTMii, sammanfattande namn pi de nu landfasta holmarna z.
och Sl. Griitet varom se ovan. - Namnet innehflllerbest. form pl. av grdt n. ,sten,

stensamling' av fvn. grj6t n. med den viistliga utvecklingen j6 > jd varom se T. Bucht
i NoB 32 (1944) s.24 not 32. Mdjligen speglar den maskulina uttalsformen gradn en
genom ellips uppkommen namnform d?ir ett *Grdtholmen e.d. foresvzivat namngiva-
ren. Jfr Grdten avd. I.

Hasstensholmen hd;tenshbhman TM<i; samf. holme. - EK(B), Hafstenholm GK
1843, Hafstensh. Kortet 74, Hasstensh. GK 1952. - F.l. innehflllerboh. hasstenhdsten
m. 'brynsten' syftande pi brynstenstiikt. Den finkorniga grh granit som finns pi hor-
men anvzindes fcirr till brynen. om ordet hassten, se Hasstensberget avd. v. Kart-
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skrivningarnas Hafsten- beror sannolilt pi att kartografen associerat till det mer kiinda

namnet Havsten,BN.

Hflviirn, L., St. stdra hdpa4, sammanfattande Hfiviirnarna hfuaarnqna, hdup7ana

TKu; holmar. 
-Hivorn, 

L., St., EK(B), Hifdrnarne 1886 Ta m 576, Kortet 74. -F.1.
iir dunkel. Miijligen innehflller den hdv m. '(fiske)hiv'. Mtijligen kan s.1. innehilla

best. form av dr m. 'bank av grus, strandgrus'. Fdr andra tolkningsfdrslag se Bd 7 s.

200 diir fiirfattaren diskuterar olika tolkningsftirslag ftir *HdvolnpilTjorn. Bland annat

har det nafirnet, med viss tvekan, sammanstiills med ett adj. *ha-voren'hdg'. Det

ndmns dven som en mtijlighet att namnet Fterghr ph ett *Hawgrdr med betydelsen

' havsgestalt, havsvtsende' .

Hiicklan hAkhq TOti; grund. - EK. - Grundet kan mycket viil ha liknats vid en

hdckla f. 'redskap vid linberedning bestflende av en briida med uppitstiende piggar'.

En dylik jiimfirrelse ftireligger pi andra hflll i Boh., diir spetsiga stenar som sliter sijn-

der garnen och bfltarnas bottnar liknats vid piggarnapilenhrickla. Se OGBReg. Grundet

ligger i en viktig, gammal inseglingsled. Namnet kan liven innehilla ett fvn. *heklaf.,

sammanh?ingande med no. dial. hekel'snip, utkant' och avlett av hakn. ellet hake m.,

eller ett pfl ett sfldant *hekla itergiende dialektord. Sakligt passar detta bra, eftersom

en del av grundet skjuter ut som en spets. Jfr Hricklevik Bd 16 s. 113.

Hiistererklunken hdstarerklrogkan, hAgkhdg-kan TOti; kr.-holme. - EK(B),

Histskklunk Kortet 74, Hiisteskiirs klunk EK 1974-:79. - F.l. iir dunkel. Mtijligen

flterger uttalet hdgtarer- ett *Hdstercir- diir s.1. innehiller sv. dial. rrir n. 'konslem pfl

hiistar och tjurar' (Hellquist). I sfl fall Ssyftas snarast utseendemzissig likhet. Om ordet

rrir inghr inamnet beror snarast uttal et hdgkhb4kan och skrivningen IIa steskirs klunk

pi reduktion respektive missuppfattning. S.1. innehflIler app. klunk m. 'klump' valom

se inl. till denna avd.

2 Kartntibb an. l. kh!,neba THa; udde. 2. khtndba, kbtntibq TOo; udde' - EK. -
F.1. innehiller siikerligen dial. kart m. 'tuva, ojiimnhet i terrtingen' eller 'mindre sten'.

Jfr no. dial. kart'knudret knortet ujavn Flade; Landskab eller Jordsmon som er knud-

ret, tuet og stenet; knortet Bark' (Ross). Jfr iiven E. Lid6n i NoB 27 (1939) s. 32 ff. och

S. Strandberg i OUA 1977 s.30 ff. S.l. innehflller niibba f. 'spetsigt, niibbliknande

terriingparti'.

Kjnrtan? ybieT;grundochfiskeplats.-TiiirtanKortet74,75.-Namnetbeteck-
nar ett relativt hiigt, skarpt avgriinsat grund som ligger pfl 9,7 m djup. Namnet 2ir oklart.

Om namnet iir gammalt kan det mbjligen vara ett trspr. *Kartion, ddr grundordet iir
det under Ka rtniibbanovan behandlade app. kartbl.a. med bet. 'knudret knortet ujavn
Flade; Landskab eller Jordsmon som er knudret, tuet og stenet; knortet Bark' (Ross).

I sfl fall kan kart isyftaojiimnheter pi grundets ovansida. Jfr E. Lid6n i NoB 27 (1939)
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s . 32 ff . Grundet ligger, som nd.mnts , ndstan 1 0 m under vattenytan men det btir pipekas
att vattnet fcirr var klarare dn nu, och det iir fullt tiinkbart att grundets ytstruktur dfl
framtriidde tydligt.

Kop kob TRt; skiir. - EK. - Namnet betecknar tvi sm6, lflga skiir som ligger pi
grunt vatten, niira land. Strax utanftir skziren djupnar vattnet och bottnen sluttar brant.
I mitten av den vik vari Kopligger dr vattnet djupt. Namnet kan innehilla en motsva-
righet till no. dial. kop m.'en liden Dal, en rund Huulning i Landet' och sammanhiinga
med kopa f. 'Huulning i Bunden, i et Vand' (Aasen) och di syfta pfl det djupare vattnet
utanfdr skdren. Mojligen har man anvlint de smi skiiren som en markdr som visar var
vattnet blir djupare. Jfr Kopaas i NG 2 s.222.

Kiittii, L., St. lila, stdra Shflq, Sbdo (Nil6n 1884) TKi; ciar. - Kortet 74,GK1952,
EK, Kdtttin, L., St. GK 1843. - F.l. innehiller siikerligen den dial. vlixtbeteckningen
tjdtq'strdtta, Angelica silvestris'. Jfr Shda f. 'ett slags stcirre umbellatviixt som finnes
pfl sumpig mark, striitta, Angelica' (Ni16n 1879 s. 21). Str[tta, som finns p6 dn, anvdn-
des som l2ikeviixt. Jfr iiven Kdttnekirr hos L. Elmevik i OUA 1972 s.36ff.

*Limmands; forutsitts av Limmantissanden, ovan, och Limmaniisberget, avd.Y. -
Namnet betecknar sannolikt udden sdder om Limmandssanden.F.l. innehflller siikert
limme m.'kvast' (fr fvn. limr m.'gren, kvast'), mojligen med topografisk syftning,
jfr Gisleskir ovan och Limmancis SOH 3 s. 108 f. Miijligt dr dven att man haft en kvast
till ledning fdr sjdfarten pi udden, jfr Limb,dden Bd 3 s. 161 och Mod6er 1936 s. ll2
ff. Platsen ligger vid segelleden.

Loralbrg TPi; kr.-holme. 
-Loran 

Kortet 74, EK(B), GK1952. - Namnetbeteck-
nar ett tio meter hrigt skiir som ligger vid farleden. Lokaliteten dr utsatt ftir viider och
vind. Namnet dr en dn-avledntng till den ljudbetecknande ordstammen lor- som ingflr
i ett antal vattendragsnamn och anses ha betydelsen '(starkt) ljudande, bullrande'.
Siikert isyftas vigornas ljud niir de sl6r mot skziret. Se Lora i Rygh 1904 s. 148,
LoringaiSoSk4 s.66, *LoraiAndersson 1965 s.269f .medlitt. ochlnrenistrandberg
1991 s. 217 medlitt.

Liinnholmen lhphbhma n TMo; samf. holme. - GK 1 843, GK 1 952, EK(B), Lrinnh.
Kortet 74. -F.1. kan innehfllla det nysv. ldnn somingflr i sammansAfiningar somldnn-
ddrr, ldnngdng etc. Namnet btir sannolikt fcirklaras som 'den dolda holmen', viil syf-
tande pi att holmen, i en viss position, iir dold frin farleden. Jfr Th. Andersson i OUA
1975 s. 28 ff. och Strandberg 1991 s. 18 med litt.

Meskiir miltqr, mijcbr TKtj; skiir. - EK(B). - F.l. innehflller ordet med n., fvn.
mid'landmarke'. Sdkert har skiiret ingfltt i ett med. Framfrirallt vid smflfiske iir det
vanligt att en plats positionsbestiims med hjiilp av en eller flera orienteringspunkter
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som bildar en bild eller en siluett, ett med, bestflende av naturlokaliteter eller arte-

fakter.

Rorholmen, L.,St. lila rSrhebman, rdhelrmanLGa. - EK, Rdrholm, St. GK 1843,

Lilla Rirholmen, Stora Rflrholmen, Stora och Lilla Rflrholmarne 1876 Lur nr 161,

R6rh. St. Kortet 75, Rorh. GK 1952. - Sannolikt lir uttalet rqr- dldre. Uttalet rqr- tyder

pe aft f.1. innehSller dial. ror ror'roder'.I sfl fall zir namnet sannolikt ett jiimftirelse-

namn, eftersom Stora Rorholmen iir langsmal och tillsammans med Lilla Rorholmen

bildar en vinkel som pflminner om ett roder.Uttalet ra- il snarast en omtolkning, diir

man associeratttll rd n. 'grdns', sannolikt diirfdr att holmarna ligger vid sockengrdn-

sen. Anmiirkningsviirda 2ir skrivningarna Riir-. Eftersom holmarna ligger vid socken-

griinsen iir det mtijligt att namnen blivit utsatta for ytterligare en omtolkning, diir kart-

skrivarna assbcierat nll rdr n. 'rtise, rflLrndrke'.

Sadeln s Qln 
-lKn; kr. -holme. - S alen I 67 3 K, 17 7 0 K, GK 1 843, Kortet'l 4, S adlen

EK(B), GK 1952. - Namnet iir ett jiimfdrelsenamn. Holmen iir relativt hdg och har en

klyfta pfl mitten och iir nertill mdrk av lavar. Lokaliteten ingflr i ensmdrken och har

alltsi anviints som positionsangivare. Namngivaren har diirfor betraktat lokaliteten pi
relativt langt avstand och pi detta avstflnd har lokaliteten fort tanken nll en sadel. Jfr
Bjdrndsen ovan och Saleni Mod6er 1933 s. 89.

Skarphuvudet, St., L. skbyphQt el. Skarphuvudena skhryhQna TRa. - Skarp-

hufvud GK 1843, Kortet 75, Skarphuvudet, L., St. EK(B). - Namnet betecknar tvfl

holmar. Den mest idgonfallande av dem n St. Skarphuyudet som dr en toppig, ganska

hiig holme med sluttande sidor. Holmen iir tiickt av rullsten och grus. Det finns ytterst

lite vegetation pfl holmen. F.l. innehflller adj. skarp'stenig, ofruktbar, hflrd'. Om namn

pil Skarp- se Mod6er 1933 s. 96.

Skorstengrund skbgtengrory, sk\Stengrrua TKo:. grund och fiskeplats' - Ftir att

bestiimma grundets och fiskeplatsens position anvdnder man sig av medlinjer. I en av

dessa medlinjer ingfrr siluetten av en hdg skorsten; namnet Skorstengrund at givet

utifran denna. Det iir inte ovanligt att namn pfl fiskeplatser dr givna utifran sidana

lokaliteter som ingir i platsens positionsbestdmmelse, jfr Falck-Kjiillquist 1987 s.

151 ff.

Smuget smQwat LOv; holme. - Smygholm Kortet 75, Smiget GK 1952, EK. -
Namnet innehiller dial. smug m. eller smuga f. 'tring passage', jfr fsv. smugha f. 'hel,

oppning, spricka'. Holmen tigger i sundet mellan Galto och Rflssti. Mellan holmen

Smuget och holmarna Smdrstacken och Knubben bildas en trflng passage. Antagligen

dr namnet en ellips av ett*Smugsundet med sundet som den ursprungliga namnbiira-

ren. Namnet har sekundiirt kommit att beteckna en holme i sundet.
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Smiirstacken smQrsta.ftan LGa; samf. holme. - EK(B). - Namnet betecknar ett
skdrmedrundadeberghiillar. NamnetiirvanligtforekommandeiHalland, Viistergdfland
och Bohusliin och betyder, liksom det norska Sm4rstakk och det danska SmQrstak,
'smiirklimpen' . Dessa namn betecknar smfl kullriga skiir som pi utseendemdssig grund
liknats vid en smdrklimp; om sidana namn se Harry Stitrl i KL 16 s. 317 ff.

Stengrimmen stengnryan, stQngrbrgan LRe; skiir. - EK(B). - Namnet betecknar
ett skiir som bestir av stenblock och mindre stenar i rrid granit. Vigriita sprickor i
berget gor att skdret, sett frfln Resci, ser strimmigt ut. S.l. sammanhdnger sannolikt med
grim- i dial. adj. grimmot girpata' stimmig, fl [ckig', syftande pi strimmorna i berget.
Jfr Torgrimmennedan.

(Stor-)Svinningen, Sm&svinningarna sui4a g an, stQrs gryg an TKi; holme; fi ske-
plats. - Stor-Svinningen, Smfisvinningarna EK. - Namnet Svinningen betecknar en
holme vars l6ga mittenparti dversvdmmas vid htigvatten. Namnet innehiller sannolikt
en nordisk motsvarighet till ndl. swin, zwin n. 'grunt stiille i vatten, torr del av havs-
sfranden, som endast vid flod stflr under vatten' som hcir sarnman med verbet mndl.
swlnen'fdrsvinna, avtaga', jfr fvn., nisl. svina, svena och no. dial. svina'avtaga,
minska'. Sannolikt innehiller det terriingbetecknande namnet Svinningen ett nordiskt
*svin med bet. 'upptorkat eller av grunt vatten betiickt stdlle', avlett med suffixet -lzg.
Jfr Svinninge i Stihle 1946 s.333 tt. med litt. och Svina i SOVm 5:1 s. 60 f. Ftir
utvecklingen ut ) A, vilken syns i uttalet syaryan,jfr Stahl 1950 s. 46,57 med litt.

Strete strdda LGa' skiir. - EK(B), Stretd 1857 Lur nr l3l. - Namnet inneh6ller
sannolikt verbet streta ellerboh. strete n. 'ansffangning, besvdr'. Namnet syftar siikert
pfl besviirliga striimmar och vindforhillanden som grir det anstriingande att driva biten
framit. Namnet kan va.ra avlett av verbet streta eller stbst. strete, men skrivningen
Stretd eirl;ar om att uttalet stri@a kar, vara resultat av iindring av ett ursprungligt
*Stretd diir s.1. forsvagats till a. Se s.271.

Svadet, Flata, Hiiga, Rundaltlda, hhwa, rb?o saq;t, sammanfattande Svadarna
su@na, sa@nana TPi; kr.-holmar; skiir. 

-Svigertin 
GK 1843, Svearne Kortet 74,Flata,

Hoga, Runda Svadet EK(B), F1ata, Hriga Svadet EK1974-79. - Namnet Svadetinne-
hiller sannolikt en motsvarighet till no. dial. svadn.'n@ken klippegrund; bergflate uten
jord; klipperyg i sjpen' (Torp). Skiiren har sldta, rundade hiillar. Jfr boh. svada f . 'slat,
sluttande (garta slipprig) berghiill'. Namnet Svadet kan dven vara ellips av ett*Svad-
skciret dar f.l. innehiller svada f. Skrivningarna Svearne och Svdgerdn fflr betraktas
som av kartskrivaren fdrvanskade former.

Svflngen, L., St. sadgan, ltla sodgan, stQra sadgan el. Svfingarna sudgana TLn;
kr.-holmar med fiskeplats invid. - L., St. Svangen GK 1843, Svangen Kortet 75,L.,
St. Svflngen, EK(B), GK1952. - Namnen innehiller sannolikt sv. dial. svdng el. svang
m. 'insviingning el. initbtijning el. ftirdjupning' (SAOB S 15244 f.), jfrno. dral. svange
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m. 'laarkriken, lyske' (Torp). Pi St. Svangen finns en framtriidande siinka mellan tvi
berg. Till ftiljd av denna sdnka har dn en karaktiiristisk siluett vilken sannolikt ligger

till grund fiir namnet och som ocksi gdr tin liimplig som mdrke. Ifr Svdngedal Bd 1 s.

322,*svangurudBd 18 s. 148 ochSvdngtjtirneniSOY 3 s. 81. Se s.271.

Torgrimmen (L., St.) lila, stQra tbygritryan, tbygru1La, tdygitrpan TKti; skiir och

fiskeplats. - Torgrim lT7DK,Torrgrimmen, St. Kortet 75, L., St. Torgrimmen EK(B),
Torgrimmen, St. GK 1952. - F.1. kan innehfllla en motsvarighet till no. dial. tor n.

'svakt brendende lys el. ild' (Torp) och syftar pi de eldar man forr tiinde antingen fdr

aft leda sjtifarare riitt eller for att vilseleda dem ftjr att sedan plundra vraket. Pil Tor-

grimmen finns idag ett sjtimiirke. S.l. sammanhdnger sannolikt med grim- i adj. grim-

mot gfiryata'strimmig, fliickig', syftande pfl strimmorna i berget. Jfr Stengrimmen

ovan.

Trintomlur triutomlur TFi; udde liingst inne i Kvarnekilen. - Trintom-Lur EK. -
S.1. innehiller sdkert ordet lur, fvn. lfidr m. med grundbetydelsen 'urholkad stock,

trlry' , jfr sockennamnet Lur (Bd 19:1, under utg.). Ordet lur anvdnds iven i svenska

och norska dialekter i betydelsen 'stock som diinar som underlag fdr kvarn; underlag

for kvarnsten', jfr lur m.' blink el. stock varpi kvarnen vilar' (SAOB L 1209). Eftersom

en kvarn funnits vid platsen fdrefaller det titttalande att anknyta namnet till kvamdrift.
F.1. kan innehilla en motsvarighet till no. dial. trinta'vdlta,rulla, stdrta omkring' och

partikeln om'ontking'. Sannolikt innehflller namnet ett gammalt kvamnamn med

imperativisk form.

Trossii trbs-a, trbtQ, trbJo TKo; t . - GK 1843, Kortet 75,1952, EK. - F.1. iir dun-

kel. Om uttalet trbsa ar ursprungligt kan f.l. innehfllla boh. /ross trst n.'multnat trti,
kvistar, stubbar o.d.', jfr Trosshdlt Bd I2:2 s. 195, Trosshult Bd 20:2 s. 24 f. och

Trosseklev Bd 16 s. 151. Anmlirkningsviirt iir dock uttalet trbl-, trbS-. Ar detta uttal

ursprungligt synes f.l. inte kunna innehfllla toss n. och den iir i si fall dunkel.

Ursen fosry, fiSan TLn; kr.-holme. - GK 1843, Kortet 75, EK(B). - Namnet kan

vara ellips av ett*(Jlvsholmenmedutvecklingen ulrs > us, jft *Ulvsebergen? Bd 8 s.

278 medlitt. Sannolikt innehitler f.l. d6 mansnamnet Ulv. Att namnet skulle vara ellips

av ett*Urdsholmen dar f.l. innehfrtler ordet urd f .'stenhop' 2ir sakligt tilltalande efter-

som holmen dr stenbemiingd. Att det fem. app. urd f6tt s-gen. iir dock foga sannolikt.

Mtijligt iir att gen.-s har tillkommit i analogi med andra gen.-former pi -s.

Vaskarehtillan TM6; udde. - F.1. innehflller verbet vaskn'tviita' med kompositions-

formpil -are; enligt uppteckningar vas kar havethallen, men troligare iir att m an vaskat

kliider eller mattor hiir. Namnet kan dven vara ett forkort at* Strandvaskarehrillan ddt f .1.

innehillers/randvaskare 'strandgast'. S.l. innehillerapp.htillaf. 'berghlill, stenhdll'.

Vesholmen uishEhman TLn; udde med htiga berg. - EK. - F.1. kan innehfllla en
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motsvarighet till sv. och no. dral. vise m. 'spets, topp (framfdrallt pfl vzixter)', dZir det
lflnga iljudet till f6ljd av ordliingdsbalans fdrkortats och diirefter siinkts till e och s
forliingts enligt kiinda monster. Omyise m. anvzint om del av vdxt se H6eg 1974 s. 18
f. Sannolikt Ssyftar f.l. den hdgsta bergstoppen p5 udden.

Vticker utbrtar, ad,fr,ah TLil; skiir med fyr. - Kortet 74, 75, EK(B), GK 1952. -
Namnet innehiller verbet viicka,hiir sannolikt i den i y. fsv. och d. nsv. f<irekommande
plurala imperativformenpi -er. Lokaliteten ligger i den gamla skutleden liings kusten.
Omrfldet iir farligt, siirskilt under viistliga storma.r, di sjon bryter vflldsamt pfl de minga
grunden. Namnet btjr tolkas som en imperativisk uppmaning tilI sjofararna attvakna
upp eller till fyren (e1. skiiret som siikerligen dr den ursprungliga namnbiiraren) att
vdclrn sjofarama. Den iildre, standardsprikliga imperativformenvcicker kan visserli-
gen tyckas vara pdfallande i detta sammanhang, men viktigt att notera iir att lokaliteten
iir namngiven i en namnbrukarkrets som var viil fdrtrogen med iildre bibel- och psalm-
sprflk, diir dylika formel fdrekommer. Om namn pi fyrar se A.-Ch. Mattisson i OUA
198 1 s. 22 ff . Se Vcickupp nedan.

Viickupp adfr,sp, udkbp TF6; skiir med sjomiirke. 
-Vakupp 

Kortet 75, V?ickopp
EK. - Namnet iir sannolikt imperativiskt och bor uppfattas som en uppmaning till sjO-
fararen attvaknatill. Lokaliteten ligger i farleden niir man viisterifrin nalkas Havstens-
sund och omr6det iir farligt, i synnerhet vid hflrd vind. Jfr Vtick upp Bd 7 s. 225 med
litt. och Viicker ovan.

Ystholmen ) sthehman TKtj; holme. - EK(B), Ysth. Kortet 75 ,GK1952. - Holmen
ligger dster om Kalvtin och namnet kan betyda 'den 6stra holmen', hiir med fdrtriing-
ning av uddljudande ti tilly, varom se t.ex. Wigforss 1913-18 s. 178 f. F.1. kan, sprflk-
ligt sett, iiven innehilla den fsv. superlativformenyzter'ytterst', se Istorp i SOA 9:2
s. 64 f. Holmen ligger visserligen inte allra ytterst i skiirgflrden, men om Rafttin varit
utgingspunkten ligger Ystholmen utanfdr Amundholmen.

Lggran,bgrq, dgrana (Nil6n 1884) TPi; kr.-holme med fiskeplats invid. - EK(B),
GK 1952, Ekeren 1673 K, Eggern GK 1843, Eggera Kortet 74. - Namnet kan vara
bildat till verbet iiggla dgha 'retas, egga' med dverging fran {, till r, jfr t.ex. skblja
J.brya. Namnet kan d5 tiinkas ha inneborden 'cin som retas, gickar'. Namnet kan vara
en s.k. ideell ellips diir ett feminint grundord, t.ex. o, ftjresvdvat namngivaren. Jfr
Striddan ovau

Angelsbflden dgalsbaa, dgalsbbry TKti. - EK(B). - B6de Angelsbdden och
Angelsktir ovan kan innehilla det av Mod6er (1936 s. 25) behandlade fsv. *rengil m.
'ftirtriingning, tringt sund'. Mojligt ar att namnen innehiller ett numera fcirsvunnet
*Angel(n), i bida fallen betecknande sund mellan holmar. Detta stiimmer viil med
sakftjrhillanden, eftersom bida lokaliteterna ligger vid sund vari farleder ingflr. Jfr
Angelsholmarna BdS s. 21 1.
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IV. Vflgar, vadstflllen, broar, bryggor
och andra passager

Appellativen vrig m. och stig m. anvdnds i dialelten i standardsprflklig betydelse och

ingir i namn pi mindre viigar.
Klevf .ingir sombide fdr- och efterled i ett stort antal namn.I fvn. mdterk/eiff.med

betydelsen 'Klev, steil Bakke som med besvrrlig Adkomst fOrer op paa en Bjer ghgide'

(Fritzner). Fdr no. dial. kleiv f. anf$r Aasen betydelsen 'en h6i Bakke paa Klippegrund;

en Brink eller Bjergryg til at gaae over' med till2igget >Sedvanlig kun om en Klipperyg,

hvorover der gaar en Vei eller Gangsti, og saaledes ofte opfattet som: en Vei over en

Klippe. Vel egentlig: et Sted hvor man kan klavre over (af kliva).> Ordet iir bildat till
verbet kliva och klev har sannolikt den iildre betydelsen 'klattring, stiille diir man kan

kliittra (eller pi annat siitt ta sig) upp' (se de Vries, Torp och Bjorvand & Lindeman).

DAGs har ordet med betydelserna 'klyfta; klyfta i ett brant berg diir man kan 96; berg-

pass diir det iir besviirligt att komma fram; lflng brant backe; brant bergsida'. Ordet iir
levande i dialekten med betydelserna 'bergsskreva (med branta sidor) i vilken det gir en

stig; bred tippning mellan berg i vilken det gir en viig; trflng passage mellan berg'. En

meddelare ansig att en klev iir en djup, grdsbevuxen klyfta i vilken man kan odla.

Sannolikt definierar denna meddelare ordet utifrin kiinnedom om nigon sfldan plats

vars namn innehiller ordetklev. Klevtycks alltsfl anviindas i dialektenmed denungefiir-

liga betydelsen 'bergsklyfta genom vilken man gflr, eller i vilken det finns en stig'. En

viktig betydelsekomponent for ordetklev iir, enligt meddelarna, att man gfrr genom den,

dvs. att den anvdnds som passage. Denna betydelsekomponent skiljer en klev frfln en

kldva, se avd. VII. Namnelement et klev ingfu framftjrallt i namn pi klyftor i vilka stigar

eller vigar gflr. Namnelementet kan iven ingfl i namn pi stigar eller vligar uppftir berg

eller sluttningar. Om appellativet och namnelementet se NSL s. 258. Om namnelemen-

tetklev se Pettersson l97l s.78. Jfr appellativet och namnelementetkldva i avd. VII.
Gata f . har i dialekten betydelsen 'viig, landsvdg, byvdg, utfartsviig; fiigata; oppen

plats' och har som namnelement safllma betydelse. Fdr ordet Satq ser Bjorvand &
Lindeman'hull, 6pning, gjennomgang' som en mtijlig grundbetydelse. Se iiven Torp

tnder gat n. Om namnelementet gata i Bohusliin, se Pettersson 1971 s. 78.

Bro (i dialektet brq) f ., brygga f . ochvad n. 'vadstiille' har sina standardsprflkliga

betydelser.
Klopp f .'sp6.rng' ingflr i flera namn. Jfr fvn. klgpp f . 'klopp, bru av nedlagde stokkar

el. steinar' (Norrpn ordbok) och no. dial. klopp'en liden Bro, f. Ex. af to eller tre

Stokke over en Bek; Stokkelag, Stokkegulv i en Vei over en Sump' (Aasen). Grindf.
och led n. anvdnds om olika slag av tippningar i stiingsel och g?irdesgflrdar. Hamn f . i
betydelsen 'skyddad till2iggsplats' ingfrr i ett flertal nalnn.

I namnet Skedet varom se nedan och Dd(s)skedet avd. V ingflr skede n. Betydelsen

avnamnelementetsked(e) iiromdiskuterad. Fvn. har skeidn. 'laup, renn, sprang; skeid,

renneskeid, bane, veg 6 springe; vegstykke; skeid, kgyreveg mellom flkrane pfl ein

gard' (Norr6n ordbok), 'L|bebane, Strrkning som man ved LOb har at tilbagelregge;

Stykke Vei af st@rre eller mindre Lengde; Jord- eller Sandryg som danner en naturlig
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Veibane, f@rertilellerfraet Sted' (Fritzner). No. dralhar skeidn. 'Bane, Vei; Kj6revei
imellem Agrene paa en Gaard; Lflb,Fafi; Veistykke som man tilbagelegger i eet Trak
uden at hvile; Vreddelpp; Kapridning' och 'en vis Tid, da man fordum samledes til
Kapridning' (Aasen). DAGs har skede n. 'vdg utmed Skrarna; rak viig pi en sliitt;
ldngre, slat vagsfracka pfl byviig; viig mellan Akrarna som utgdres av de sammanhiing-
ande viindtegama; utfartsviig pi en gflrd; inkdrsviig; viindteg; 6kerren; avdelning av ett
gdrde, som bearbetas pfl en ging'. Ordet iir numera helt obekant fdr meddelarna. Gun-
narPellijeff behandlariNoB 79 (1991) s.61ff. appellativetochnamnelementetskede
och anser att ordet har den iildre betydelsen 'hogre terrdng mellan vatten eller vatten-
drag, vattendelare'. Det iir latt att i den frin Bohusliin belagda betydelsen 'vrigstrzick-
ning (av olika slag)' se en utveckling ur en iildre betydelse 'hdgre terriing mellan vatten
eller vaffendrag, vattendelare'. Denna betydelseutveckling dr, som Gunnar Petlijeff
(a.a. s. 67) pipekar, naturlig, d6 hOgt liggande, toffare mark lir liittare att fldrdas over.
Ordetskede 2irbesliiktatmedftrty. sceida,ty. Scheide 'grins, viigskiil' (Hellquist). Som
namnelement tycks skede i Tanums naturnamnsmaterial ha betydelsen 'viigstriickning
(av olika slag)'. Namnet Skedetbetecknar en vdg. Dd(s)skedetbetecknar en htijd mel-
lan Lursjdn och ett sumpigt landomr6de vari en blck flyter. Sannolikt har den torra
hrijden Dd(s)skedet som ligger mellan vattensjuka marker varit gynnsam att fiirdas
over. Om ordet och namnelementet skede se iiven Vikstrand 2001 s.347 ff.

Allmtin grinden TUk, 1841. >>Bergerr)dsgatan>> TTh,,1843; sannolikt iir skrivningen
en >uppsnyggninp eller fcirvanskning av ett *Brilgerddsgatan dar f.l. innehiller
tpnamnet Biilgerdd. Bernebryggan b@r+abryga LRe; f.l. innehiller det i Boh. vanliga
mansnamnet Bern. Bjdrkeklev TSu, -klef 1835; f.l. innehfrIler triidbeteckningen bjdrk.
Bjdrkeliden -lruTMo; stig kantad av bjdrkar. Bot bqt TLa; vik och lastplats; om nam-
net se avd. l. Bredaviigen TTflUs, Brea- 1841; vag. Bro brq TKci, Bron EK.*Broskedet;
fcirutsiitts av Broskedet, avd. VIII. Buhrillanbithela,bd-TSA; v[gbacke;f.1. inneh6l-
lerdial. bubw f.'(sjti)bod'ochs.l. hrillaf. 'berghdll'. BullinggrindenLGi,1851;f.l.
innehflller sannolikt bulling bdhae'man frin Bullarens hd'.

Domarevrigerz LOs m.fl., 1835, 1842;narrngivningsgrunden okiind. Dyviksbacken
d{urysbaftan TRoti; viigen mellan N. och S. Dyvik; om namnet Dyvik se avd.
I. Ekebryggorna LGa, -bryggerna 1857; vid Ekebacken, avd. V. Faclcfdreruingen

faftfariruga TSii; del av vlig; naffret innehflller narnnet Faclcfr)reningen sombeteck-
nar det av stenhuggarfackfijreningen tigda hus som ftirr 169 vid viigen. Fiskebiiclcs
grindLSo,1820; vid biicken Fiskebiick, avd.Il. Forrudals grindLHgbs, Fondals grind
1 806; mot Forndalen, avd. VIL Frigatan f(gqda TKu; namnet betecknar en vd.g som
foru var fiigata, dvs. kreatursstig.

>>Ganegatan>TMrGfl, 1845;tillbeb.Gdrdengq;n;sktivningenGane-drenavlant-
mdtaren ftirvanskad skrivning. GatanTSd,, 1832; namnet betecknar en vdg och inne-
hflller app. gata f .'(inhiignad) utfartsviig'. 2 Gatemulen 1. TFt, 1851, -muln 1815; del
av figata.2. LHe, 1840; del av fagata; s.l. innehflller mule m.'mynning'. Goddan
gbda TLr; viig; namnet innehflller app. godda gdd.a, gdda f., en motsvarighet till no.
dral gota f. 'indskaaren rende, fals, dyp og bred fure efter skred, tragtformet rende i



67

fjeldet, aapning i skog' (Torp), om ordet se Mdrgoddan avd. YIII. Granatbacken

grandtbakan TAr; viigbacke; en person med sliiktnamnetGranatbodde diir. Grinden,

st. stdra griryg TMo. Gros hamn grgs harpn TMd, EK; tilliiggsplats; f.l. innehaller

sannolikt kvinnonamnet Gro; s.l. innehflller hamn f. 'skyddad tilliiggsplats' . Grdn-

klev TKn, -klef 1841. Gustavbryggan gilstabryga LP(e; i Gustavbukten, avd. I.

Gdnegrinden TUs, 1841; tillbeb. Gdrden gqn. GrirpevcigenTRy, Hjerpe- 1861; viig

till beb. Gdrpen.
Halsen hdls7 LBo; namnetbetecknar en smal viigbit; namnet innehiller hals m. som

i ON anviinds fdr att beteckna smala el. trflnga passagel, om hals se Halsen avd. III
med litt. Halsgatan TUy, 1863; for hals se foregSende; s.l. innehiller gata f. '(inhiig-

nad) utfartsviig; (inh[gnad) fiiviig'. Hamnen (5.) hiryne, hbmng, sbaora hhwne TUh:.

namnet innehdller app. hamnf . 'skyddad tillii ggsplats' . HavardsklevenLosTo, Hfrvils-
klefven 1842; vid Havardskldvan, avd. YlI. Hedbryggan hi-brlga LRe; hedmark

innanfor. >>Herre bro>> T,1594 JN s.238; namnet betecknar en bro som, enligt Jens

Nilssln, gick 6ver Hogarsfln vister om bebyggelsen; bronamnet inneh6ller sannolikt

ett gammalt vattendragsnarnn*Hrera med betydelsen 'den grfl'; om vattendragsnam-

netse*Hreraavd.ll.HjrilmringsvdgenTSd, Hjelmengs- 1853;viig tillbeb.Hjdlmdngen.
*Hoggrind; fcirutsiittes av Hoggrindmon, avd. VfII; namnet betyder sannolikt 'grinden

pi, eller vid, hogen'. Hoghembro THm, hovimbro A II 28;bro; f.l. innehflller BN
Hoghem. Hoyers klev TBn, Hofvers klef 1845, 1848; f.1. innehiller mansnamnet

Hover, en variant av Havard, se Brattd 1993 s. 92. HulebticksbroTGi, 1842:'f.l.inne-
hflller ett *Huleback(en), avd.lI. HumlegrindenTBr, -grin 1851; vid Humlemyr(en),

avd. VI; redukt av ett *Humlemyrsgrinden. Hummerhamnen hbworhhrrung TL6, EK;

innanfdr viken lagrade man fdrr hummertinor fdre utliiggningsdagen. Hiillevad

hdlaud THp, EK, bro; f.1. innehiller hrillm. eI. htilla f. 'berghiill'; s.l. innehSller vad

n. syftande pfl det vadst()lle namnet ursprungligen betecknade. Hiirddbackarna

hdfabthkana LSh; namnet betecknar enbackig viig mellan beb. Htirdd och Apelsiiter.

Hdrddkld.van h^braklrapa TGr; stig; f.l. innehiller BN Hdrdd; s.l. innehillet app. kldva

f. 'klyfta, liten dalgang mellan branta bergviiggar'. Hcisthagvadet h,bs-thawuqt TTe;
vadstiille; f.l. innehiller ett*Hiisthagen eller app. hdsthage. Hdlen hqr+, hgr', TLe, EK,

Htiljen EK 1935-40; vik och hamn; se avd. l. >>H@ye bro>> T , 1594 JN s.235; eftersom

bron inte torde ha legat pi nigon plats vid namn *Hdg el. *Hgy e.d., innehflller f.l.

sannolikt en motsvarighet till no. adj. hgy'hog' syftande pi brons hojd, och namnet

betyder sannolikt 'den hdga bron'.
>>Kafringeklef>> TT a, 1837 ; mtijligen kan skrivformen, sflsom framhfllls i anslutning

till Kavringebackarna Bd 7 s. 325 f., Sterge ett *Kavlingeklev med dissimilations-

betingad overging h > r; f .1. kan dfl inneh Flla kavling(e) m. 'rund stock' . Kasebro LSo,

1820; f.l. innehiller app. kas f. 'svedjefall' . Kilstigen LLt, 1843; namnet betecknar

stigen tlll beb. Kil. Klasebryggan kl@sabryga LGa; brygga vid Klastorpet, BN. 2
Kleyarna.l. TGe, Klefwane 1114.2. Too, Klefwane l8l2; veig; namnen innehiller
app. klev f . hiir i bet. 'gingstig uppftir sidan av ett (brant) berg' . Klevegatan khi-aagqda

TAr; namnet betecknar en viigbacke mellan hdga berg, viigen gfrr inne i samhiillet

Sanniis; om app. klev f. se inl. till denna avd. Kloppama LHe, kloppane 1832; namnet
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innehiller pl . av klopp f. 'sping', spingarna iir numera fcirsyunna. Kloppen kh6pg LGa,
1876; sund och bro mellan Galtri och fastlandet; namnet inneh6ller best. form av klopp
f. 'spflng' ; det iir primiirt bron, inte sundet, namnet betecknat; se iiven avd.. I. Kovcigen
TMo. Kungsbryggan higsbryga THii; namnet betecknar en f<irhdjning i vattnet besti-
ende av grus, sand och sten som har anvanh vid fiirtojning av b1rtaq namngivnings-
grunden iir oklar. Kvarnkleven, L., St. TF6, Lilla, Stora qvarnklefven 1856; vdgar som
ledde till kvarnar.2 Kyrkegrinden. l. Sbykagripg TLr.2.TAr, -grinna 1865; namnen
betecknar grindar pi viigen till lcyrkan. Kyrkestigen LLu, 1843; trll kyrkan. Kdle-
kiirrskleven TSii, -klefven 1825; vid Kdlelqiru, avd. VI. Kriringbryggan ;drtgbrpga
TGi; brygga dit kvinnorna rodde och hiimtade kreaturen. 2 Kiiringklev, -klevarna.
l. Sdyegkbe_u TRt, EK 193440, Kiirings- EK, dv. BN; ktyfta i berg. 2.LOn, Kiirring-
klefvarne 1 835 ; namngivningsgrunden okiind.

Lerdals grindLGi6s, Lerdahls Grind 1800; f.l. innehillerBN Lerdal. Lerkleyen
TLu, -klefven 1843. Lindriickan ltrydrcbkq TKu; viig vid 6kern Lindrdckan, avd. VtrL
LintermyrsklevenLLu,Lintermyrsklefva 1814; vid Lintermyr(en), avd. VI. *Iingebro;
fcirutsiitts av Ldngebrotegen, avd. YIII. *Lrineklev; forutsiitts av Liittekleyflaten, avd.
VIII; f.l. syftar sannolikt pi att kleven iir l2ittframkomlig. Liivkley TOt, L6f- 1854.
Mickelhdlsgdrdesgdrden LEk, Mickelhols- 1849; vid, Mickelhdlet, avd. YII. Morr)-
hamnen mQrohhrpng TPi, MortjhamnEK 193440, Morri hamn EK 1974-79; hamn,
dvs. skyddad tillflggsplats, pi Mord, avd. trI. MdlnaregrindenLGr, 1848. Mdrkeklev
TAs, -klef 1845.

NordstrandsvcigenLGa,Nordstrands wiigen 1857; vidNordstrand,avd.lll. Nygrind
TKa, 1827. Nrisklev TSii, -klef 1825; f.l. innehflller app. nr)s n. 'stcirre, utskjutande
terriingparti' . *Ndtebro; ftjrutsitts ay Ndtebroiingen, avd. VIII; f.l. syftar pa ftirekomst
av niitter ellel; innehiller ndt n.'k;reat.ur' . *Orreklev, ftirutsiitts av Orreklevsbackarna,
avd. V; f.l. innehfrller antingen orr'al'eller fflgelbeteckningen orre. Orrekloppen
LSiVy, 1805; f.l. innehiller orr'a7' eller figelbeteckningen orre; s.l. innehiller klopp
f. 'sp6ng'. PilegatanLBa,lS22; f.l. innehdller triidbeteckningenpil. PilegrindenTKn,
Pihle- 1815. FleraPrrist(e)viigen;narnnenharinneborden 'vzigentill kyrkan' . Pulsebron
pillsabrWa TGe; bro over Pulsebricken, avd.lI. Renen r(ng TTo; viig utmed en 6ker;
namnet innehflller app. ren f. 'grziskant (som slis) mellan 6krar och andra odlingar'
vilket har den sekundiira betydelsen' stig', se Bd L2 : l s. 246. Riareklev fiarakh gu TLb;
f.l. kan innehSlla ridare rjara m. 'ryttare' eller verbet ridamed kompositionsform pi
-are; f.l. kan dven syfta pi att man riat 'hassjat' hd pi eller vid berget, se >>Riare

B e r g en>> avd. V. Rd gka sklev e n LOn, -klefven 1 835 ; f .1. innehfrller ett * Rd gkas en, av d.
Yltl. Riidsvadet rQsaat, rrigagt TKa, EK; vadstrille tiver till beb. Rdd i Kville hd.

2 Sandklev. l. sdnkhb_a TKp; namnet betecknar en sandig vag. 2. TBo, Sand-,
Sannklef 1817; s.l. innehiller klev f.har i den mer allmiinna bet. 'vdg'. *sjdgrinden;

fdrutsiittes av Sjdgrindstycket, avd. VIII. *Sjdledet; ftirutsiittes av strandnamnet Sjd-
ledet avd.III; vid stranden fanns ettledn.'grind av ltjsa slanor' frir att hindra kreaturen
frin att komma fram till sjdn, och grinden iir sannolikt den primiira namnbiiraren.
Skedet TKa, skeet 1792;vag1, namnet innehflller dral. skede n. '(ktir)viig mellan frkrar;
utfartsvlig frin girden'. Skcirbovadet lbrbaudt TSii; namnet betecknar ett vadstiille i
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Skiirbobiicken; antingen dr namnet bildat direkt till BN Sluirbo eller ocksi iir namnet

redukt av ett* Skiirbobiicksvadet. *smaleklev(en)THj, ftirutsiitts av Smaleklevsberget,

avd. V. Smedbryggan smi_bryga LGa; namnet betecknar en stenhiill och nflgra stenar

som fcirr fungerade som brygga; forr fanns en smediahar. StakevrigenTTh,1843; f.l.

kan innehilla subst. stake m. men innebtirden iir oviss; miijligen har viigen utmiirlts
med stakar, dvs. 'st$rar'. 2 Stenklev(en). 1. TK6, -klefven 1847 . 2. TBn, -klef 1848.

Flera Stigen. Stockekldvan stbkakhbaa TKp; viigbacke; f.l. kan syfta pi att man fdrr
haft gillersrockar for djurfangst p5 platsen, dessa sattes ofta i klyftor och trflnga

bergspass. Stockeledet TRv, 1857, EK(B); s.l. innehflller subst. led n- ' gind av ltjsa

slanor'; sannolikt var ledet gjort av stockar el. av grova slanor som liknat stockar.

Storebro LS6, 1853. Strupeklev LAm, -klef 1864; vid Strupen, avd. I. Stdvelhamnen

stdpalhhryne, stdpalhhryng TLs, EK, stdfwelhamn 1720; natrnet betecknar en hamn,

dvs. en skyddad tilliiggsplats; f.l. innehiller ordet stdvel; sannolikt har viken, ur n6gon

vinkel, liknats vid en stovel, jfr Stdvelholmenhos Stahre 1952 s.64. Svanvcigen el.

-backen su@nocb1an, -bdkan T56; namnet betecknar en vdg diir en person vid namn

Svahn planterade en all6. Svarta grinden suhla gri4e TKs; f.l. flsyftar siikert grindens

farg. Svartehrillskleven LHe, Svartehiills Klefen 1832; vid Syarta hiillan, avd. V.
*svinstig(en); ftirutsatts av Svinstigkircet, avd.YI. Sd(AklevenTKa, Stiklefva 1827;

f.1. innehflller sd(d) m. 'fir'. Sdvallhamnen sbaalhhrnng TKk; hamn, dvs. skyddad till-
liiggsplats, vid beb. Sdvall.

Torrebo t&raba TKt; lastplats; f.1. innehiller viil snarast tbre tira m. 'kidig furved,

tjiirved', i Boh. iiven 'tjartall'; s.l. torde knappast innehfllla srtbst. bod som i dial. ut-

talas bu; narnnet bijr snarast sammanhillas med den unga, vanliga bebyggelsenamns-

typet -bo. Torserddgatan tdpagqda TTo; namnet betecknar viigen frin beb . Torserdd,

nisa,trll stora landsvdgen. Torserddstigen TTa, Torse- 1836; f.l. innehfiller BN Torse-

rdd td1a. Torvkleven THj, -klefven 1855; siakert torvtakt ndra platsen. Tre viigarna tre

udlana LGa; namnet betecknar ett viigskiil som bestir av tre vdgar. Trcitarekasgrinden

TGd, Triitare kas grinden I82l; f.l. innehiller Agonarnnet Trritarekasen, avd. VIII.
Tdngekleven TFi, -klefven 1856; vid udden Tdngen, avd' III. Ulsholms hamnTIJW,

ulfz hfllms hamn 1720; pi Ulsholmen,BN
Vals broTYa, Huals bro 1594 JN s. 287; bro ovetVals d, avd. II. *Vaskaregrind(en);

frirutsiitts av Vaskaregrindbacken, avd. V; sannolikt 6terg6r namnet *Vaskaregrind(en)

pil ett *Vaskarehrillgrinden e.d. dat f.l. innehflller verbet vaska 'tvd.lta' med komposi-

tionsform pi -are; siikert syftar namnet pi att man tvAttat kl2ider e.d. vid nflgon berg-

hall. Veddd vadTAs,Weddd wad 1844; vadstlille frin fasflandettlllVeddd. Vedvrigen

ui_ocfuanTSl; sannoliktktjrde man vedhatVesslebro TBo, Wesle- 1817; f.l. innehfiller

en bdjd form av boh. adj. vessel 'llten' . Vinterbryggan uintarbryga TFl; vattnet vid
bryggan iir si strdmt att det inte fryser tillp6 vintrarna, vilket gdr attbryggan iir bruk-

bardvenvintertid. 2Vinterleder. 1. TNa, 1811.2. fOrutsiitts av >>Winterle styckeb>;s.1.

innehflller stbst. ledn. 'grind av lcisa slanor'; f.l. isyftar sannolikt att grindarna anvdn-

des iven vintertid dfl de flesta grindar inte behdvde nyttjas. VintermyrsgrindenTKu,
Winter- 1841; vid Vintermryren, avd. VI. Vitlycke broTYe, Huidelycke bro 1594 JN s.

235;f .1. innehflller BN Vitlycke. ViillandetTLn; se avd. l. Vtillarna udlana LGa; nam-
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net betecknar edet mellan Galtti och Bruksholmen och innehiller pl. av *vcidhel (fvn.
vedill), m. 'vad(stiille)' varom se Viillandet avd. I. Vtissjdpallen uelo- TMo; namnet
betecknar en gammal till2iggsplats; f.l. iir dunkel; s.l. innehflller pall m. 'bergavsats
vars ena sida bestflr av en mer eller mindre lodriit neditstupande kant' . AngebronTAs,
1842. Odsmdlsgatan TNs, 1834; sannolikt till beb. Odsmdl.

Skiinhamn t/nhamn TRiiF6; samf. lastplats. - EK, Sjtinhamn 1847 Ta nr 4'79,

Skdnhamn 1847 Tanr 479,1856 Ta nr 416. - F.1. iir dunkel. Den kan innehilla soldat-
namnet Skdn.Denkan Aven innehfllla ett ord bildat till stammen ifvn. slcygna 'se efter
for om muligt at faa Sie paa noget' (Fritzner), no. dial. slqgna'see efter noget, see sig
om' (Aasen). Mtijligen har lokaliteten, eller snarare den hdga udden vid sidan om,
fungerat som utkiksplats. Pi denna udde ligger idag en liten sjdbod. S.l. innehflller
hamn f . 'skyddad tilliiggsplats' . Jfr Skiinhammar Bd 6:2 s. 4lO f .

Arsklev, -klevarna @p khla, -khlaana TGrEv; stig, ftirr kyrkviig. - Namnet iir oklart.
F.1. z{rs- har i OGB (Bd 2 s. 167,Bd6:1 s. 156 med litt.) ansetts innehilla gen. sg. av
djurbeteckningen orrn i kollektiv anviindning. Ljudutvecklingen har di varit Orms >
Ors dar mfallit och dvergflngen av uddljudande a tilla luteblivit. Mer sannolikt iir dock
att f.l. inneh6l1er en motsvarighet till no. dtal. dl m. 'Rende, dyb Fure i Bunden af en
EIv eller Bugt' (Aasen), diir ljudftirbindelsen {r + s har utvecklats till p. S.1. innehiller
app. klev f., hAr i bet.'gingstig uppftir sidan av ett (brant) berg'.

V. Hiijder, backar, sluttningar; hiillar och stenar

Berg inglr i namn pi bide stcirre och mindre hdjder. Fjdll anvands framftirallt i namn
pfl vidstr?ickta bergsomriden sisom Tormoserddficillet. Hog m. ingir i namn bide pfl
naturliga hojder av olika storlek och gravhdgar. Kulle m. och ds m. ingflr i namn pi
hdjder av skilda slag. Se exkurs 2 omberg,fjdll, hog, kulle ochds.

I andra namn pi htijder inghr knatt eller knatte m. Ordet iir levande i dagens dialekt
och anviinds av meddelarna med betydelsen 'bergknalle, litet berg'. Enligt meddelama
kan storleken variera. Jfr no. dial.lcnatt m. 'bergknold' (Torp). Knatt m. ingflr iiven i
sms. b er glcnar m.' litet berg' och stenknatt m.' liten sten' . Som namnel emerfi har knatt
och knatte samma betydelse som appellativet. Bflde som ord och namnelement har
lvtatt, knatte stor splinnvidd i friga om denotationen, och orden ingflr i namn pi berg-
knallar av varierande storlek. Orden tycks dock inte ingi i namn pi allfiir stora hojder,
vilket innebiir att spiinnvidden eir mindre iin den hos t.ex. ordet berg.

I namn som Rlssel och Bjdrnbrirrisset ingilr ordet riss n. 'jordrygg, bergrygg'. I fvn.
mtiter ris n. med betydelsen 'res, jordrygg' (Norr6n ordbok). No. dial. har ris n. 'en
Forhpining, Jordryg, Bjergryg; det h/ieste Punkt af en Bold eller Bakke' (Aasen). Se

iiven Torp. Ordet iir okiint fiir de flesta meddelarna, endast ettfital kiinde till det och
uppgav betydelsen '6s' eller 'lflngstriickt hdjd'. Ett riss bdr enligt meddelarna inte ha



7l

mycket berg i dagen. En informant ansflg att ett riss bcir vara bevuxet med liigre vege-
tation sisom ljung. Sannolikt definierar han ordet utifran kiinnedom om en speciell
hiijd som bdr namnet Risset. Namnelementet riss tycks ha samma betydelseomfflng

som appellativet och ingfrr i namn pfl relativt langstriickta jordryggar, ofta med slut-
tande sidor.

I namn pi framskjutande bergpartier som t.ex. Bratthammar ingir hammar(e) m.I
fvn. m6ter hamarr m. 'Sten, fremragende steil Klippe' (Fritzner). No. dial. har hamar
m. bl. a. med betydelsen 'en steil Klippe, Bjergvag' (Aasen). DAGs har hammar(e)
m. 'framskjutande bergbacke'. Det terriingbetecknande appellativet hammar(e) ar

numera fullstiindigt okiint f6r meddelarna. Som namnelement ingilr hammar(e) i
Tanums hiirad i namn pfl framskjutande bergpartier, ofta med en brant sida. Dessa

hdjder har ofta, men inte alltid, berg i dagen. Namnelementet iir vanligt i hela Norden
och ing6r i siviil natur- som bebyggelsenamn, vissa av dem mycket gamla. Bland dessa

kan sockennarrnet Hamrdnge (varom se SOL s. 109) och hdradsnamnet Hammarkind
(varom se SOL s. 108) nzimnas. Appellativet hammar(e) finns i ett flertal svenska

dialekter med det semantiska innehillet '(stenig) hdjd' (S. Brink i NONELex, artikeln
-hammar(e) med litt.). Betriiffande skflnska ftirhillanden se SkO 16 s. 77. Det sam-

manfattande betydelseinnehillet p5 viistnordisk botten tycks vara 'klippviigg, berg-
ydgg', se fvn. och no. dial. ovan. Det iir dven denna betydelse som iterfinns i Tanums
naturnamnsmaterial. Ordet hammar(e) har troligen grundbetydelsen 'sten' som efter-
hand utvecklats till betydelsen 'stenredskap (att banka med)', se Torp och Bjorvand &
Lindeman. Se dven NSL s. 193 och S. Brink a.a. med litt.

I namn pi bergavsatser inglr pall m. I DAGs finns pall m. med betydelserna 'pall'
eller 'bergavsats, berghdll'. Ordet iir levande i dialekten, och meddelarna anger bety-
delser som 'bergavsats vars ena sida bestflr av en mer eller mindre lodriit neditstupande
kant; klippa formad som en biink; avsats; berg med avsatser'. Som namnelement dr
pall van[gt och ingir i namn pi (ofta relativt htiga) berg vilkas sida eller sidor bestflr
av brant stupande bergssidor, giirna i avsatser. Dessa hdjder ligger ofta, men inte alltid,
vid vattnet.

I namn pfl berghiillar fdrekommer hall f . och hrilla f .I ett fetal namn ingflr aven hiill
m. Dessa namn dr emellertid ofta endast belagda i lantmiiterimaterial. DAGs har hall
f., m. 'hdll, spiselhiill' och 'stenhiill, berghdll, storre flat sten, flat stenhiill; berg, berg-
sida'. Det av hall avledda hiillaf. finns i DAGs med betydelsen 'berghdlla, stenhzilla'.
Hdll m.'hiill' finns endast sparsamt belagt och bara frfln sddra Bohusliin. Ordet hrilla
f. ?ir levande i dialekten och meddelarna anvdnder ordet med betydelsen '(flat) berg-
hiill, stenhiill; litet berg'. En htillajiimfors av meddelarna spontant med ett berg och
beskrivs som >>ett litet berg>. Ordet hall f. var bekant for de flesta meddelarna och

anvdnds ungefiir liktydigt med hrilla men iir inte lika vanligt. Hall ' sluttning' tycks inte
vara levande i dagens dialekt. Enligt informanterna ar htill inte lika frirankrat i dialek-
ten som framftjrallthiilla iir. Som namnelement tycks hall ochhdllahamgef;ir sarnma

betydelseomfing som appellativen har. Orden ingflr i namn pfl bergh?illar av varierande
storlek men gemensamt ftjr dem tycks vara att de iir relativt sl[ta och alltid har berg i
dagen. HdU ar diiremot ovanligt som namnelement och ingir s5 gott som uteslutande
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i namn som endast iir belagda i lantmiiterimaterial. Sannolikt iir skrivningarnamed hiill
exempel pi av lantmiitaren uppsnyggade, standardsprflksanpassade namnformer. Om
ordense Hcillornai Bd 18 s. 64 f. JfrNystrdm 1988 s. 90 ff. betriiffande hiill, hiillaoch
hall i Sodermanland.

I namn pi mindre hojder ingitr rult m. Rult m. tycks inte vara vanligt i dialekten,
endast nigrafil informanter kiinde till och anviinde ordet. Ordet var fullstiindigt obe-

kant for kustborna. De meddelare som kitnde tilI och kunde definiera ordet bodde i
inlandet och sysslade eller hade tidigare sysslat med jordbruk. Viirt att notera iir dven
att de relativt fi platser som brir namn pi -rulten ligger i just inlandet. For ordet rult
angav informanterna betydelserna'rundad forhojning' och 'vrilvd 6ker'. En rultkan
ha berg i dagen men kan lika giirna besti av grus eller jord. Viktig iir dock formen. En
rultbor ha rundad form och skall ej vara alltfcir htig. I DAGs moter rult m. med bety-
delserna 'en ej alltfdr hrig, itminstone pi tvi eller tre sidor rundaktig jordupph<ijning;

den Sterst6ende delen Overgflr vanligen i en hdjdplatfl; ojiimnhet'. No. dial. har rolt m.
'Bakke, Hpi, liden Forh6ining' (Aasen), rolt, rult m.'bakke, liten hgide' (Torp). Torp
anger grundbetydelsen 'klump' for ordet. Om rult se dven Paulsson 1920 s. 56. Som
namnelement tycks rult ktnna beteckna bflde 6sar och kullar sflsom Dyrulten och
viilvda eller sluttande Skrar s6som Rulten, avd. VIII. Rult kan liven syfta pi mindre
ftirhdjningar av berg eller grus i 6krar eller iingar. De appellativiska och onomastiska
anv:indningarna tycks alltsi hiir ligga narla varandra.

Enligt en meddelare ar skult m. synonymt med rult. En annan meddelare ger for
ordet skultbetydelsen 'rundad backe'. 'Liten hdjd' och 'civersta delen av en vzigbacke',
uppger andra informanter. Ovriga meddelare kiinde inte till ordet med dess terriing-
betecknande betydelse. I DAGs fnns skult m. 'upphojning (terriing)' och 'iker ddr
bergflsar gfl tiitt under ytan, sfl att denna blir vflgig'. I no. dial. finrrs skult m. 'lav og bar
og rund Bjergknold; rundagtig mager, stenig eller sandig Forhgining i Ager el. Eng'
(Ross). Som namnelement ingir skult i namn pi mindre htijder. Dessa tycks bide
kunna vara bergknallar med mycket berg i dagen och hojder bestiende av jord eller
grus. Jfr aven Tovetyftsskulten (avd. VIII) som betecknar en viilvd 6ker. Se iven
Paulsson 1920 s.56.

I vissa namn pi hdjder, framfdrallt fdrhdjningar i ikermark, ingir skalle m. Skalle
ingir i sms.lerskalle m. 'hiigtliggande 6kerparti med grund och lerig matjord' och
'tunttickeavmadordp6lergrund'.Jfrno. dral.skallem.'t4rogstenetforhginingpaa
jorden f.e. i aker' (Torp) och nisl. skalli m. ' skaldet Plet, gresl6s Plet; der (snedakkede

el. greslpse) Sted, hvor Faarene bliver fodret ude om Vinteren' (Blondal). Endast en

meddelare kiinde till det terriingbetecknande skalle och angav betydelsen '{ivre, run-
dade delen av en hdjd, giima pfl en 6ker'. Som namnelement tycks ordet ha sarnma

betydelseomfflng. Jfr Skallarna som betecknar n6gra sm6 bergknallar i en 6ker. Om
ordet och namnelementet skalle i det intill liggande Bullarens hiirad se Bd 18 s. 225.

I andra namn pA mindre hojder ingitr hole m. Ordet iir idag fullstiindigt okiint for
meddelama. I DAGs frnns hole m. med betydelsen 'torr, tdmligen 169, nigot rundaktig
upphojning av grus eller jord (beliigen i skogsmark, bevuxen endast med torrt, kort
griis e.d.)'. Frfln Bullarens hiirad iir ordet belagt med betydelsen '169 och nigot lang-
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striickt upphiijning av jord (och sand), ev. jordrygg som uppstitt genom nedskiirningar
i den omgivande marken' (Bd 18 s. 82). No. dial.har hole m. 'en langagtig Forhgining,
en Jordryg imellem dybe Huulninger eller Bekkelpb' (Aasen), 'jordryg' (Torp). Jfr
eiven fvn. h6ll m.'H@i, Bakke' (Fritzner). Torp ger ftjr ordet grundbetydelsen 'rund
haug'. Som namnelement tycks hole ha ungeftir sartma betydelseomfflng som appel-

lativet. De htijder som biir namn innehflllande hole ftjrefaller ofta vara mindre, relativt
l6ga hojder, ofta bestflende av jord eller grus. Undantag finns dock. Holen LHe beteck-

nar ett litet rundat berg med berggrund i dagen. Namn innehflllande hole finns endast

i inlandsbygden och tycks helt saknas i Tanums kustomrflden. Hole kan iiven ingi i
namn pi viilvda 6krar sflsom Djupedalsholen, avd. VI[. Om ordet hole se A. Janz6n i
NoB 30 (1942) s. 59 ff., Paulsson 1920 s. 51 och NSL s. 218.

I vissa namn pi ftirhdjnihgar, sisom hdjder i 6krar, ingfu holme m. Namnelementet

har i dessa namn betydelsen 'kulle, mark som hdjer sig dver omgivningen'. Om ordet

och namnelementet holme se inl. till avd. III. Om namn ph-holme betecknande platser

pi land se Nystrom 1988 s. 85 ff.
Stenmal m., som ingflr i t. ex. Knipevardstenmalen,har betydelsen 'vall eller samling

av stenar'. Varde (vale) m. ingflr i manga ht jdnamn och betyder i dialekten 'uppkastad

stenhcig, mdrke'. Fvn. har vardi m., varda f . 'varde, oppl6dd stein til merke' (Norr6n

ordbok). I no. dial. frnns varde m. 'varde, stenhop til merke' (Torp). Se dven Aasen.

Jfr iiven da. varde'sted,hvorfra der spejdes, holdes udkig; vagttaarr' (ODS). Bjorvand
& Lindeman sammanhiller ordet med no. adj. var'aktpitgivende, varsom, sky' och

diirmed besliiktade ord. Vardarna har anviints, och anvetnds fortfarande, som sjtimiir-
ken och iir viktiga vid navigation i samband med t.ex. smflfiske. De anviindes fcirr dven

som vdgvisare i inlandet. Ordet anviinds i dagens dialekt med betydelsen 'uppkastad

stenhog, mdrke',. och har som namnelement samma betydelse. Om ordet och namnele-

mentet varde seBd 17 s.204 f .

I namn pi sluttningar anvzinds lid f ., brricka f . och backe m. Lid f. iir levande i dia-

lekten, och meddelarna ger betydelser alltifrfln 'starkt lutande sluttning' till 'svagt
lutande sluttning'. Ordet finns i DAGs diir den enda betydelse som anges dr 'backe'.
Jfr no. dral.lid f. 'fjeldside, li' (Torp) och fvn. hl{d f.'li, fjellside' (Norr@n ordbok).

Lid'dr mycket vanligt som namnelement och ingir i namn pfl bide starlt och svagt

lutande sluttningar. Ordet ingflr 6ven i ett stort antal iigonamn varom se avd. VIII. Om
namnelementet lid se Nysfrrim 1988 s. 152 tt. Om ordets morfologi se Janz6n 1936 s.

r45,244 f.
Enligt de flesta meddelarna anvands inte ordet brdcka i dialekten. Endast en infor-

mant kunde def,niera ordet och angav betydelsen 'brant backe'. DAGs har brticka f.
med betydelser som 'lingsluttande backe, brant sluttning pi vlig, brant backe, bred

sluttning med riitt stark lutning'. Jfr no. dial. brekkn f. 'stor bakke' (Torp) och fvn.
brekka f. 'brekke, stor bakke' (Norr6n ordbok). Som namnelement ingflr brricka i
namn pi olika typer av sluttningar. Det iir utifran Tanumsmaterialet omiijligt attattala
sig om hur orden lid ochbriicka ftirhiller sig till varandra.

Backe m. anvdnds i dialekten b6de om jiimn och sluttande mark. Ordet iir levande

och mycket vanligt. Meddelarna anger fdr backe m. betydelsen 'sluttning (med olika
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lutningsgrad)' och de flesta menar att backe iiven kan anviindas om plan, giirna griis-

kliidd mark. I DAGs mdter betydelserna '(brant) backe, grrisbunden mark, oavsett om
den sluttar eller ej, griisbacke, dng, grdsbevuxen jord, fdretriidesvis tordiint el. beliigen
niira intill stugan, hird, sltit och htigt beliigen mark, behtjver ej nddviindigtvis slutta
(iiven om marken i allmiinhet); backe pi vzig, lid, sluttning'. Ordet har ett relativt svir-
preciserat betydelseinnehflll men det huvudsakliga betydelseinnehflllet tycks vara 1)

'sluttning, (olika grad av) lutning i terrdngen' och 2) 'mark (i allmiinhet)'. Vidare ingflr
backe i sammansattningar sisom vcigbacke och ladugdrdsbacke dar ordet knyts till en

speciell plats eller funktion. Enligt meddelama bdr en backe (bilde i betydelse 1 eller
2) inte ha berg i dagen. Annars spelar konsistensen mindre roll. Det iir ej heller sj?ilv-

klart hur mycketen backe (i betydelse 1) lutar. En backekanenligt meddelarna ha bide
stark och svag lutning. Namnmaterialet ger en lika diffus och svirpreciserad bild som
det appellativiska materialet. Backe anvAnds alltsi i namn pi bide mer eller mindre
lutande sluttningar och plan mark. I flera fall har denna mark anvants som betesmark
vilket medftir att namn pfl sluttande betesmarker innehillande backebehandlas i avd.
VItr. Om fdrhillanden i Sddermanland se Nystrtim 1988 s.48 ff.

*Alebacken; fdrutsiitts av Alebacl<s myr, avd. VI; det vdxer mycket al dat Alleman-
berget TTeVe, 1853; lokaliteten har sannolikt vait allmdnning. Almebacken TBd,
L820; f.l. innehiller triidbeteckningen alm eller koll. alme'beslhnd av alm'. 2 Alme-
berget. l. bhmabdryat LGa; almar v'd.xer dar.2. LRe, 1840; namnet eir numera ok[nt
ftjr meddelarna. AlnekasbergetTTo,lS5S; f.l. innehiller ett*Alnekas(en), avd. VIII.
Alon(s)berget dhonbcbual TGe, Alunds- 1866; berg; f.l. innehiller sannolikt mans-
namnet Alon. Altarstensbergen TMo, Altarstens bergen 1858; vid AltarstenenTMo,
siirsk. avd. nedan. Amunds berg LAd, 1860, Amunds Berg 1831; se Amunds hatt sarsk.
avd. nedan. Amunds lidLAd, 1860; se fdregiende. Andreas stenar hadreas sti-nar
TLt; f.l. innehfiller mansnamnet Andreas. Anstiindigbacken hnstenfubakan TKI; vid
ikem Anstcindig, avd. YIII. *Apelbacken; fdrutsiitts av Apelbackskldvan, avd. VII.
*Apelberg(er); forutsiittes av Apelbergsmyren, avd. VI. *Apelhog(en); forutsiitts av
Apelhogsdkern, avd. YIII. Apelholmarna TSu, -holmarne 1835; s.l. innehflller app.

holmem.hiiribet.'kulle,marksomhdjersigriveromgivningen'.ApellidTYa,Apelid
1865. Flera Apel(s)berget. Apelviksbergen TKtMj, Apelviks bergen 1835; vid Apel-
viken, avd.l. ArbetslidernaL1s,-liderne 1842. ArvelidbacknrnaLKl, Arfvelibackarne
1830; f.l. innehflller ett*Arvelid(en). *Arvelid(en); forutsltts av Arvelidbackarna;f.1.
innehiller mansnamnet Arvid draa. Askekldvberget TTv, Askeklflf Berget 1817; vid
Askekldvan, avd VII. Aspeberget hs_pabcbryat TLiTe, 1853; asp viixer diir. Flera Aspe-
hogen; b6de naturliga hdjder och gravflilt, aspar vdxer pi eller invid platserna. Aspe-
hr)senTBr,1863; s.l. innehflller boh. hds m., eg. 'hjiirnskfll', som i dial. anviinds fdr att
beteckna dels sm6, runda vattenomflutna lokaliteter, dels smi kullar pfl latd.2 Aspe-
kldvberget. l. hgpakheubcbryat TI{m, Aspeklofsberget 1850; vid Aspekldvan, avd.YIl.
2. THj, Aspeklof- 1850; vid Aspekldvan, avd. VII. Aspekldvliden THj, Aspeklof-
1850; se friregiende. Aspeknattarna TTeVe, Aspeknattarna, -knattarne 1853; diir
vaxer asp) s.1. innehflIler app. kruatt m. 'bergknalle'. Aspekullen THs, 1848. Aspe-
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lidbackarna TAr, Aspelibackarne 1817; se fdljande. 3 Aspeliden, -liderna. 1. TAr,
-liden 1817. 2.T&,liden 1819. 3. TTeVe, -liderna,liderne 1853.

FleruBackehtillan;s.1. innehflller app.htilla f.'berghiill, stenhdll'. Badstugeberget

TUsSo, Bastugu Bery 1726, Bastugeberget 1841 ; f.l. innehflIler badstuga i bet. 'tork-
hus eller torkgrop fdr lin ell er sdd' , jfr BastugdrdetBd 15 s. 3 19 med litt. Barkedalsberget
TBd, Barkedals Berget 1820; f.l. innehiller BN Barkedalen. Barkedals sten TBdGd,

Barkedahls sten 1820; se fdregiende. Barnekulleru bbnakgln TTr; se Barnegrottan,
avd. Vtr. Baseberget b@sabeigat TEv; namnet kan vara en redukt och innehilla BN
Baserdd; f.l. kan iiven innehilla verbet basa i betydelsen 'utsiitta trii for viirme'; jfr
boh. basa bdtbord; kanske har man byggt bfltar diir och basat vi:rke pi berget; jfr
Baselyckorna Bd 5 s.227 och Basmyr(en) Bd 8 s. 286. Baselid bdsali TLa; f.1. inne-

hdller verbet basa varom se Basebergel ovan. Bastehog TUsBd, 1820; f.l. syftar san-

nolikt pfl att man tagit bast p6 platsen. Flera Bastelid, -liderna; se foreg6ende. Bell-
manebackarna TLn, -backarne 1861; namngivningsgrunden okiind. Bengtas berg

TUs, 1845; f.1. innehflller kvinnonamnet Bengta. Bengtas lid birytas /r TUs, 1845;

sluttning vid ftiregflende. Benskirliden, -liderna LMu, Benskiir Liden, Benskdrlideme
l82l;f.1. innehflller namnet Bensluir, avd. VIII. Bentlid biatliLEk; backe; f.l. inne-
hEller mansnamnet Bent. Bergfallet LSi, 1829; s.l. innehflller app. fall n. 'brant berg-

vitgg' . *Bergskallsten; fcjrutsiitts av fdljande. Bergskallstenberget TTv, 1863; f.l.
innehiller ett*Bergskallsten som i sin tur sannolikt innehflller ett app. xbergsknlle, jfr
app. skalle m. 'hcigt liggande terriingparti' . Bergsstenberget TTv, 1863. Betiiint(e)-
holmen, -holmarna LTp, Betjenteholmarne 1835, Betjenteholmen 1836, Betjent-

holmarne 1858; f.l. innehiller soldatnamnet Betjcint, en soldat med det namnet bodde

i ett torp i niirheten. Bickekldvberget LEk, Bettjeklof- 1849; f.1. innehflller ett
*Bickekldvan, avd. VII. BickelidernalRa, 1850; vidBicketitirn, avd. L Biskopsbacknr
TNs, Biskops Backar 1830; namngivningsgrunden okiind. Biskopsholmar TNs,
Biskops Holmar 1830; se foregiende. Bistockliden LEk, 1849, 1850; f.1. innehiller
stbst. bistockm. 'ihilig triidstam med bis amhalle' . BjtirkebergenTMo,lS50. Bidrkelid
TVa, 1852. BjdrkhtillarnaTBd, -hiillerne 1864. Bidrndalsberget, S. LEkTm, stjdra

BjtirndalsbergetlS52; f.1. innehiller namnet Bjdrndal(en), avd. VII. 3 Bidrneberget.
l. b1{nabriryat LIG. 2. THd, 1834. 3. LHe, 1812, 1832. Bitirnfriltberget LGi, 1851,

Bjrirnfelt- 1853; f.1. innehflller soldatnamnet Bj\rnfrilt. Bjdrnhiittan TGd, 1835; namn-

givningsgrunden oklar. >>Bjdrnskutten>> TGd, 1835; bakom skrivningen ligger sanno-

likt ett *Bjdrnskulten diir s.1. innehiller skult m.'forhdjning i teniingen' . Bjdrndsberget
TEr, 1845; pi griinsen mot Bjdrnds, BN. *B/acksten; forutsatts av Blaclcstenberget,

-bergen och Blackstenliderna; inneh6ller sannolikt adj. black'matt, blek, gr6daskig

(om fiirg)' eller 'vitgul' syftande pfl bergartens fiirg. Blackstenberget, -bergenTTv,
Blacksten Berget 1817, Blackstenbergena 1863; f.l. innehflller ett*Blaclcsten. Black-

stenliderrua TTv, Blacksten Liderne 1817; se ftiregiende. 2 Blekebacken. 1. TFo,
l820.2.TKtj, 1847;sannolikthar marblektvav piplatserna, selikalydandenamnBd
7 s.235 ochBlekebackarna Bd 8 s. 221. Blekeberget bh4-gabdryatLrKi,1819; se fore-
gSende. Blekemyrs lider TAr, Blekemyrs Lider 1841; vid Blekemyr, avd. YI. Blixe-
rddbackarnalSi, -backarn e 1829,Blexere back arne 1829 ; vidbeb. Blixerdd. Blixerdd-
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knatten LSi, Blexereknatten 1829; se fciregiende; s.l. innehiller knatt m.'bergknalle'.
BlockemyrhcillanLTa, Blflckemyr hiillan 1852; vid Blockemyr, avd. VI. Blykullarna
bhfikelana LHe, EK, -kullarne 1832, 1859; hdgt berg med mtirlt grfl, rundade berg-
hiillar; t.l. Bly- Ssyftar bergets flirg. Flera Bldberg(et); f.1. isyftar mdrk fiirg, jfr det i
SOV 1 s. 17 omniimnda viirmliindska app. bldberg. BldberghogarnaTRv, Blflberg
hogame 1822;f.1. innehillernamnetBldberg. Blde sten TMo, klippa; f.1. isyftarmdrk
berggrund; ett band av bldsvart rombporfyr gir utmed viistsidan av hela Musrin diir
Hippan ligger. 2 Bldkullen. 1. LAd, 1860, Blakuln 1831. 2. bb@kel, bhdkel TLjLt;
hdga, mtirka berg; den stora miingd berg med namnet Bldkullen som finns i Boh.
antyder mdjligheten att namnen iir analogiskt givna utifrin utseendemdssig likhet med
det mer kanda Bldkullen i Solberga sn, se Lofdahl 1999 s. 159 f. Bldsuppkullen
bh@sepkgln THj; namnet betecknar ett hdgt, kalt berg som ligger utsatt fdr bl6st och
kastvindarfrfrnhavet; f.l. innehflllerboh.bldsupp n. 'stdlle somliggerutsattforblist';
jfr t.ex. Bldsopp Bd 15 s. 112 med litt. och sarnma namn i Hjelmqvist 1913 s. 78.
Bldsuppliden LBj, blisuppliden 1830; se Bldsuppkullen ovan. *Bldteberg; forutslitts
av Bldtebergs bukt, avd. I; f.l. isyftar sank mark. Bobacken TLr, 1836; f.l. innehflller
bod 'fiskebod' . Bockebrinken bbkabrrykan TKo, EK; bockar betade dar. Bockefidll
bbkaftdl TKt, EK, Bockfjellet 1835. Bockemyrbergen LV6, Bicke- 1852;t.1. innehSl-
lernamnetBockemyren, avd. VI. BodalsbergelN., S. TEr, Norra, SodraBodahlsberget
1845; narabeb. Bodalen Flera Bodberget; f.l. syftar siikert pi fiske- eller spannme{s-
bodar. Bodfjdll TEj, Bofjel 1789. Bolsjdbergen LSi, Bolsjtibergena 1851, Bohlsj6-
bergen 1857; vid Bolsjdn, avd. I. Bonddalsberget THd, Bon(n)dahlsberget 1834,
Bondahlsberget 1845; f.1. innehiller ett xBonddal(en), avd. YlL Borgefjrill bbraflcbl
TAv;htigtberg;f.1. innehfrllerborg f. ibetydelsen'bef?istplats'; enfornborg liggerpfl
htijden; berget kallas iiven Drottningberget. Borgen b4ryan TSo, EK; berg; namnet
betecknar ett berg med brant stupande sidor och innehiller app. borg bErl f ., hiir i dess

betydelse 'berg(avsats) med brant sida, brant hrijd'; om namnelementetborg se Nyman
2000 s. 22I tf . Bossebackarna TMci, -backarne 1797; f .1. innehiller sannolikt boss n.
'boss, skrdp'; lokaliteten ligger vid vattnet och det 2ir troligt att boss driver in diir, jfr
Boss(e)vik Bd 18 s. 152. Flera Botten-, Bottrueberget; vid iigor kallade Botten, avd.
VIII. Flera B ottenlid(en); se foregiende. Bottenmyreberget TGh, Botten Myre Berget
1802; f.1. innehiller ett*Bottenmyr(en), avd.Yl. BottendsarnaLEk, -6sarne 1858; vid
ikernBotten, avd. VIII. Bottnehalla TBr, 1851; f.1. innehiller botten m. 'Iflgt liggande
mark'; s.l. innehflller hall f . 'berghdll, stenhiill' ; namnet betyder alltsi 'hiillen vid det
lflgt liggande markstycket' . Bottneholen TBr, 1851; vid dgan Botten, avd. VItr; s.l.
innehflller app. hole m. 'Iflg upphdjning', om hole se inl. till denna avd. Bottnehcillan
TBr, -hiilla 1863; vid dganBotten, avd. VIII. BrandhogarnaLHil, -hogarne 1840; san-
nolikt isyftar f.l. nflgon brand. Brattan brdlqTEj; sannolikt forledsellips av Ejgde
brattan varom se nedan. Bratteberget LBj, 1867; f.1. innehiller adj. bratt'brant'.2
Bratthammar (L., St.). I. brhtrhorruor TUr.2. stQra, lila brhtrhbtnor TLi, Bratthammar
1805, 1839, 1866; branta klippor; f.l. innehdller adj. bratt'brant'; s.l. innehflller app.
hammarm. 'framskjutandebergparti'; vokalismen ihammartppvisartilljiimning, om
detta se Janzdn 1936 s. 54 ff . Brattdsberg(et) TRv, Brattisberget 1848, Brattfls Berg
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1822; f .1. innehiller BN Brattds. Fleru Bredberg. Brede sten bri-a st4n THa. Manga

Bredfirill; bergen dr stora och vidstrlickta.2 Bredfiiillberget. 1. TBr, bredfjell- 1830.

2. TSb, Brefjells berget 1840. Bredhog TOp, 1865, iiv. BN; namnet betecknar en bred,

Hg hdjd. Bredhogen bri-hilwan TEr; bred is. 2 Bredkldvberget. l. bri-kbeabdUat TLa.
2.LTp, Bredklof- 1853; f.l. innehiller namnen Bredkldvan, avd. VII. Bredsknllarna

TFt, Breskallarne 1815; f.l. innehiller skalle m. 'htigt liggande terriingparti' . Bred-

vrigsbackar(na) TUs, Breviigsbackar(ne) 1845.Bringelberget,N., S. TTe, Bringelberget

1790, Sijdra, norra Bringeberget 1804; sannolikt redukt av ett*Bringelbiirsberget dar

f.1. innehSller bringelbdr'hallon'. BringelbtirslidenLTm, Bryngelbiirslien 1786; se

foregflende. Bringholmen TAs, 1822; se N., S. Bringelberget. Brobackarna TBd,
-backarne 1796. Broberget bnibdylat TrJr. Brohallarna LOn, -hallerne 1835; s.1.

innehflller hall f.'berghiill, stenhiill'. Minga Broholmen, -holmarna; s.1. innehiller
app.holmem.hiiribet.'kulle,marksomhojersigoveromgivningen' .Broskedeholmarna

THm, Broskee Holmarne 1818; i 'dngenBroskedet,avd.YIII. Bruksberget brdisbrbgat
TSr; ftjrr liry etttegelbruk pi berget. *Brulid; fdrutsiitts av >>Bruli drdg>>, avd. VII; f.1.

kan innehella bru f.'bro'. Flera Brunneberget, -bergen; f.l. kan antingen inneh6lla

sgbst. brunn m. 'brunn, kdlla' eller boh. brunne m. 'med avsikt eller av vida avbriint

markomride; svedjefall; svedjeland'. Brunnlid TSii, Brunn Lid 1832 f.l. kan isyfta
nhgonbrunnpflplatsen;jfr dock det intill liggande Bruns brdnning avd. VIIL *Brunns-

lid; forutsatts av ftiljande. Brunnslidberget brfitshbcbrlat TKn; f.l. innehfrller sanno-

likt ett *Brunnslid d2ir f.l. vittnar omattenbrunn funnits pi platsen. Brunstenkasberget,

-bergenlGi, Brunstenkasberget, Brunstenkasbergena 1851; f.l. innehflller ett*Brun-
stenkaseru, avd. VIII. Brurebd.nkbergetTYv, Brure- 1866; sammasomBrurebcinken

siirsk. avd. nedan. Brurehog TRv, 1822;f.1. kaninnehilla diaJ.brurf. 'brud', seBrur-
holmen avd. III. Bryggud.delidernaTKt, Brygg-udde Lideme 1811; vid Bryggudden,

avd. III. Brdtareberg LSi, Brotare berg18291' f.l. inneh6ller verbet brdta'btilta,brika
lin', med -areailvidgning. Brdtkullen TNsBfl, Brit kuln 1830; f.1. innehiller sannolikt

brdtem. 'htig av fiilldatriid' syftande pi skogsrtijning. Manga Briickan.3 Briickeberget,

-bergen. l. brdsabcbryat TEr. 2. TAr, -bergen 1863. 3. LNy, Briicke Berget 1832:' f .1.

innehiller dial. brricka f. 'bred, langsluttande backe'. Brtickefidll LOv, Briicke fiiihl
1726. Brtickeliden TlJk, 1848. Briindebergen TJs, 1846; f.l. syftar sannolikt pi att

vegetationen blivit avbrdnd. Brrinde hogen TGN'Ek, briinde hogen 1796, Brande

Hogen 1802; se fdregflende. BriinneribackarnaLEl, Briinneri backarne 1852; sanno-

likt lflg"ett briinnvinsbrdnneri ddr. BrcinnerilidenLEl, Briinneri liden 1852; se fdre-

gflende. Briirunerisbacken bnb9Larasbakan TKs; ftirr 169 ett br'unvitsbrcinneri ddr.

Bri)nnvinshcillan bniznwnsfubla TTa; namngivningsgrunden okiind. Brdnnumberget

brbryamberyat LGa; f.l. innehiller mojligen det danska sliiktnamnet Brdndum; namnet

zir numera okiint fdr meddelama. Bubacken bQbdkan TL6, 1839; berg; f.l. innehiller
boh. bu f. 'bod'. Flera Buberget; se Bubacken. *Bufirill; forutsiitts av ftiljande.

BufiiillsbergetTYa, Bufjells- 1865; f.l. innehflller ett*Bufiiill. Buktliden LEk, Bugt-

1858; vid agan Bukten, avd. VIII. Bullingftiill bDhaAftcil TF6; namnet betecknar ett

relativt vidstriickt fjiill; f.l. kan innehillabulling bfuhag'man frfln Bullarens hd' men

namngivningsgrunden iir okiind. BunkelidernaTTv,l8lT; vid dngen Bunkarna, avd.
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YIII. BunkenhogTAr,1865, Bonken 1817; vid angen Bunken, avd.YIIL Bunnalid(en)
LVfl, Bunna Li, Bunnalii 1824; f .1. innehflller sannolikt viixtbeteckningen buna birya
'malcirt'. Busemyrberget TKt, 1848; vid Busemyr, avd. IX. Byxberget b6ftsberlat
TKa; bergets tudelade form har fdrt namngivarens tanke till ett par byxor; om denna

typ av namn se Ejder 1951 s. 24 ff . Bdsebacken TMti; innanfor viken Bdsen, avd. I.
*Bds(e)lid; frirutsZitts av Bds(e)lid(s)berget; f.1. innehiller sannolikt det av J. Sahlgren
iNoB 8 (1920) s. 163 ff. omtalade bdsm. 'djurfiillamedvlggarochtak'. Bds(e)lid(s)-
berget TKtMj, Bislids Berget 1835, Biselidberget 1848; f.l. innehfiller eff*Bds(e)lid
varom se ovan. Bdteberget b@daberlat TKu; pi berget finns ett stenblock som pfl
avstind liknar en bdt. >>Bdtneberg>>LOv,1726;mojligen innehfiller f.l. bdtnad bddna
m. 'gagn, nytta'. Bdtsmanberget bdgmanbcbryat TKo, Bfltsmansberget EK; en bdts-
man bodde vid berget. Bdtsmans lid TGd, Bitsmans Lid 1835. Brilgerdd lid TTe,
Bergere Lid 1834; vid tp Bcilgerod, skrivningen Bergere 2ir siikert en av lantrniitaren
>uppsnyggad> skrivning. Biirkldvsberger TSd, Barklefs Berget 1832; vid Bcirkldvan,
avd. VII. Bcisserddbacken TTil, Biisere backen 1834; f.l. innehflller BN Bc)sserdd.

Bdsserddlid TT5., Bdsere- 1834; se ftiregflende. 2 Biistehog(en). l. TBd, -hog 1820.

2. TTflUs, -hogen 1841,1843; f.l. innehiller dral. brista f. 'lind'. BdstekldvbergetTG1
B?istekl6f Berget 1819; f.l. innehdller ett*Bristekldv(an), avd. VII, dtu f.1. innehSller
dial.bcistaf.'lind'.BcisteliTSt,lSl6.BcistlidbergetbdgthbdryatTAs;vidBtisteliderna.
Biisteliderna TAs, -liderne 1824. Bt)lemyrbackarna TGh, Btilemyr backarne 1848; f.l.
innehflller ett*Bdlemyr(en), avd.YI. Bdlemyr(s)bergetTGhUy, Btilemyr-, Bcilemyrs-
1848, Bcilemyrs berget 1863; se fdregiende. Bdnberget b/nbcbrlat LGa, Btine- 1876;

namnetbetecknar ett litetberg i en Sker; sannolikt har mantorkatbiinorhar. Bdrjekullen
bbryakgln TGh; f.1. inneh6ller mansnamnet Bdrje.

2 Daleberger. 1. TTaStiKnLKl, dale-1799.2.THd, Dahle- 1834;bilda bergen vid
torp med narnnet Dalen. DaleholmarnaTTa, -holmarne 1837; se fiSregircnde. Dale-
mosten LVbHiiGu, Dalemo sten 1826; se fdljande. DalmobergetLyb, Dahl- 1855; f.1.

innehiller namnet Dal(e)mon, avd. VIII. *Dalds; ftjrutsiitts av friljande och Dalds-
myren, avd. VI. Daldsberget,-bergend?ThasbdylatLBj, Dahl6sbergena 1830;f.1. inne-
hiller ett x Dalds med oviss syftning. Dammberget dhrybdgat TF6; berget ligger vid
en gammal kvartdamm. DampebergetTTil,IS22; f.1. inneh6ller damp m. 'fuktighet,
imma, 6nga'; fuktigtdar. *Dampris; forutsltts av ftiljande; omdamp m. se foregSende.

DampdsbergetTTilOp m.fl., Dampfls berget 1817; f.l. innehiller ett*Dampds; fuktigt
dar. Dankerddsberget LTp, 1853; f.1. innehiller sannolikt BN Dankerdd, den numera
ride beb. Dankeriid i Mo sn (varom se Bd 18 s. 44) ligger dock relativt l6ngt fran
Dankerddsberget. DankerddslidenLTp, 1835; se fdregiende. DannemarkskullenTLh,
1839; vid myren Dannemark, avd. VI. Deleshogen d(lshmryan TSd, Delshogen 1865;

litet berg 6ver vilket iigogriinsen gflr; f.1. innehiller dele n.'grdns, rilginf . Deleshogs
lidTSd, Deleshiigs Lid 1832l' sluttningen av foregiende. DeleskullenTTi,l843; vid
flgogriins; f.l. innehflllerboh. dele n. 'grdns'. DelestensbergetLGa, Delestens berget
1857; f.l. inneh6ller delesten'grdnssten, rflmiirke'. Djupedalsberget TBrAr, 1851,
Diupedahls Berg1727, Djupedahlsberget 1830, Djupedahlsberget 1831; f.l. innehiller
namnet Djupedalen, avd. VII. DjupekldvbergetTLn, Djupeklofberget 1861; i berget
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finns Djupekldvan, avd.YII. Dosshog TOp, 1865; namnet betecknar ett gravfiilt pi en

169, isliknande upphiijning i en iker; hojden iir skogbevuxen, och fikermarken nedan-

ftir htijden iir relativt vattensjuk; f.l. kan mdjligen sammanhflllas med no. dial. dossen

'fugtig' (Torp), se s.273. Dragoneberget TLrTo, Dragone Berget 1800; namngiv-
ningsgrunden okiind. Drakeberget, -bergen (Sr.) LLu, Drakeberget, Stora Drakeberget,

Drakebergen 1843,1849; drakftirestiillningama var mycket vanliga i Bohusliin, ofta
trodde man att drakar bevakade de stora rosena, vardarna, pi bergen, se Schijn 1992 s.

147 ft. Drottnirugberget drblnagbdgat TAv, EK; htigt berg med fornborg; en sdgen

omen drottning ar fo*nippad med berget; kallas aven Borgefiril/ varom se ovan. Dryg-

fidUTSd, EK; stort bergsomride; f.1. innehiller adS.dry7 i bet. 'vidstriickt' . Dryg|:iiill-
berget dritffielbcbgal TSd; samma som fdreg6ende. Driittebackarna drdlabakana
TGi, Driitte backarne 1829; vidTunge driittet, avd.I. >>dukuln>> TGe, 1837; sannolikt
flterger skrivningen ett xDuvkullen. Dumleberget LPte, Dtimle- 1837; f .1. innehiller
dial. dumle m. 'ftirdjupning i mindre vattendrag; liten djup rundaktig vs. i mosse; nds-

tan igenviixt tjdm', om detta ord se Jonsson 1966 s. 305 f.; namnet itr numera obekant

for meddelarna. Dumlehogen LRe, Dtimle- 1837; se fdregflende. >>Dunarebacken>>

TKa, 1847 f.1. kan innehfllla dun f. i betydelsen'iingsull' med kompositionsform pfl

-are. Dunderbacken, -backarna TAl, -backen 1844, dunderbackarne 1845; f.l. kan

innehfllla sabst. dunder'dhn' eller soldatnamnet Dunder. >>Dusike Lid>> LOs, 1826;
mdjligen innehiller f.l. ett*Du(v)seken. Duvefitill LVy, Dufwefjell 1851; f.l. innehil-
ler siikert figelbeteckningen duva. Duverddkullen dfoarakglry TUk; vid torpetDuveriid.
DuverddsbergenTTh, Dufverods- 1843;t.1. innehiller ett numera okant*Duverdd.2
Dybacken. l. dybakaTMci. 2. TTs, 1810; f.l. innehflller dy n. 'kallklilla', en sidan finns
vid Dybacken TMti. Dybackslcyrkan TM6; f.l. innehflller namnet Dybacken varom se

ovan; s.l. innehflller kyrka som sannolikt Ssyftar bergets form, jfr t.ex. B. Falck-Kjiill-
quist i OUA 1984 s. 6 ff. Dyberget TKa, 1875. Dydalsberg(e)TLn, Dyddalsberget,

Dydalsberg 1824; t.l. innehiller namnet Dydalen, avd. VII. Dyholmen TGe, 1866.

DykldvebergetTMo; berget ligger vid Dykldvan, avd. Vtr. Dykullen TGe, 1866. Flera

Dylid(en). >>Dymilsliderna>> LGa, 1857; f.l. kan innehella en som hdjdbeteckning
anviind motsvarighet till sv. dial. dymbel, fvn. dymbill m.'nagel, smal och rund trii-
plugg, varmed stockar o.d. sammanhffias' (Rietz). DynehogenTLy, 1829; f.l. innehil-
ler sannolikt dyna f. 'kudde, bolster' isyftande jiimftirelse. *Dyrelid; fdrutsiitts av

Dyrelidsdkrarna och Dyrelidsrickran; f.l. innehiller sannolikt dial. dyr 'djur' eller
ibland mer specialiserat 'hdgvilt' . Dyrsten dilscen TUii; stor sten; f.l. innehlller dyr,
biform ttll diger'stor'; kallas ixer, Smdrsten varom se sdrsk. avd. nedan. Dyrulten
dilrrultan TTs; mindre is med kiilla nedanfdr; f.l. innehflller dy n.'kallklilla'; s.1. inne-

hflller dial. rult m.'liten rundaktig fdrhtijning' varom se inl. till denna avd. Dyviks-
backarna dSulgsbdsana TRiiti; vid N. och S. Dyvik, avd. I. >>Ddsskils Liden> Lds,
1826; otolkat. >>Ddtte kdllarne>> LYil, 1824; f.1. kan innehilla boh. dott m. 'tuss, tott,
klick', jfr DottenBdT s. 166:. s.1. innehiller app. kulle m. DcimmelidenTNg, Demme-

l8l7; f.l. kan innehfilla ddmma f. 'instiingt vatten, uppdiimd vattensarnling; damm,
'pol' e1ler diimme n. 'ftjrdiimning' eller verbet diimma 'ddmma, stzimma'. Diiskullen
TTs, 1796; f.1. innehiller dos f. 'stenhop, gravrds', ett gravrds finns pfl berget.
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Ejgde brattan i-da br?4a TEj; f.l. innehiller BN Ejgde; s.l. innehiller en svag sub-

stantivbildning till adj. bratt'brarfi'; kallas iiven Brattan varom se ovan. Ejgdevarden

TNg, Ejdevalen 1861; pi griinsen till beb. Ejgde; s.1. innehflller app. varde (vale) m.
'uppkastad stenhiig, miirke'. Ekebacken LG4 1857; f.l. innehflller eke 'ekdlnge'.
MingaEkeberget. EkebiiclcsbergetLAd, 1860; f.l. innehflller ett*Ekebiick(en).M1nga
Ek(e)hogen, -hogarna; ekvdxer fortfarande pi en del av lokaliteterna; bide naturliga
hojder och gravfiilt. Ekehogskullen LE,k, 1849. Ekehtillan L}{e, 1832. Ekehdgen

LBj, 1830. Ekekullen TBr, 1851, 1863. Manga Ek(e)lid(en). Ekelidhogen TBo, Ekeli-
1817. EkepallenTY|l839; del av Ekebergel; s.l. innehdller pall m. 'bergavsats vars

ena sida bestflr av en mer eller mindre lodr?it neditstupande kant' . Ekhogsberget

Qghnwsbtiryar TRd; f.1. innehiller namnet Ekhogen. Eklidhrillorna d-galthelna TKo;
berghtillarvid,Eklid. Ekdsberget LGi, 1853; f.l. innehflller ett*Ek-ds(en).*Ekds(en);
fdrutsiitts av foregfrende. Emilberget flmilbthlat TF6; f.l. innehiller mansnarnnet Emil.
EnerbackenTTeVe, Ehner- 1853; f.l. innehflller viixtbeteckningen enerm. 'en(buske)',
fsv. einir m., som i boh. har den gamla nominativformen kvat, dess -r har dock inte
funktion av kasusmiirke utan har kommit att hdra till ordets stam vartill genitivmeirke,

pl.-2indelse och artikel l2iggs; om ordet se vidare Janzdn 1936 s. 52. Flera Enerhogen;

envdxer ddt, se s.273. Enerholmen, -holmarna TSu, Enerholmen, Eneholmarne 1835;

s.l. innehiller app. holme m., hdr i bet. 'kulle, mark som h6jer sig civer omgivningen'.
Enerliden TBe, 1845.

>>Fadders Knatten>> LNy, 1832; namngivningsgrunden okiind. Fanteknipen

fliatakniba TKn; berg; f.1. kan innehfllla dial. fant m. 'landstrykare , tattare; sk?ilm; fat-
tig stackare; narraktig el. >fjollip (ung) person, >>tosing>>, >>f6ne>>' (SAOB F 261)
'tok, tcilp, galning' (Rietz); formen -kniba tyder pfl att s.1. innehiller en fem. motsva-

righet till det mask. knip'bergtopp med brant sida' , jfr KnipenBd l2:2 s. 172; namnet

Zir okiint ftjr meddelama. Felholmehdllan fi-lhehmahdla TLr, Felholmhiillan EK;
berghZill pil O. felholmen, avd.III. Femstensberget LEk, Femstens Berget 1833; vid
iigogriinsen; sannolikt har ettfemstenardr, dvs. ett griinsmiirke som bestir av fem ste-

nar, funnits diir, nflgot sidant finns dock numera inte pi berget. Feteberget fb-dabdrlat
TGi, Fetteberget 1829; vid flkern Feten, avd. VIIL Fetelid, -liderna TGi, Fettliarne
1810, Fette Lid 1829; se fciregiende. Finnskriggbackarna TGh, Finskiickbackarne,
Finskiiggbackrne 1 848 ; f.1. innehflller vdxtbeteckningen finnskdgg n.' stagg, Nardus
stricta' eller 'ett slags fint grds' eller 'magert och torrt griis som viixer pi torra och
magra stdllen', se Svahn 1991 s. 97 ff. Finnskiiggsholmen TSs, Finskiiggs- 1827; f.l.
innehiller viixtbeteckningenfinnslaigS n. om vilken se fdregflende; s.l. innehiller app.

holme m. hiir i bet. 'kulle, mark som htijer sig tiver omgivningen' . Finnsktiggsrultarna
TSs, Finskiiggs rulltarne 1827;vidfriregiende; s.l. innehiller dial. rult m. 'liten rund-

aktig fdrhdjning'. FiskefirillTKt, EK, -fjiillet 1835; vid vattnet; sannolikt har man

torkat fisk dat. Fiskefjrillsberget TKt, Fiskefjells- 1847; samma som foregfiende.

FiskesterusbergetTHj,l850; f.l. innehflller ett*Fiskesten med okiind syftning. *Fisds;

fdrutsiitts av Fisdsbackar och Fisdshrillan; f .1. kan innehfllla en motsvarighet till no.

dial.fisa 'fise; puste, blaase, ryke, fyke i luften' (Torp). Fisdsbacknr LTp, Fisisbackar
1835; f.l. innehflller ettxFisds. Fisdshrillan LTp, fisis- 1836; se foreg6ende. Fjiillet
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LBj, 1867. Flaskeberg(et)TTa,1836;f.1. innehflllerboh.flask m. 'bredsida, flatsida',
varom se Flaskevik avd. I; namnet dr numera okiint ftir meddelarna. FlaskeliderTTa,
1836; se ftiregflende. Flata berget ftida bdylar TSd; lSgt berg medflata berghiillar.
FlatdsarnaTSd, -flsarne 1857. Flinkekasliderna LKI, flinkekas-liderna 1830; f.1. inne-

hdller ett *Flinkekas; se friljande. Flinkelider LKl, 1830; sannolikt sammandragning

av ett*Flinkerddlider; se ftiljande. Flinkereberg LKl, 1830; skrivningen av f.1. kan
ftterge ett iigo- eller bebyggelsenarrn *Flinkerdd, med okiind beliigenhet, diir f.1. kan

innehfllla soldatnamnet Flink, se Flinkendset Bd 18 s. 115, eller adj. flink 'rask' eller
verbetflinka som fcirekommer t.ex. iattrycketflinka pd 'raska pfl'. FlogebergenT'Ia,
1821 ; vid iing en Flogen, avd. VItr. Fldbacken, -backarnaLY 6, Flibacken, Flibackarne
1852; f .1. innehflller sannoliktlrig n. 'btant, otillgiinglig klippviigg, bergstup' eller ett

app. *fldbacke med en betydelse liknande denhosfldberg varom se fcilj ande. Fldbergen

ft@berlana LGa, 1857:. namnet betecknar ett ligt och sl6tt berg med sliita, sluttande

hiillar; namnet inneh6ller app. fldberg ft@briy1 n. '(svagt sluttande) sliitt berg'. Fldtte-
holmen TNs, 1830; vid Fldttedkern, avd. VIII; s.l. inneh6ller app. holme m. hiir i bet.

'kulle, mark som hojer sig 6ver omgivningen' . >>fldvebackarne>> TRii, 1846; f.l. inne-

hiller sannolikt app. floge ftdrya m. som anviinds om mindre, ibland tillfiilliga, vat-
tensamlingar, se inl. avd. I. Fkiske lider TNs, Fliiske lider 1830; vid Fldskeberget

TNs, sdrsk. avd. nedan. Fkiskemyrberget ftdgkamgrbtbylat LGi; f.l. innehiller ett
* Flciskemyr, av d.YI. Flciskkisteberget ftdgkystabdry a/ TNs; samma som Fliiskeberget
TNs, srirsk. avd. nedan; Fliiskkiste- iir sannolikt en folketymologisk omtydning. 3

Fldj(e)berger. 1. TVh, Fl6j- 1835. 2.TKt, F16j- 1848. 3.LGa, Fldje- 1876; sannolikt
har man haftvindfldjlarphbergen. Fogdebackarna TRySo, -backarne 1850; det finns
inga uppgifter om att nigon fogde haft n6got att gcira med platsen. Fogdeberget

TRySoUs, 1850; se ftrregiende. *Folkelid; ftjrutsiitts av Folkelids skog, avd.lX. Forn-
dalsberget LGiOs, Fflndahls Berget 1800, Fandalsberget 1842; vid Forndalen, avd.

YlI. Fornefjtill funaflcb! TLfl, Fonefjell, -fja[ 1839; vid Fornekilen, avd. I; sannolikt
redukt av ettxFornekilsfidll. FornefirillsbergetTLe, Fone- 1839; se fdregflende. Fors-
dalsberget, -bergen LOs, Fossdalsberget, Fossdals bergena 1853; f.l. innehiller ett
*Forsdal(en), avd. VII. Forsebacken LRe, Fosse- 1840; f.l. innehiller app.fors;vat-
ten rinner nedfrir backen frin berget ovanfcjr. Forseberget LRe, Foss- 1840; se ftire-
gflende. FranseholmarnaLila, -holmarne 1855; f.l. innehiller sannolikt mansnamnet

Frans,jfr iiven det plurala namnet Fransama som betecknar en slzikt iLw. Ful-
tdngberget fi)ttagbdgat TL6; vid Fultdngen, avd. III. Fuldsen f$thqsan TSs; berg;

namnet innehiller sannolikt/rigel, i dial. fiah, omful ochfdgel se Janzdn 1936 s. 186

f. Furekullen LHe, furekullen 1703, Fure kullen, Furekullen 1832. FuruhogenTBd,
furu- 1820. Furuds TBd, 1820. Fdgelbackafarphbrhka THo;f.1. innehiller app.fdgel,
jfr Fuldsen ovan. FdgelbergenLNy, Fogle Berga 1832. FdlebergetLAd,1860, Fohle

Berget 1831. FdleknubbenTSo, -knubbe 1853; s.1. innehiller knubb m.'knuta, kloss,

bula, kncil'. Fdr(e)hrillan LEkTm, F6re- 1848, fhr- L849, Fer- 1857. Fcigateliderna

TGh, Fiigate Liarne 1802; vid fagata.2 Frillebacka. 1. THj, 1718.2. TAs, 1858; f.l.
innehiller fdlle n. eller fiilla f . 'stalle diir skog fSllts'. Fiile-, Fdlunglcnubbe LHj, ftile-
knubbe 1850, Fiilungknubbe 1851; sten; s.l. innehiller sannolikt ett mot knubb m.
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'knuta, kloss, bula, knol' svarande*knubbe. FdlungbackenLYh,1824. Fdlungebergen
LTm, -bergena 1852.

Galgebackarna TOp, Galjebackarne 1849. Flera Galgeberget; ifiminstone vid ett
av bergen fanns fdrr en galge. Galgeliderna TAs, -liderne 1837; vid Galgeberget.
Gallvikberget gblugbdflal TLbSd, EK, Gallwikberget 1851; f.l. innehiller ett*Gall-
yik varom se av d. L G alt e b ackarna T, -backarne 1 84 1 . Galt ekldvb e r g et ghlt a kh eub cbg at
TLfl, Galteklofberget 1839;berg vari Galtekldvan,avd. Vll,liggeLGaltekldvstenmalen
ghltakheastqnmer,, TLi; stenmal m.'vall, samling av stenar' vid Galtekldvan, avd.
YII. Galtemobergen TMii, 1858; vid Galtemoarna, avd. YIII. Galtemyrberget, St.

LV6, store Galtemyr Berget 1824; vid Galtemyr, avd. VI. Galten ghltan TGi; klippa;
viister om Suggan varom se nedan, namnen iir jiimforelsenamn givna i relation tiIl
varandra. *Galtryggen; forutsiitts av Galtryggdalen, avd. VII; jiimf6relsenamn.
>>Ganehcillerna> TUsHd, 1845; skrivningen flterger sannolikt narmet Gdnehtillorna
varom se nedan. Garnebacken TM6, 1858; hiir hiingde eller lflg frskgarnen pfl tork.
GarnestdbackarnaTSd., -backarne 1832,1856l. f.l. innehiller sannolikt ett*garnestd-
det dar f.l. innehiller garn'frskegatn' och s.l. stdde n. 'plats ftir nigonting', namnet
betyder sannolikt 'backarna diir platsen fcir att rensa garn ligger'. Flera Gat(e)backen,
-backnrna; se foljande. FleraGateberget, -bergen; f.l. innehf,ller gata f. '(inhiignad)
utfartsv?ig eller (inhiignad) fiiv2ig'; antingen ligger bergen vid viigar eller f?igator eller
si gflr viigen civer berget. Gatebergs liderTSa, Gatebergs Lider 1832; vid Gateberget;
viigen gflr intill berget. >>Gateflogeb> TKyRu, 1854; f.l. innehflller gata f.'inhlignad
utfartsviig eller fiiviig'; s.l. innehiller sannolikt app.fldS n. 'brant, otillgiinglig klipp-
vdgg, bergstup'. GateknattenTGh, 1848; s.l. innehiller lcnatt m.'bergknalle'. Gate-
kullen LHit, 1840; viig invid. 3 Gatelid, -lidema. 1. TSa, Gate lid 1832. 2. L}Ie,
Gateliderne 1 840. 3. LAd, Gate Lid 1 83 1 ; vdgar tiver eller invid. Gatemy rsfi iillet LEk,
-fjellet 1849; vid Gatemyr, avd. VI. 2 Gatemyr(s)htilla(n).1. TGh, 1853, Gate myr
hiilla 1834, Gatemyrs hiitla 1853. 2. Gd, Gatemyr hiillan 1853; f.l. innehSller namnet
Gatemyr, avd. VI. Gattehogen LSi, Gatte hogen 1720; f.l. inneh6ller dial. gatt n.

'tippning (t.ex. mellan berg)'. GelerisbergetTAr,lST0; f.l. innehflller namnet Geleris,
avd.IX. *Gellid; fdrutsiitts av Gellidbergef, siirsk. avd. nedan. Getehogen TBd, Gete

hogen 1820. GetelcnattenTGh, 1853;s.1. innehflllerknattm. 'bergknalle'. Geteknipan,
-knipen TVi, -knipan 1807, -knipen 1839; s.l. innehillerboh. htipa f. 'berg med brant
sida' eller tcnip m.'bergstopp med brant sida' . GeteryggenLOs,1826, Gidde- 1826;
htijd; jiimftirelsenamn. GethusbergelTVo, Geddhus berget 1826;f.l.irneh?iler gethus

n. 'skjul fdr getter', jfr dial. yQ. 'get'. Gissleberg LGiSiVy, gisle- 1720; sannolikt
redukt av *Gisslerddsberget dar f.l. innehiller BN Gissleri)d. >Gittefiall> TBd, 1820;

f.l. innehiller gen. pl. av get y8.3 Glanarekullen, -berget.l. ghdnarakElry, -bdylat
LRe. 2. TKu, -berget 1838. 3. LHe, Glanare kullen 1812; f.l. lir bildad av verbet glana
'titta, glo, stirra niirginget' med kompositionsform pfl -are i f .1.; fran alla tre bergen
har man bra utsikt. Glansebergel TKu, 1838; f.l. kan innehilla soldat- eller bitsmans-
namnet Glans.2 Glasbackarna. l. TR6, -backarne 1846.2.LTp, -backarne 1835; f.l.
kan innehfllla glas, ftirkortning av glashal, jfr Glasflaten avd. VIII ftir ytterligare tolk-
ningsfdrslag. Glashogen TGi, Glas hogen 1820; se fdregflende. Glisberget ghisbdryat
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TKu, 1838, 1870; vid Gliskilen, avd. I. Glddiebergen TNs, GlAdje Bergen 1830; f.1.

kan syfta pfl nigon forlustelseplats pi eller invid berget, jft Gkidjen Bd 8 s. 187.

Gl rint eb e r g en LB o, 1866. >> Grabb e ne >> THtt, 1 845 ; kulle ; otolkat. Gr add e b e r g e t TF il,

1856; vid Graddestand, avd.IfI. Grammekase berg LSi, 1829; vid Grammekasen,

avd. VIII. Gramsekullarna grhryLsakblana TGsa redukt av ett *Gramsdskullarna dat

f.l. innehiller BN Gramsds, ftir uttalet se Gramsecilyen avd.Il. Gramselid TSu, 1835;

se foreg6end e. Grandalsbergen LHit, 1840; vid Grandalen, avd. VIL *Granfiiill(et);

forutsiitts av Granfjdllsberget; granskog dar. Granfjdllsberget TOp, Granfjells berget

1g34; f.l. innehflller ett*Granfir)ll(et). GranhogLEk,1819; s.1. innehflller hog m.,hdr
i bet. 'gravhog'; hiir ydxer grqn. *Granholen; fijrutsiitts av Granholemon, avd.YIil;
s.l. innehflller app. hole m. '15g upphdjning', om hole se inl. till denna avd. Granne-

rddberg, -berget LSi, Grannere- 1829; f.l. innehilter BN Grannerdd. Grimshogen

THm, 1818; f.l. kan innehfllla grim'i triid inhugget griinsmiirke' eller mansnarnnet

Grim, jfr *Grimds Bd 7 s. 265 s.l. innehiller hog m. 'gravh6g'. >>Grinberget>> TGt,
1807;f.1. flsyftarsannoliktn6gongrind,jfrGrinds Bd 15 s. l29.FletaGrind(e)backen.
Grindekullen giaa$eln"lLr;vid.Kyrkegrtnden,avd.IV. Gropebacken Toti, 1812; vid
'dngen Gropen, avd.YllI. Gropeholmarna TAr, -holmmarne 1817; vid Gropen, avd.

vtrI; s.l. innehiller app. holme m. h2ir i bet. 'kuIle, mark som htijer sig 6ver omgiv-

ningen'. Grumserddshogarna LOs, Gromserodshogarne 1842 f.l. innehiller ett
*Grumserdd, avd. VI[. GrumserddsholmenlOs, Gromse- 1842; se fdregiende. Grd-

benehog grit$anahhqt TJs; skogsis; f.1. innehiller den vanliga noabenzimningen pi
varg, grdben m.; 6sen siigs ftin ha varit tilhe[ fdr varg. Grdbiickebergen LRa, 1850;

f.1. innehiller ett x Grdbdck(en), av d. lI. Grdgdsber gen LB tilp, 1 835, 1853. Grd.myr-

bergetTTe,1853; vid Grdmyr(en), avd. VI. GrdseklidernaTGh, Grisik liderne 1820;

vid Grdsek, avd. VI. GrdtarebackenLTv,lST3; f.l. syftar sannolikt pfl att lokaliteten

varit sv6r att odla eller livniira sig pfl, jfr GrdtenBd2O:2 s. 275 med litt. Grtifttoberget

grbftobrillat, grdftabciylat TLil, Grffidberget 1838, Griifto Berget 1839, Griiftti

Bergen GK 1843, Grffioberget EK 1935-40, GriiftdbergetBK 1974-79; vid Griiftto,

avd. X; skrivningarna Grdftd- e.d. beror sannolikt pi att lantmiitaren och./eller kart-

skrivaren associerat s.l. med det viilbekanta app. d. Grrifitosterumalen grdftastd-nmgn

TLit; stenmal'vall, samling av stenar', nedanfdr fiiregflende. Grtiskldvberget TBd,
Griisklif Berget 1820. GriivlingebackenTHt,Griiflinge- 1845.GrrivlingholmenTHtt,

Grefling- 1788; s.l. innehfrller app. holme m. hiir i bet. 'kulle, mark som hdjer sig 6ver

omgivningen'. *Grdfjiill; fdrutsiitts av Grdfidllskldvorna, avd. vII; f.1. kan innehilla
grQa m.'grcida, vdxtlighet', jfr iiv. no. dia]. Sr^de n.'Grasplet, Gronning imellem

Klipper eller Skov' (Aasen). FleraGriinebacken. Grc)negoddans lidTSd, Gr6negadds

Lid 1832; f.l. innehflller namnet Grdn(e)goddan, avd. VIII. Manga Grdteberget; f .1.

innehfiller griit n.'sten, stensamling'; om formen grr)t och dess utveckling ur fvn.

grj6t se Grr)tenavd. III. Gubbeberget gitf;aberlar LBa; namngivningsgrunden okiind.
*Gubbelideu forutsitts av Gubbelidflaten, avd. VIII; namngivningsgrunden ok2ind.

Gulahcillan gdha h^blqTKs; klipphallmed.gulalavar.Gulehallberget githahalbdllat
TL6; f.1. asyftar en berghiill med gulalavar. Gule pallen gfuha palnTLs, EK 1935-40;

brant bergviigg p6 norra sidan av Lingeskiir; bitvis iir berget bevuxet med gulalavar;
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s.l. innehiller app. pall m. 'bergavsats vars ena sida bestflr av en mer eller mindre
lodriit nedfltstupande kant; berg med avsatser' . *Gulesteu ingflr i bl.a. Gulestens
strand, avd. III. Gullbringa TRo, BN. *Gullhuvuder; fdrutsiitts av Gullhuvudhagen,
avd. VIII. Gullhdnasten gi$honastA_n THii; f.l. innehiller gullhdna f. 'nyckelpiga';
namngivningsgrunden okiind. Gullmorholmen TRu, 1853; f.l. innehiller sannolikt
s;l.bst. gudmor, dial. gullmor, se Gullmo(r)grinden Bd 18 s. 310. Gul-, GullstenTKo,
1847; ljus bergart. Gunhild(e)backen TGrI{lKr, Gunillbacken 1792, gunnilbacken
1795, Gunillebacken, Gunille Backen 1806; f.l. innehiller kvinnonamnet Gunhild.
Gunhildsberge, TKlKr, Gunnils- 1852; se fiiregflende. Gunhilds kulle TGrKlKr,
Gunnildskulle 1852; se foregiende. Gunnarskasberget gilaapkasbdrTal TSti; vid
ikerrr Gunnqrskas, avd.YIII. >>Gunnbdr backen>> TBd, 1820; otolkat. *Gunds;forut-

siitts av fOljande; f.l. kan innehilla kvinnonamnet Gun eller mansnamnet Gunne.
Gundsbacken TSu, 1835; f.l. innehSller ett *Guruds. Gurserdd berg TBd, Gurserci
Berg 1820; niira beb. Gurserdd. GursertidfirilletTGd, EK, Gursertjds- GK 1952;pfrt
Gurserdd. GurserddhdgenTGd, Gurse- 1835;pfl Gursertid g4iSa. Gursjordsbackarna
THm, Gus Jords Backarne 1818; se Gursjord(en) avd.Ylll GursjordsholmarnaTHm,
Gus Jordsholmarne 1818; se fdregiende. Gusgdrdsbergen T56, Gusgirds Bergen
1812; vid beb. Gusgdrd. Gusgdrdsholmarna TSo, -holmarne 1853; se f6regiende.
Gustafsbergel TMtj; f.l. innehiller mansnamnet Gustaf', en Gustaf bodde i ett bits-
manstorp nedanfcir berget. Gdareberget g@arabdllat TLa; f.l. innehiller verbet gd
med kompositionsform pil -are och namnet betyder 'berget dver vilket man gir'.
>>Gdigiinbacken>>TAs,1824; dunkelt, mdjligen iterger skrivningen ett xGdigenbacken

ev. syftande pfl siigner om gengdngare. Gdneberget, -bergen TUs, -berget 1820,
-bergen 1845; vid beb. Gdrden gqn. GdruehrillornaTGilSoHdUs, gitnneHallor 1726,
Ganehiillerna 1834, l84l -hiillerne 1850; se foregflende. Gdnekldvberget TBd,
Gineklifberget 1820; f.l. innehiller namnet Gdnekldvan, avd. VII. Gdngareberget
LAd, 1860; f.l. innehflller sannolikt gdngare m. 'gflende person, fotgiingare' och nam-
net betyder sannolikt 'berget 6ver vilket man gdr', jfr Gdngareberget Bd 17 s. 191
med litt. GdngarekullenLAd, Gangare Kuln 1831; se fciregiende. >>Gdnrensbergen>>

THd, 1834; bakom skrivningen ligger mtijligen ett *Gdrdenrensbergen diir f.l. inne-
h6ller eft *Gdrdenrenen vars f.1. innehiller BN Gdrden gq'n, och s.l. innehflller app.
ren f.'grdskant (som slis) mellan 6krar och andra odlingar' . *Gdrdslld; ftjrutsiitts av
fdljande. Gdrdslidholmarna TBo, Gflrdsli Holmarne l8l7 t.l. kan innehfllla ett
*Gdrdslid med okiind syftning. GdrvilcsstenmalenLRe, Gorviks- 1842 tl. innehiller
BN Gdrvik. Gdsebacken, -backarna TSii, -backarne 1801, -backa 1825. Gdseholmen
TRu, 1786. GdsemyrslidernaLYb,lS55; vid Gdsemyr, avd. VI. Gdslyckholmarna
TBo, -holmmame 1817; vid Gds(e)lyckan, avd. YIfl. *Gtimmelid; fdrutsiitts av
Gdmmelidsbacken, avd. X. Gi)paberget TKy, EK 193540, Gtipeberget EKl974-79;
htigt berg; f.l. innehflller gdpa f. 'lodjur' och isyftar fdrekomst av sidana djur.
Gdpekullen LGa, 1857; se fdregSende. *Gdtberg(e/); ftjrutsiitts av Gdtbergskldvan,
avd. VII; f.l. kan innehilla mansnafirnet Gdte; for annat tolkningsforslag se >>Gdde

maden>> el. >>Gdtemaden>> ayd.Yfll. xcdtelid; forutsiitts av Gdtelidmyren, avd. VI; f.1.

innehiller sannolikt mansnamnet Gdte.
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Haberg LVySi, 1720; t.l. iir dunkel; f.1. kan innehflIla stbst. hage m. eller hag n.

'hage', jfr xHagbdcka Bd I2:2 s. 379. Hagarnaberget TKt, Hagane- 1835; saflrma

som Hogarnaberget nedan. Hagelid(en) TF6, Hageli 1806, hageliden 1820. Flera

Halebacken; f.l. kan inneh illahale m. 'svans, spets' eller hal hqh 'herd'. Flera Hal(e)'
berg@t); se ftiregiend e. Halekullen hqha- TMo; vid Halebukten el. Hdlabukten, avd.

l. HallebackarnaLHe, -backarne 1832;t.1. innehflller hall f .'berghdll, stenhdll'. Flera

Halleberg(et); se fdregflende. Flera Hallefjdll. xHallen; fOrutsiitts av fdljande. >>Halls

kullarne>> TBr, 1851; f.1. kan innehfllla ett*Halleru med okiind syftning. Halsebacken

TVii, Halse backen 1826; vid Halseberget TVd. 2 Halseberget. I. hblsabciylat LBoa

vid viigen Halsen, avd. IV. 2. TVo, 1826; innanfdr udden Halsen, avd. III.
Halvord.srddberget h?tlapabdylat TEj, Halfvords berget 1819; f.l. innehiller BN
Halvordserdd. *Hammerhiill; fonttsatts av Hammerhcilldkrarna, avd. VIII; f.1. inne-

hfl{ler sannolikt boh. hammer f. 'linfrdskal' eller stammen i verbet hamra 'skala lin
(genom trdskning eller bultning)" jfr Hammerhrillan Bd 15 s. 257. Hamnebacken

LRe, 1842; vid Restl hamn. Hamneberget hhmnabrirlal LRe, 1842; ovafior Restj

hamn. 2 Hamnebriickan. t. hhtnnabrebka TRt. 2. TKt, 1848; bflda backarna ligger

innanfdr hamnar, dvs. tilliiggsplatser ftir bitar; s.l. innehflller brricka f. 'bred, langslut-

tande backe' . HamnehcillornaLRe, -hiillerne 1840,1842;vidReso hamn. Hamnekullen

TMo; vid en hamn. Manga Hampeberger; f.l. 6syftar hampodling. Hampeholmarna

TBd, Hampe Holmarne 1820. 2 Hampelid(en). l. hhrypali TSr; berg. 2. TAr, -liden

1865. Hampemonebackarna TNj^ -backarne 1811; f.l. innehflller ett *Hampemone,

omformen-rnoneseMonel.Monebergersifusk. avd.nedan.HamrebergethhryLrabcirlat

TKkKu, 1820; enligt uppteckningar har man >>stampat>>, dvs. komprimerat, torv ddt,

mtijligen anvdnds velbet hamra hiir synonymt med stampa.2 Hamrehog(en). 1. TRu,

-hog, 1853. 2.TKn, Hogen 1818, -hog 1819; se *Hammerhcill ovan. Fleru Hamre-

htillan; se *Hammerhrill ovan.2 Hamrelid(er). 1. TKu, -1i, 1820. 2. TNs, lider 1830.

Haneberget TMo; ftjr f.l. se Hanviken avd. L Hanvikberget hdamgbdflat TLi; vid
Hanviken, avd. I. Harberget TAs, 1858. Harelid(en) TAr, -li 1817. Hareniibb

hdrandb TSu; namnet betecknar ett berg som, enligt DAGs uppteckningar, i konturen

liknar ett harhuvnd; mer sannolikt lir dock att f.l. flsyftar fdrekomst av harar; s.l.

innehflller ordet rutibb n. 'spetsig, niibbliknande terrdngformation'. Manga Hassel-,

Hasslebacken. Hasselberget TLn, 1861. Flera Hassellid, -liderna. Hassellidberget

h?tSahbdflat TLi; f.1. innehiller namnet Hassellid. Hassledalsholmarna TBd, Hass-

l$dahls holmame 1796 vid Hasseldal, avd. VII. Hasslehogen TL6, 1839. Flera

Hasslelid, -liderna. Hassleskogbergel TKn, Hasleskog berget 1819.2 Hassleskogliden,

-liderna.1. TKn, Hasleskog liden 1819. 2.TGi, Hasleskog Liarne 1810. Hassten-

tjrirnberget hhstensenbdryatLGa;vid Hasstentjiirnet, avd.I, ochndraHasstensberget

siirsk. avd. nedan. Hastigdalsholmarna TBd, Hastigdalsholmarne 1820; vid Hastig-

dalen, ayd.Yll. HattebergetLAd,l83l; kallas dvenAmunds hattvarcm se sdrsk. avd.

nedan. Hattebrdtskultarna TFo, Hattebrflt skultarne 1820; f.1. innehiller ett*Hattebrdt,
avd. VIII; s.1. innehiller skult m. 'forhtijning i terriingen', se inl. till denna avd.

Hattesten LBeEl, 1852. Hatthamnen hblhamng TLn; berg; namnet dr numera okiint

ftjr meddelarna. Havrebacken TSd, Hafrebacken, Hafverbacken 1832; f.l. isyftar
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havreodling. Havreberget LGu, Hafre berget 1866. Flera Hed(e)berget. Hedliden
TGh, He- 1848; f.1. innehiller app. hedf. Hedmosseberget TGh, Hee mise Berget
1802; f.l. innehSller ett*Hedmossen. Hedmyrsbergen LEk, Hemyrs- 1858; f.l. inne-
hdller ett *Hedmyr(en), avd. VI. Flera Hedsberget. Hedsbergs backe TGh, 1848.
Hedsfidllet LLu, -fjellet 1843.2 Helgefjdil. l. hd!1aftll LBeSiVy, Helgefiiillet (oda-
terat, troligen 1690tal). 2.kbhafldl TKs; namnen kan vara sakrala, bildade till adj.
helig; jfr Vikstrand 2001 s. 226tt; narnnen omniimns av Hj. Lindroth i GBFT 1945 s.

81, 83; han anfor narnnen (med formen Helga-) som exempel pi kultiska narnn.
HelgefiiillbergetLBeSi, Helgefjell- 1829; del av Helgefirill LBeSiVy varom se ovan.
HelgelidenLHe, Helje- Kortet 75;hojd;seHelgefirill ovan;kallas iiven Sorlid. Helvetet
(2.) LAd, Helwetet, Lilla Helwetet 1860; berg; neds?ittande namn, jfr Helvetes sek
avd. \{ med litt. Herrens lcnatte LLu, 1849; se Herrens flate avd. VIII. Hersebacken
TSAL6, Herrse backen 1801, Hersebacka 1825, Hersebackar; dunkelt; f.l. kan inne-
hilla verbet hiirsa 'arbeta idogt'. Hertsebacksberget TKlKr, 1852; niira torpet
Hertserdd, namnet iir redukt av ett *Hertserddbacksberget. Hertseberget TKlKr,
1852; redukt av ftiljande. HertserddsbergetTl(lKa,1852; vid torpet Hertserdd.Flera
Hillerberget; f.l. innehiller boh. hiller m.'fram- och riverskjutande klippa samt utrym-
met under denna; stor berghila', sidana finns i bergen. Hillerkullhrillarna LRe,
-hiillarne 1840; vid ftiljande. Hillrekullen hilrakelp LRe, Hiller- 1840; f.l. innehflller
gen. pl. av hiller m.'fram- och dverskjutande klippa samt utrymmet under denna; stor
berghflla'; i berget finns flera grottor. Hjortsberget (L., St.) lQsbdryat LAn, Jortsberg,
Lilla Jortsberg, Store Hjortsberg 1824; t.l. innehiller gen. sg. av djurbeteckningen
hjort, sannolikt med kollektiv innebdrd syftande pfl fiirekomst av djuret hjort; mojli-
gen ftireligger ett app. *hjortsberg'berg diir hjortar brukar hilla till', om detta se

Hellberg 1967 s.43 ff. med litt. HjrilmarnaTBd,1820; sannolikt ellips av Hjrilm-
holmarnanedan. Hjcilmbacken TSii, Hjelmbacken 1832, Hjelm- 1856, 1857;f.1. inne-
hiller sannolikt hjrilm m. 'skyddstak for forvaring av hd eller siid' . Flera IIj cilmberget,
-bergen; om hjiilm avser en hjrilmllknande bergformation eller skyddstak ftjr hii o.d.
kan ej avgciras. Hjtilmbergsliderna TGr, Hjelmbergs Liderne 1819; se foregiende.
Hjiilmehogen TGL, Hjelme- 1852. Hjcilmhogliden TBd, Hjdhhog liden 1820.
HjtilmholmarnaTBd,1820, Hielmholmarne 1796. HjrilmkullenTG\ Hjelm- 1852.
Hjdrt(ere)lid(en) TKl, Hjertere Liden, Hjerterelid, Hjertli 1820; f.l. kan mojligen
innehilla hjartar eller hjarta, gen. sg. resp. gen. pl. av hjgrtr m. 'hjort', ev. i kollektiv
bet.; jfr Hjcirterd(n)8d.7 s. 198 medlitt.;niryot*Hjtirterddar ejpetraffal Hjdrtlidhogen
TKu, Hjertli Hogen 1820; naturlig htijd vid ftiregflende.FleraHogqrna, iiv. BN; nam-
nen innehiller app. hog m. 'naturlig hiijd eller kulle; gravhti g' . Hogarnaberget TKt,
Hogane- 1835; samma som Hagarnaberget ovan. Hoge backe TSa, 1801; f.l. inne-
hiiler hog m. 'naturlig hojd eller kulle'. HogebackarnaTOt, -backarne 1826; se ftire-
giende. Hogeliderna TG6, -lidernelS2O; se foreg6ende.MingaHogen,dv. BN; nam-
nen innehflIler app. hog m. antingen i bet. 'naturlig ht jd eller kulle' eller 'gravhdg'.
HogsbackarnaTLh, -backarne 1839; antingen innehiller f.l. BN Hogen eller app. hog
m. syftande pi den naturliga htijd som ligger till grund ftir BN . Holeberget LHjTKnSd,
1850; f.l. innehiller hole m.'lflg upphojning', om hole se inl. till denna avd. 3 Holen.
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1. TKy, 1828.2. TUa, 1832. LHe,1832; namnen innehflller hole m.'169 upphtijning'.

Holkcberget TTa, Hfllke- 1836; sannolikt samma som Holkekullen, sdrsk. avd nedan.

Holkelid TTa, Hfllk- 1836; vid foregiende. HolkemyrbergTAr, Hflllcke- 1720;vid
Holkemyr, avd. vI. Holkemyrliden TAr, Holkemyr liden 1817; se foregiende.

HolkestenlEkTch, Hilke- 1796;t.l.innehdller holkm. medbetydelsen'nigoturhol-
kat; urholkad terrdng, nerskuren dal'; namnet dr numera okiint fdr tillfrigade med-

delare, jfr Holkekullen sdrsk. avd. nedan. Holliindarberget hold4arbcigat TUh, EK;
vidHolliindarbdgen,avd.l.HolmebackenTTeVe,IS53.2Holm(e)berget,-bergen.l.
LRe, Holmeberget 1835, Holmberget, Holmbergen 1842.2. helrmberlat LGa; pfl

Holmen,avd. III. HolmehogenlKi, 1812, 1828. Holmen TBo, 1817; namnet inneh6l-

ler app.holme m. bet. 'kulle, marksomhtijer sig overomgivningerr' .FleraHolteberg(et),

-bergen; f.l. innehiller app. holt n. varom se inl. avd. IX. Holte holmar TGd, Holte

Holmar 1835; vid Holtet, avd.IX. HoltemyrbergetLYil, Hilte- 18241.vidHoltemyr,

avd. VI. Holtemyrs lidTGu, Holte- 1835; vid Holtemyren, avd. VI. Hoveriidkullen

hfiurakglr.t TBii; berg vid beb. Hoyerdd. Hovmansberget TSd, Homans berget 1801;

f.l. innehSller sannolikt hovman'ryttare, krigare, soldat', se SAOB H 1294, jft Hov'

mansbdden Bd 8 s. 190. Hummerberget hbruarbtbrJat, hbrytorbcbgat Too, Hommer-

1812; man brukade lagga hummertinor i vattnet nedanfcir berget. Hundens grav hfins

gr@uTSb;stor sten; en sdgen omenbegravenhundarknntentillplatsen. llznneholmen

TBd, Hunne- l82O; f.1. kan innehfllla djurbeteckningen hund, mdjligen syftande pi
nflgon enstaka hiindelse, fdr annat tolkningsfdrslag se Hunnelider siirsk. avd. nedan.

Hunnekulle:n TGr, Hunne- 1807; f.1. kan innehe[a djurbeteckningen hund, jfr iiven

Hunnelider siirsk. avd. nedan. HundsenLRa, 1848; f.l. kan innehfllla djurbeteckningen

hund eller detterriingbetecknande hun, omdet senare se Hunnelider sdrsk. avd. nedan.

Manga Huseberget; vid boningshusen. Huskiirrberget hfosperbeylat TKy; f.1. inne-

hiller ett *Huskdrr, avd. VI. Huttarberget hillarbciryar THo; f.1. kan innehfrlla boh.

verbet hutta hilla 'skrdmma vargen genom att ropa'. Flera Huvuder (Sr.) berg; nam-

nen innehflller huvud n. 'htig udde; framskjutande bergparti'. F1eru Hyttebacken,

-backarna, iiv. BN; f.l. innehflller hytta f. 'liten stuga, koja'. 3 Hytteberget, -bergen.

1. TRyHoUs, -berget 1861.2. LLu, -bergen 1843.3. LTp, -bergen 1858; Hytteberget

TRyHoUs ligger vid torpet Hyttan. Hyttehog hillahew THm; namnet betecknar en

liten is som liknar en hytta med spetsigt tak. 2 Hytteliderna. 1 . TRyHo, 1861. 2. LTa,
1855. HyttemobackarnaTSij, -backarne 1853; f.1. innehiller ett*Hyttemon, avd. VIIL
Hdbackberget hdbakbdrtat TGi, Hiback Berget 1829; f .1. innehflller ett *Hdbacken

diir f.1. innehflller adj. hd 'hbg'. xgilOacken; forutsiitts av fdregflende. Hdbcick-

backen TKa, 1875; f.l. innehflller vattendragsnamnet Hdbrick, avd. II. Hdbiickberget

hdbekbcirlatTKa; se foregiende. HdbtickholmarTBe,Hflbeckholmar 1828; se fcire-

gflende. Hdkldvberget hciftheubdllat TLit, EK, Hflklofberget, -bergen 1839; f.l. inne-

hiller adj. hd'hog'; s.1. innehflller kldvberg som hiir snarast har appellativisk karaktiir;

det h6ga berget kiinnetecknas av sina mflnga djupa sprickor. Hdkldvstenmalen TLh,
Hfiklof Stenmalen 1839;vid foregflende; sannoliktredukt av ett *Ilikldvbergstenmalen.

Hdlbacken TBd, 1820;f.1. kan innehfllla hdl'hllig, nedsdnkt'. 2 Hdleberger. 1. TVi,
Hile Berget 1839; f.1. kan innehella subst. hdla ellet adi. hdl'ihilig'. 2. LBj, 6stra



88

Hileberget 1867; vid agan Hdlet, avd. VIIL Hdlhrillan TKa, hilh[lla t792; f.l. kan
innehilla hdl'ihilig' . HdlhiillehogenTKa, Hilhelle Hogen TKa; vid ftiljande. >>Hdlje
backen>> LKL l8l2l' otolkat. Hdlstenmalen hfulrstlnman TLF4 namnet betecknar en
stenmal'vall, samling av stenar' best6ende av sfl stora stenar att det, enligt meddelare,
bildas hdl under och mellan dem. Hdrdeberget hdlrab@r1at TKn; sannolikt sekundiirt
till Hdrdeplankorna, avd. VIfI. HiicklefjtillbergetLGi, Hiicklefjell- 1853; vid Hdckle-
fjtillvarcmse srirsk. avd. nedan. Hrillberghagberget hdlberlhawbdylat TLa; f.l. inne-
hiller namnet Hdllberghagen, avd. VIII. Flera Hiilleberg(et); narnnen innehflller app.
hiilleberg. Hcillebergsskr)ret LOs, Helle- 1842. Hciltesholarna TSu, Hellesholarne
1813; f.l. innehiller hrilla f .; s.l. innehflller hole m.'lflg upphojning', om hole se inl.
till denna avd.FleraHrillorrua. HrillskiirTAl, -skjiir 1759; samma somHtillsluirberget,
se sdrsk. avd. nedan. HiillsktirbergslidTAl,l836; sluttning vid Hdllskirbergef, sdrsk.
avd. nedan. Hrillsdberget hdlsqberyat, hdlsabcbylat THa; berg pi Hrjllsd, BN.
Halltjarnberget lublsenbdrya TLy; vid Halltjarn, avd. L Hringeskdpet hdgaska[2
TR66; namnet betecknar ett antal nedrasade stenblock som enligt uppteckningar
hiinger ner och av namngivaren liknats vid ett hiingande skiry. Hrirr)dbackarna
hdrabakana LSh; f.1. innehiller BN Hdrdd, ett iildre namn pi beb. slqilleriidphvars
mark lokaliteten ligger. Hiirddsliderna LSh, Hiirres Liderna 1810; se foregiende.
*Hiisthagsbergetforutsafis av Hdsthagsbergsmyren, avd. vI. HiisthagsstenenLyy,
1851; griinssten; f.1. innehflller antingen ett *Hiisthagen eller app. htisthage. Hdga
berget hnr4a briylat TSdHn, Htigaberget EK; htigt berg. >>Hdg bjdrnds>> TRv, 1848;
s.l. inneh6llerBN Bjdrnds.FleraHdgebacken.FleraHr)gelid.Hi)gelidbergelTNsKpB6,
Htigeli Berget 1830. HdgelidmostenTTa,lS2l, Hiigeli moo Sten 1821; vid Hdge-
lidmon, avd. vIII. *Hdgesten; fdrutsiitts av Hdgestenkldvan, avd.Yrr. Hi)ghcillebacken
TNii, Hohelle backen l8ll. Hdgknatten hitt4tknhtran TEj,186I; hr)gt berg; s.l. inne-
hiller knatt m. 'bergknalle'; sannolikt betecknade namnet urspr. ett stort klippblock
som ligger pfl toppen av det hriga berget. Hdgsta punkten haksta p6gt9 LRe; berg mitt
pi Resii som utgtir 6ns hdgsta punkt;kallas aven Ortegdrdsfjtill. *Hdgds; frirutsiitts av
Hdgdsemyren, avd. YI. Hdjarefirill TBd,, Htiijare fj2ill 1820; vid, H1jaremyren, avd.
Yr. *Hdjarholm(en); ftjrutsiittes av Hdjarholmrabben, avd. vI[. Hdkenribbet LGiSv,
1853, -nebbet 1800; stor sten; jiimforelsenamn. HdnsholmsbackarnaTSb, Honsholms
backarne 1840; vid Hdnsholmen, avd. III. Hijslqir TSa, 1825, 1857; f.I. innehiller
sannolikt hd'till foder torkat grds'; s.1. innehiller app. skcir n. 'ur en omgivande yta
uppstickande klippa eller skarpkantig sten' . H d s tacke b e r g et h/ s t akab d 11 a t T Am, Ho -
stacken EK; forr satte man upp hd i stackar nedanfcir berget. >>Hdtrombergeb> LHe,
18 12; otolkat.

Iserlcvarns baclcar TF6, Iserqvarns backar 1856; vid Ise(r)kvarnbdcken, avd. II.
Jaktebergen T56, Jakte, Jackte bergen 1 853; f.l. innehiller srikert ordetjakt,6syftande
jakt pit djv.2 Jonsberget. l. lSnsberlat TOt, 1796,8K.2. LSci, 1820; f.l. innehflIler
mansnamnet Jon. Jordfallet fuhfqlt TEv; brant backe; namnet innehfiller app. jordfall
n. 'jordras'. JordfallsholmenTYb,l8l8;jfr fciregflende. Jrixefjrill TKt, -fjell 1848.
Jtittefjiillsberget, -bergen TKt, Jiittefjellsberget, -bergen 1848; samma som eller invid
friregflende. Jtittesten TMo; kallas iiven Storesten varom se nedan. 2 Ji)ns(e)berget. l.
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TOt, Jtins- 1826.2. TNzi, Jdnse- 1939; t.l. innehflller mansnamnet Jdns. Jdnseliderna

TNii, -liane 1839; se fdregiende.
KallholmenTFo, 1820; f.l. innehfrller sannolikt kall ka! m. 'skvaltkvarn' , jft Kalls-

myreru Bd 15 s.27I medlitt. KalvebergetLHd, Kalfve- 1856. KalvefitillLGuHa,
kalfwe- 1826, Kalfvefjell 1856. 2 Kampebacken, -backarna. 1. TJs, -backen 1789,

1846, -backarne 1846.2. LSh, -backarna 1810; f.l. innehfrller valkamp(e) m.'klap-
persten'. KampehogenTAl,lS44. KampholmenTHu, 1788. Karhusliden TKn, karhus

liden 1819; f.l. innehflller sannolikt karhus n. 'hus el. rum diir ftjr visst hantverk el.

viss fabrikation nodiga kar iir anbragta' (SAOB K 511), men denotationen dr oviss.

Karipallen k@npaln TKo, EK; f.l. innehflller kvinnonamnet Kari. Karismusberget

TKn, Karis Mus berget 1819; berg i vilket klyftan Karis mus, avd. vII, ligger. Karis-

musliderna TKn, Karis Mus Liderne 1819; sluttning av fdregflende. Karlshogen

kdlshmUan TFfl; naturlig htijd; f.l. innehflller mansnamnet Karl. Karlsklev kdlskbe-a

TBe; kulle med skogbevuxen klyfta; f.l. innehSller mansnafilnet Karl; s.l. innehiller

app. klev f. har i bet. 'bergsklyfta genom vilken man kan gir'. Kartektirrsberget

khg,aSesbdylat TGd, Kartekiirrs Berg 1835; f.1. innehfiller ett*Kartekiirr, avd. VI.
Kartekiirrs lid TGn, Kartekiirrs Berg 1835; se fdregiende. Kartntibbeberget TOo,

Kartnebbe berget 1812; innanftir Kartndbban, avd.lIl,. Kasbacken TKt, 1835; f.l.

innehiller app. kas f. 'svedjefall' . Kasefjd.llet LOs, -fjellet 1842. Kasehogen TKt,
1835; f.t. innehiller kas f. 'svedjefall'; s.l. innehflller hog m. 'naturlig hojd eller kulle'.

KasekullenLHe,lS32. Kaseliderna TVv, -liderne 1866. KattebergetTTfl, 1843; mtij-

ligen nedsiittande innebdrd, jfr Katteflaten Bd 15 s. 302. Kattehdljbacken TKu,
Kattehtilg- 1820; vid Kattehdljen, avd. I. Kaxehdljliderna TKrt, Kattehtilgliderne

1820; vid fdregiende. KanenTBdTiOp m.fl., l8l7 ,1843; griinssten;jiimfdrelsenamn.

2 Kattholmen. 1. TTs, 1810. 2. TBd, 1820; jfr Katteberget ovan. Kattstenmalen

kiilste_nmen TAv; f.1. innehfrller kqttsten 'gri- el. vitaktig, i gangar upptriidande varie-

tet av vanlig kvarts (som liknar och kan anvdndas sisom flinta)', >>gflngkvarts> (SAOB

K 823); s.l. innehfrller mal m., synonymt med stenmal m. 'vall eller samling av stenal'.

Kattuggleberget LGa, Kattugle berget 1857. Kattds LTe, 1819, iiven BN. 2 Kesare-

berg(et).1. TRv, Kjesare Berg 1822.2.LKi, Kjesare Berget 1828; f.l. innehflller san-

nolikt verbet kesa' (omboskap) springa (fdr bromsar och insekter)', ftjr bildning med

-are se Glanarekullen oyan. Kesarekullen \i-sarakbln TTr, EK; se fdregiende; kreatu-

ren brukade hflIla till pi kullen vid varmt vdder. Flera Kil(e)berget; vid vikar; f.l.
innehflller app. kile m. '(spetsig) vik, (smal, djupt intriingande) havsvik' . Kisteberget

TFe, 1856, EK; uppe p5 berget finns en niistan fyrkantig damm och f.l. syftar siikert pfl

likhet mellan denna damm och en kista. Kistekullen, -kullanla LE,k, Kistekullen,

Kistekullarne 1849. >>kjiinnungkldJbergena>> TBd, 1820; otolkat. Klar(e)kiillberget
TRv, klarekj?ill Berget 1822; f.l. innehiller namnet Klar(e)krillan, avd. x. Klare-

ktillslider TRv, klarekjiills Lider 1822; vid, foregiende. Klevebacken TKa, Klefve-

lg47; t.l. innehiller klev eller kleva f., hiir i bet. 'gingstig (nflgon gang ktirviig) snett

uppfdr sidan av ett brant berg'. Flera Kleveberget, -bergen; f.l. innehiller klev f.

'bergsklyfta genom vilken man kan gi', om ordet och namnelementet se inl. till avd.
'IY. Klevhdlet khdahbhat TPi; backe mellan branta berg; se ftiregiende. Klockare-
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bergetLl(|,1830; namngivningsgrunden okiind. 2 Kloppeholmen, -holmarna. 1. TSu,
-holmen 1835.2. TGd, -holmarne 1835; f.l. innehiller dial. klopp f. 'spflng'. Kloppe-
lilerna LHe, -liderne 1861. KloppemyrsbergetTYv,l863; vid Kloppemyr, avd. VI.
Klopperult TGd, Kloppe rult 1835; s.l. innehflller app. rult m. 'liten rundaktig forhoj-
ning' varom se inl. till denna avd. Klunkarna TTe, klonkane 1828; mindre h6jder;
namnetinnehflllerklunkm. 'klump'. KldvbackenTOd, Klof backen 1812; f.l. innehfil-
ler app. kldv n. eller kldva f. 'klyfta, dalgang mellan htiga berg o.d.' Kldveberget
kb$oabriryat TNg; se fdregiende. *Kldv(e)varderz; fdrutsiittes av ftiljande ochKldv(e)-
vardskldvan avd. VII;f.1. innehflller app.kldv n. eller kldvaf. 'klyfta'; s.l. innehdller
yarde m. 'uppkastad stenhcig, mzirke'. Kldwardsberget TKk, Klofvals beryet 1844;
f.l. innehflller ett xKldv(e)varden syftande pi ett sterntise pi berget. Kliixeberget
kbdlaberyat TLn, EK; hogt, viil avgrzinsat berg; f.l. innehiller dial. kltin m. 'hcijd,
bergstopp'. Kliitten khdlan TKt, 1784, 1835, EK; hogt, viil avgrzinsat berg; se f6re-
gflende. Knapebergetkndbabdtat TRti, 1847; vidKnapehagenavd.Yln. Knatteberget
kndlaberyat TKn; f.l. innehfiller kruatt eller knatte m.'bergknalle'. Flera Knanen; f.l.
inneh6ller knatt eller lcnatte m.'bergknalle'. Knipevardberget bnibauahbdylat TLi;
hrigt berg; namnet innehflller sannolikt ett *Knipevarden dar f.l. innehiller l<nip m.
eller knipa f. 'berg med brant sida' eller 'tring passage'; s.l. innehiller varde (vale) m.
'uppkastad stenhrig, miirke'. *Knipevarden; ftirutsiitts av foregiende. Knipevard-
stenmalen $njbauahste_nmgn TLL; stenmal m. 'vall eller samling av stenar' pil Knipe-
vardberget. Knippeludden TSd, Knippel, Kneppel Udden 1832;delav Knippleberget.
Knippleberget $niphabdgal TSr; f.l. innehiller [gonamnet Knipplarna, se avd. VtrI.
Knopparna TTa, Kndpparna 1816; narnnet innehfrller knopp knap m. 'liten hojd', jfr
Knopparna Bd 7 s. 172. Knottreberget LVy, Kndttre- 1851; f.l. innehiller adj.lcnott-
rlg syftande pi bergets ojiimna ytstruktur. Knullen TSi, Knulln, Knollen 1810; liten
hojd; namnet innehSller en motsvarighet till no. dial. knulle m.'liten bergknold, sten-
barke i aker' (Torp). Knutsberget knillsbdqlal TKii, GK 1952, EK; f.l. innehflller
mansnamnet Knut. KntilidemaTLrSd, -liderne 1836; vid Knrit nedan. Kncit $ngt TLr,
EK; berg innanftir viker, Kncisbdgen, avd.I; tillsammans bildar vken Kndsbdgen och
berget Kncit en rundad bige som kan ha fiirt tanken tsll en l<niiformation; om namn
innehillande l<nii se A. Janz6n i NoB 42 (1954) s. 3, J. Sahlgren i NoB 43 (1955) s. 4
och Kousgflrd S@rensen 1958 s. 93; kallas dven Kndtsberget. Kncitsberget knds_bdilat
TLr; kallas dven Krurit varom se ovan. Flera Koberg(et). Kobergssleru LEkTTm,
Kubergs- 1803. Kockeberget kbftabriryat TRy; f.1. innehiller soldatnamnet Kock;kall-
las iiven Platseberget varom se nedan. Kohagberget hlhawbcbryat TTo; vid iingen
Kohagen, avd. V[I. Kokaskullen LEITa, 1855, Kukas kullen 1852; t.l. innehfl]ler ett
*Kokas(en), avd. VIIL Kokeberget kQgaberlat TKn; f.l. kan innehfllla verbet koka,
som i Boh. kan ha bet. 'porla (om vatten)', och syfta pi vatten som sipprar fran berget;
namnet dr numera okiint ftir meddelarna. *Kokesten(en); ftirutsiitts av Kokestenslider
nedan;ftirf.l. seforeg6ende. KokestensliderLOn,l835; f.l. innehiilerett*Kokesten(en).
2 Kokldv(e)berget.l. TLn, Koklofberget 1861. 2. LBaHgOs, Koklofwe berget 1806;
f.l. inneh6ller narnnen Kokldvan, avd. VII. >>Kole Backnrne>> LGu.Ha, 1826; f.l. kan
inne- hilla kol eller kdl. Kolegravsberget LLu, Kolegrafs- 1843; f.l. innehiller dial.
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kolegrav f. 'grop att brzinna kol i" jfr KolegravsbackarnaBd2l:2 s.213 f. med litt.;

man har briint kol vid platsen. Kolegravslid LHe, Kollegrafs Lid 1832; se fiiregiende'

Kolidberg LKl, Koli- 1830; se fdljande. Flera Kolid(en). Kopallen kt/pqln TUs, iiv.

BN; berg; namnet betecknar ett brant berg vars ena sida utgdrs av ett stup och vars

andra sida bestfrr av tydliga avsatser och liknar en stor ftappa; s.l. inneh6ller app. pall
m. 'bergavsats vars ena sida bestir av en mer eller mindre lodriit nedfltstupande kant';

fiirr brukade korna gilupp pe berget vid varmt vdder. Kornbackarna THd, -backarne

1834;f .l.6syftar kornodling. Kornbyberget kbAbUbdrlal TGe, EK; f.1. innehiller san-

noliktettBN*Kornbymedokiindsyftning. KorndalsbergetTKa,l8T5;f.l.innehiller
BN Korndal. Korpeberget kbypabtbryar LSi, EK; f6rr fanns diir korp. Mflnga Korpe-

kullen;f.l. flsyftar fdrekomst av korp. Korsbacken kQsbaftan, k6sbhkan THii, EK; san-

nolikt har ett kors, anvitnt som sjdmiirke, funnits pi platsen; lokaliteten ligger mot

farleden. Korssteruarna TSu, -stenarne 1835; mojligen har stenarna fungerat som

griinsstenar, di sfldana ibland hade kors inristade. Kosterbackarna TYa, -backarne

1865; f.1. innehflller sdkert dnamnet Koster men namngivningsgrunden lir dunkel.

Krabbebergen krhbabcbge- TLh; innanfdr Krabbebukten, avd. I. Krabbeflogbergen

TLa, Krabbe-flor Bergen 1839; vid Krabbeflogen, avd.l. Krabbehog LBa, 1822.

Kranseberget krd4sabcbylat TTe; mdjligen syftar f.l. pi nflgon kranshknande' rund,

formation, jfr likalydande namn Bd2O:1 s. 140. KrappestensbergLRa,l850; se ftil-
jande. KrappstenLSi, 1829; t.l. innehflller adj. krapp'ttitng' eller krapp(e) n. 'trflng

passage', och isyftar nigon trang passage e.d. invid lokaliteten. >>Kribbendbbs berg>>

TGd, 1835; otolkat. KrigslidenlRe, 1840;namngivningsgrundenokiind. Krikeberget

$rjgabdylat TL6, Krigberget, Frarnre, Yttre 1839; vid Skern Krikebacka, -backarna,

avd. vIII. KrikekullenTKk, Krige Kuln 1831; f.1. innehiller app. krik(e) m. 'vrfl, h6rn,

krok, litet inhignat omride', avd. VIII. Krikstenen TKt, Kdk- 1865; f.1. innehflIler

krik(e)m. varom se fdregiende. KringlebergetLHe,lS12; vid Kringlemyren, avd. VI.

Kroksberget krbrtsbciylat THe; f.l. innehflller iigonamnet Kroken, avd. VIII. Kross-

holmarTLy,lS}g;f.l. innehfrller kross,biform tillkors, med oklar syftning; s.1. inne-

hflller pl. av app. holme m. hiir i bet. 'kulle, mark som htijer sig over omgivningen'.

Krosstenarna TSu, kross stenarne 1835; namnet betecknar tvilkorsvis liggande stenar

somutgor griinsmiirke. Krossiingberget krbgegbdylatLBo; f.l. innehflller tigonamnet

Krossiingen, avd. VIIL KTdk(e)kullen l<rfukslry LGa, Krflke- 1857; krdkor brukar sitta

dar. Kulleberget'ILb, Kfllle- 1851. Kullen TMd,, 1858. Kumminbacken THu, 1788;

kummin spelade fcirr en stor roll i hushAllet, jfr Kummingebacken Bd 15 s. 304 med

litt. KurvebackenTJs, Kurfve-, Korfve- 1846. Kusens pall kfosans pdlTI{k, EK; brant

berg; namnet iir sekundiirt till stensiittningarna Kuserus grav, avd. X, som ligger i niir-

heten; s.1. ltrnehlller pall m.'bergavsats vars ena sida bestir av en mer eller mindre

lodriit neditstupande kant'. Kuttrehdls lider LNy, Kuttrehols Lider 1832; vid
Kuttrehdlet, avd. VlL Kyarnebacken TGh, Qvarne- 1848. Flera Kvam(e)berg(et).2

Kvarnehrillan, -hcillorna. l. ku,bryahcblrya TRt, EK. 2. LRa, Qvamehiilla 1850. 2

Kvarnelid(erna).l.T$r,-lid 1820. 2.LBo,Qvarnelideme 1866. *Kvarnhogen;f6rut-

sdtts av fdljande. Kvamhogsbergen LBo, Qvarnhogs- 1866; f.l. innehflller ett
*Kvanthogen. Kvarnhogsliderua LBo, Qvarnhogsliderne 1866; se filreg6ende.
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Kyarnkullen LApShRy, Qvarn- 1835; kvarn diir ftirr. 2 Kvarnsten(s)berget. l.
TUsSoRy, Qvamstens- 1841. 2. TTv, Qvarnsten- 1863; f.l. isyftar antingen likhet.
eller kvarnstensbrott. Kvarnstdbackarna TSa, Qvarnstobackarne 1856; backar vid
vattendrag, forl lflg en kvarn hiir; f.l. innehdller antingen app. *kvarnstdde 'kvarn-
plats' ellerett *Kvarnstddelsomi sinturinneh6llerapp .*kvarnstdde. Kyarnstddsberget
THj, Qvarnsttidsberget 1850; se friregiende. Kvarpeliden LLu, Qvarpe- 1843; f.l.
innehiller dgonamnet Kvarpen, avd. vIII. Kvibacken TKn, Qvi- 1819; f.1. innehiller
app. kvi n. 'kringgiirdat flkerstycke dit boskapen om somma.ren sllipptes for att gtida
akern; inhiignad iing eller 6ker i utmarken; kreatursfilla'. Kviberget TVd, Qvi- 1826;
se foregfiende. KvickebergetLTil, Qwicke- 1848; f.l. innehflller sannolikt viixtbeteck-
ningen kvicka'kvickrot'. Kvihogama kulhnwana TRr; f.1. innehflller kvi n. varom se
Kvibacken strax ovan. Kvikullen LElra, Qvi- 1852. Kviliden LAd, Qvi Liden 1831.
Kvimo liderLNy, Qvimo Lider 1832; f.l. inneh6ller zigonamnet Kvimon, avd. vIII.
F\era Kvimdlsbacken, -backarna; se zigonamnet Kvimdlet avd. vIII. Kyrkebackama
TGi, -backarne 1810; vid lqrkan. Flera Kyrkeberget, -bergen. Kyrkefitill Sbykaflcll
LVe, -fjall 1824, -fjell 1852; viigen tlll lcyrkan gick <iver berg et. Kyrkegrindsbackarna
TAr, Kyrkegrins Backarne l8l7 vid Kyrkegrinden, avd.IY. Kyrkehallarna TOp,
kyrkehallema 1822:' s.l. innehiller app. hall f. 'berghtill, stenhiill'. 2 Kyrkehogen,
-hogarna. I. Sbykahbqana LHd, -hogen 1810; vdgen tlll lqrkan gick over hcijderna. 2.
forutsltts av Kyrkehogsmyren, avd. vL Kyrkekldvbackarna LKl, Kyrkeklofbackarne
1830; vid Kyrkekldvan, avd. VlL Kyrkekldvberget LK7, Kyrkeklof- 1830; se f6re-
giende. Kyrkeknatten Sbykaknhlan TSo; liten bergknalle civer vilken viigen till lcyrkan
gick; s.l. innehfrIler knatt m.' bergknalle' . Kyrkev dgliderna TTv, Kyrkewiig Liderne
1817. Flera Kyrk(e)ds(en).2 Kyrkisberget. l. shykasbrbylal TF6Av. 2. sbrkasbdryat
TBd; fran bida bergen ser man Tanums lcyrka. KdgebergetLToOs,1364; se Kdgesten
siirsk. avd. nedan. KdgestensbergetLEk,l84g; se Kdgesten siirsk. avd. nedan. Kdge-
stensficillet TGh, Kigestens fjellet 1848, Kflgestens fjiillet 1854; se foregircnde. Kdl-
hagberget k@hhawbdryat TYI; f.l. innehflller app. kdlhage m. 'inhiignad i vilken kil
odlas'. >>Kdllfure Hogen>> el. >>kdlfure Hogen>> TGh, 1802; otolkat. Kdlstad(s)kullen
LEk, 1849; f.l. innehflller BN Kdlstad. Kdlstad(s)lider LEk, 1849; se fiiregflende.
>>Kdsprdngs Berg>> TSd, 1832;valfelfor Rdsprdngs-. >>Kdsprdngs lid>> TSii, viil fel ftir
Rdsprdngs-. Kdtebacka, -backe TKi, 1847; f.l. kan innehilla dia7. kdta f. 'obetydlig
koja' eller kdl'kry, yster, bangstyrig' och i det senare fallet syfta pi att kreatur, kanske
i samband med att de sliippts ut p6' bete, blivit ystra, jfr Kdtebacka Bd 15 s. 260. Kdll-
dalsberget sdldasberlar TSb; vid Ktilldalen, avd.Yrl. Krilleberget scblaberlat TKn;
vid bergets fot finns en luilla. Krilleholmen LRyTp, 18361. krilla dar. Kdmpebackarna
TUii, -backarne 1832; f.l. kan inneh6lla viixtbeteckningen kcimpe 'Plantago media,
groblad'. Kcimpesten(en) sdmpastgn LGa; naffrret innehiller ordet kr)mpesten 'stor
sten' . >>krinnungberget>> TBdSk, 1820; otolkat. >>Ktinsli>> LT6, 1819; skrivningen 6ter-
ger sannolikt ett *ficirnslid dtr f.l. innehiller app. tjdrn. >>Kcire Berge> LNy, 1832;
sannolikt S.terger skrivningen ett *Kiineberget dar f.1. innehdller app. kdrr antingen i
bet. 'sank mark' eller i den i Boh. vanliga bet. 'tdt skogsdunge (f<iretridesvis pi sank-
mark), tiitt buskage, trdddunge'. Kriringbacken TBd, Kiiring backen 1820. Flera
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Kiiringberget. Kriringlid.en^IHj,Kiirring- 1850. KiirregelshdllorLl{r, KjZire giills hiil-

ler 1828; f.l. innehSller ett *Kdrrgel. avd. VII. Kiirrgelkullen LEL Kiirrgjel kullen

1852; se foregiende. Flera Ktirrlid(en). Kiirrlidberget TSa, Kjarrtberget 1801.

Kcirrr)ngsbergef TBilKp, 1852. Kdlnan 1prua TGp; namnet betecknar en stenbacke

diir det fdrr l5g en kijlna f. 'torkhus fiir lin eller malt'. Flera Kdlneberget, -bergen; se

foregflende. Kdlnehogen S@r,,ah*ryan TFi; fon en kdlna diir; s.l. innehiller hog m.

'naturlig h6jd eller kulle' . KdlneknattenLGi,l853; s.l. inneh6ller kn att eller knatte m.
,bergknalle'. 2 Kdlnelid(en). 1. TGd, -lid 1835. 2. TAs, -liden 1850. >>Kdrnhogen>> el.

>>Kdrnehogen>> Tot,1843; sannolikt flterger skrivningen ett *Kdln(e)hogen dar f.l.

innehfiller kt)lna f . va.rom se Kiilnan strax ovan; om si iir fallet iterger skrivningen

-rn-lttalet -n-, uppkommetav lr + n.

Ladberget ldbdryat TKt; f.1. syftar p6 att en lada funnits vid berget. Ladflatliden

TBd, Laflat Liden 1820; vid Ladflaten, avd. YlIl. Ladholmsberget l@helmsbtbrlat

TSb; niira Ladholmen, avd. III. *Ladhtillan; foruBatts av Ladhrillemon och Ladhdll-

cingen,avd. VI[; f.l. innehflller en motsvarighet till fvn. hlad n' 'hvad der er opstablet,

oplagt i en vis Orden saa at det deri kan blive stiende' (Fritzner); hiir sannolikt i bet.

'last', jfr verbet hlada 'lasta', sannolikt har lokaliteten tjiinat som lastplats , jfr Lad-

berget siirsk. avd. nedan. I-ammr)berget ldttto-, ldaabdrlat TAv; berg vid Lammdn,

BN. LappebergetTGh,l853;f.1. innehiller sannolikt ett zigonamn *Lappen, se avd.

YIIL Lastebergen LYb, 1855. *Ledelid(en); forutsiitts av Ledelidflaten, avd. YIII.
LekerddsbergenLHit,l840; vid beb . Lekerdd. LerflatsholmenLRyTp, 1836; f.1. inne-

hillerett *Lerflaten,avd. VilI. LerombergslidenTLh,lS3g; sluttningpilLeromberget

varom se szirsk. avd. nedan. Lerstenberget li-S1enbcbl1at TLa; berg vid hagen Ler-

sten(en), avd. VIII. Liane fiana TGi; namnet innehflller dial' pl.-form av lid f . 'shttt-

ning'. Lianebacken TEr, 1861; se fiiregflende. LianebergetTTeYe, 1853. Lidrdset

lirh;at TLr; sluttning vid hmd. Lid; ph sluttningen finns ett stort ros som dr den

ursprungliga namnbziraren. Limmandsberget liryanasbcbrlat THi; f.l. innehflller ett
*Limrnaniis,avd. III. LinbergetTRv,lS22;f.1. kan isyftalinodling; f.1. kan dven inne-

hSlla tiidbeteckningen lind. LinbrrickanLGi, -briicka 1851; se ftiregflende; s.l' inne-

h|ller brdcka f. 'bred, langsluttande backe'. Lirudemyreberget ligamgrabtiylat TGd,

vid Lindemyr, avd.Yl. >>Lindrackberget>> TRv, 1822; skrivningen kan iterge ett*Lin-

driickberget dar f.l. inneh6ller lindrdcka f. 'plats dlir man driicker, dvs. sdnker ner, lin
fiirrdtning';f.1. kan ziveninnehfiIlaett*lindracknmed safilmabet., jfrverbet dracka,

en biform trll drticka. Linnefiiill(et) TFfl, linnefjel 1806, Linne fjZillet 1820; f.1. inne-

hflller sannolikt triidbeteckningen lind Iry. Linneliden LVy, 1851; se fdregflende. Linn-

holmen TBd, 1820; se f6reg6ende. >>Linskiils-Backen>> T56, 1810; se >>Linskils stdt-

tarne>> el. >>Lin skc)lls sti)ttarne>> avd.YlII. LinterbackenLLtt, 1843; se Lintermyr(en)

avd. VI. Litefitillet lilaflcblatTTs;f.I. bdr sannolikt sammankopplas med BN literulten
(varom se Bd 19:1, under bearbetning) som betecknar en cidetomt niira fjiillet. Liung-

berget THj, 1850. Ljunghog TTv, 1817; silnma somLyngnhog nedan. LobergetTEt,

1820; f.l. kan innehflllalo m. 'loge'; djurbeteckningenlo iir inte vanlig i dial. eftersom

djuret i Boh. oftast kallas gi)pa, se Gdpaberget oYan. >>Lofvere lider>> TTe,1828; f'I.

innehflller sannolikt BN Ldverdd. *Logehtill(en); forutsatts av Logehtillsstyckena,
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avd. VI[; f.l. syftar sannolikt pfl att hiillen d.r flat som ett loggolv, ev. har hii]len i iildre
tid anviints for tniskning. LortbackenL6s, 1842; namngivningsgrunden okdn d. Lunde-
molidernaLTa, Lunne- 1855; f.l. innehflllernamnetLundemon, avd. vI[. Lundliderna
TOp, 1834. Lurdalsberget laQasbcbalat LHe, Lurdals Berget l8l2 berg vid dalen
naraLurskyrka. LushammarLEk,1849, 1850; namnetkan vararedukt av ett *Lusbcirs-

hammaren eller *Lusgrdshammaren dar f.l. innehfiller lus(e)brir'frukter av Rosa-
arter'respektive lus(e)grris'lummerarter', se Lyttkens reg. och Lusekullen Bd 7 s.

272. Luteliden, -liderna TGr, Luteliarne 1807, Luteliden, Lutelien, gamla Lute lieme,
Nye Lute liden 1819; nedanfdr berg; f.l. syftar pi kraftig lutning, jfr LutareklevenBd
9 s. ll2. Lutesten litdastb_n TS[, lutesteen 1714, Ludestenen EK; gflnggrift; f.l. syftar
pfl den lutande takstenen, se s. 275. Luvekullen lbqtakaln THs; namnet betecknar en
trind kulle som liknar en mrissa, jfr boh. luva f.'toppig mrissa'. Lyarefjtill fuaraflcil
TKt, Lyare fjellet 1835; berg; f.1. innehdller sannolill boh. verbet ly(da)'lyssna' med
kompositionsform pi -are; sannolTkt hiinger namnet samman med att man lyssnade
efter korna frin vissa hdjder, jfr t.ex. LyarekullarnaBd 15 s. 306. Lyarefjdllsbergen
TKt, Lyarefjells bergen 1847:, se friregiende. 2 Lyckebacken.l.TLb,1851; vid hmd.
Lyckan. 2. LTp, 1835; f.1. innehiller app. lycka f. 'inhiignat markstycke; mindre,
inhiignad Sker eller ang' . Lyckeholmen I-Tp, 1835. Lykullen fukblan LElTa, 1852;
h<igt berg; betriiffande ly se Lyarefiiill ovan; jfr iiven dial. /y 'lti, skydd'; om det senare
ordet ingir btir namnet snarast tolkas som 'berget som ger ld' , jfr Lyberget Bd 16 s.

176. Lyngnhog TTv, Logn- 1863; f.l. innehiller lyngn logn'ljung'. 2 linga berget,
Iingeberget.l.lhga bdvlat TLi, L6nge-berget 1839.2.ldgabrir1at TAl, L6ngeberget
r159,Linge berget 1815. Ldngafjall lhga fldl TKn, EK; namnet betecknar ettrdngt
berg. Ldngeburberget lhgabwrbtbylat TLi; vid tjiirnen l-dngeburen, avd. I. Ldnge-
byhuvudet lhgabgh;at TL6; hogtberg; f.1. innehillerBN Ldngeby;s.l.innehiller huvud
n. 'hdg udde; framskjutande bergparti'. Iingemyrshogen lhgamy*huwan TLy; berg
vid lfrngemyr, avd.Yl. Ldngentisbergen TLn, 1861; pil lingenris, avd. IfI. Ldnge-
skiirhuvudet lhgatqrhQt TLs, EK; namnet betecknar en hrig, brant udde p h lingeskcir,
avd. III; s.1. innehfiller huvud n. 'hog udde; framskjutande bergparti' . Iingesorgberget
Lsdve, Lingesorr berg(et) 1820, Lflngesiirrber get 1824 f.l. inneh6ller namnet Ldnge-
sorg, avd.Ylrl. Ldngesorgliden LSri, Lflngesorr Liden 1820; se fciregiende. Ldnge
stenmalen lhga stD-nmQn TLil; ldngsftackt stenmal'vall, samling av stenar'. Iinge-
vattenberg TSu, 1835; vidlingevatten,avd.r.IingflatskultenTFo,Langflat skulten
1820;fdrhtijningiFkemLdngflaten,avd. vI[; s.l. innehiller app. skultm. 'frirhcijning
i terrdngen', se inl. till denna avd. Iingholmen TKy, 1841; s.l. innehflller app. holme
m. hiir i bet. 'kulle, mark som htijer sig civer omgivningen' . LdngrdrbergetLLl,lS43;
f.l. kan innehilla rdr n. 'ros, rarndrke'; namnet iir okiint ftjr meddelama. Iingds
TUsG6, 1834. Iingdsberget, -bergen lhgasbciylat TUsHd, Langis bergen 1834,
-berget 1845; f.1. innehfiller namnet lingds. >>Ldttekrirr holene>> LGi, 1851; dunkelt;
mojligen innehiller f .1. elt*Lottekirr dar f.l. isyftar attfleragirdar eller hmn haft lot-
ter ikdrret, jfr *Lottlairr Bd 4 s. 58; s.l. innehdller app. hole m. 'lflg upphdjning,, om
hole se inl. till denna avd. >>Iiimmans Berget>> LEk, 1833; mtijligen felskrivning, jfr
kimmesek avd'.Yr. Ldberget lQberlat TEr, 1796; berg vid havet; f.1. innehdller sanno-
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likt stammen i verbet ldga'tvdtta, bada'. Flera Ldkeberg(et), -bergen; f.l. syftar p6

ftjrekomst av ltikvaxter. Iikebergsberget lilgabesbdylat TYa.2 likelider. 1. TTv,

1841.2. TAr, 1841. Liikholmen LBo, 1866. Li)kholmsberget, -bergen LBoHe, Ltik-

holmsBerget1832,-bergen1866;vidbeb. Ldkholmen.Lr)ksbackarnaTTv,-backarne

1817; f.1. innehflller gen. av k)kikoltektiv betydelse. LdksholarnaTTv, -holerne 1817;

f.1. innehfltler gen. av /ok i kollektiv betydelse; s.1. innehiller hole m.'l5g upphdjning',

omhole se int. till denna avd. Ldnntdgsberget, St.LRe, Stora Ltintongsberget 1840;

vid beb. Ldnntdg. LdrdagsbergetLHe, Ltirdags Berget 1832; dunkelt s6som de flesta

namn innehflllande vecko- eller helgdagsnamn, jfr t.ex. Fredagsskiiren Bd' 7 s. 194

med litt. Ldseberget lilsabdryat TSii; vid beb. Ldse; kallas iiven Sunnerberge, varom

se nedan. *Lbybrdckan: ftirutsAfts av Ldvbriickekldvan, avd. VII; s.1. innehflllet briicka

f. 'bred, langsluttande backe'. Lt)vlidberget LEl, L6fli berget 1852. L|vmyrbergTGe,

lofmyrberg 1724; vid Ldvmyr, avd. vI. 3 k)vds. 1. THd, L6t- 1824. 2. LGiGd, L6f-

1 853; berg. 3. f6ruts2itts av livdsmyren, avd. Yl. Lbvd.sberget, -bergen LGiGd, Liifis
Berget 1800, Ltif6sbergen 1853; f.l. innehiller namnet Ldvds. Ltivd.sliden TTeVe,

L6f- 1853.

Madbacken TRy, Ma- 1786; f.1. innehiller app. mad f. 'sank 'ang'. Madberget

m@berlatTGr: se fciregflende. Madliderna TRy, Maliarne 1786; se fdregiende. Malin-

berget m@hbrbylat LV6; f.1. innehiller kvinnonamnet Malin. MandalsbackarnaTBr,

-backarne 1851, 1863; vid Mandal, avd. vfl. 2 Mandals berg. l. TGe, mandahls Berg

l7l4;nhgot*Mandal finns ej i niirheten. 2.TBr, Stora Mandalsberget 1851, 1863; vid

Mandal,avd..Yll.MandalsbrantenTBr,l853;vidMandalsbergTBr.Mannebackarna
TEv, -backarn e 1852; se foljande. Manneberget (L-, S-) mipabdllat, mbyabtiylat TEv,

Lilla, Stora Manneberget 1852; dunkelt, en fiirklaringssiigen om att el man skall ha

drunknat i den intilliggande viken finns knuten till platsen. Mannemyrs hiillaLACtlGFt

m.fl., Mannemyrs Hdlla, 1834,1845, Mannemyrhiilla 1845, Mannemyrs- 1856; vid

Mannemyr,avd. VI. MebergetTRv,lS22;f.1. kan innehfllla ordetmedn. 'landmdrke',

varvid fir antas att berget anvdnts som landmiirke ndr man navigerat; om med se inl.
avd. III; f.1. kan iiven innehfrIla en motsvarighet tilt fvr^. midr'i mitten befintlig', jfr
Mefjorden i NSL s. 308. >>Medtsddberget>> LBdlp,1835; otolkat.2 Mellanberget,

-bergen. 1. TEr, -berget 1845. 2. LKi, Millan bergen 1819. 2 Mellumberget.

l. mhlambdryat TEj. 2. mhlumbcbrlat TKk, Mellanberget 1844; f.l. innehiller dial'

mellum'mellan'; bida bergen ligger mellan andra, htigre berg. Mellume lcnatten

mdle ma knbla n TLfl ; mellan h6gre berg ; s.l. innehflller knatt e m.' bergknalle' . M ellum-

udd.sberget TVij, Mellom - 1826 mellanuddar. Meteberget md-dabcbg at TRv; berghiill

mot sjtin diir man brukade sti och meta. Mickelhdlshogarna LEk, Mickelholshogarne

1849;vid Mickelhdlet, avd. VII. Midsommarsbackarna TBa, -backarne 1864;nalnn-

givningsgrunden okiind. Midsommarsberget TBa, 1864. Minneberget, N., S. ndlrora,

nQbara, sb?.ora miaabcbflat TLbGi, EK, Minne- 1836, Mine- 1851, Minnebergena

1851; vid sundet Minnet, avd. I' Minnekullen, N', 'S' nQlrara, sbnara minabbln,

miAakbln, sammanfattande Minnekullarna miAabblana THjYo, Minnekullen 1826,

N., S. Minnekullen EK; berg p6 var sin sida av stndet Minnet, avd.I. Midlkareberget

m1hlkarabdrlat TGp; vid 6kern Mjt)lkaren, avd. VIII. Mjdlnebergel TKk, 1844l.t.1.



96

inneh6ller sannolilt mdlna f. 'kvarn', j bor sannolikt fijrklaras med association till
ordel mjdl. >>Molkestensbackar>> TSr, 1856; otolkat. Moltemyrsbackarna TGiKu,
Miltemyrsbackarne 1832; f.l. innehiller ett*Moltemyr eller app. moltemyr 'hjortron-
myr'. Monekldvs lider LHe, Moneklofs Lider 1832; vid Monekldvan, avd. VII.
Muleliderna LGa, Mule-liarne 1810; f.l. innehSller mule m.'mynning', biick mynnar
ut i havet har. Munkarna mbgkana TKu; namnet betecknar ett berg med tvi rundade,
kala toppar som liknats vid det kala huvudet p6 en munk. 2 Munk(e)berget.
l. mbgkabcfulat TKu, Munkbergen 1870; samma lokalitet som Munkarna ovan.
2. mbgkbdLlat TUy; Munkeberger TUy betecknar ett berg diir toppen utgrirs av en
rundad berghiill som mycket viil kan ha jiimfiirts med det kala huvudet pil en munk,
berget iir inte speciellt htigt men vzil synligt fran de intill liggande frkr ama. Munkeliderna
TUy, Monkeliderne 1821; sluttning vid Munk(e)bergetTIJy. MunkestenarnaTKt,
-stenema 1832, -stenarne 1838; nedanfdr berget Munkarna ovan. MusebergenLEk,
-bergen, bergena 1849; se Musekldvorna avd. Yll. Museliden TTeVe, -Iin 1853.
Musemyrberget LSi, Musemyr berget 1829; t.l. innehiller ett *Musemyr, avd. VI.
MuskekldvsbergetTUs, -klofsberget 1845 vid,Muskekldvan,avd. VII. MyrholenTBr,
1851; s.l. innehflller ordet hole m. 'lig upphcijning', om hole se inl. till denna avd.
MyrhuskullenTLb, Myrhus kullen 1851. MyrlidenTBr,lS5l. MdkesundsbergetLGa,
Mocke- 1857; vid Mdkesund, avd. I. >>Mdnsdams backe>> el.>>Mansdans backa>>TSd,
1825; otolkat. *Mdrteholmar(na); ftirutsiitts av Mdrteholmars dker, avd. VIII. Mcirre-
bergetTLn,186l.MrirrehdllanmdrahdlaTYh.MtirrekldvbergetTKt,Miirreklofberget
1848; f.l. innehfiller namnet Mtirrekldvan, avd. vII. Miirrekullen LEk, 1849. Miirre-
lidenLEk,1849.MdkebergetTGi,1829; f.1. innehillerboh. zakf. 'g6dsel' .Mdreberget
TKu, 1820; f.l. innehiller dial. mdrm.'myra' . Mi)rekldvlidernaTKa,mcireklflfliderne
1820. Mdrekldvsliden TNs, Mdre klofs Liden 1830; f.l. innehSller namnetMdrkldvan,
avd. VII. Mdrelid TGu, Mcire Lid 1835. Mdrgodd(s)berget mgrgedbdylat TSrLb,
Morgottsberget 1836, Mor-, Morrgod berget, Morrgodd berget 1851; f.l. innehflller
agonarrnetMdrgoddan, avd. vIII. Mdrkedals backnrTHd,Morkedahls backar 1834;
vid Miirkedal, avd. YII. Mdrteholmbacken LOn, 1835; se ftiljande. Mi)rteholmen
(Ldnga) LOn, Morteholmen, Langa Mcirteholmen 1835; namngivningsgrunden
okiind.

Nordfjdllet TBd, Nor- 1820. Nordmanhog ndhmanhhq THu; kulle; f.l. innehflller
nordman'norrman'; namngivningsgrunden okiind; namnet iir okiint for meddelarna.
Nordmanskullen nQhmanskblan LTm; namnet betecknar ett berg der norrmiin siigs ha
heflit till under ett k'ig. Nordmanspallen nQhmanspSln TH|d; vrak efter en norskbifi
har hittats diir; s.1. innehfrller app. pall m. 'bergavsats vars ena sida bestflr av en mer
eller mindre lodriit neditstupande karfi'. Nordyarden nQhoqn, nglrug:lrn TMti, EK; ett
hdgt berg phnorra delen av cin; en varde (vale) m. 'uppkastad stenhcig, mdrke' finns
dan Nyckellcnatten n!ftalknatan TEj; relativt stort berg; sannolikt ar f .1. Nyckel- en
folketymologisk ombildning av Myckel-, fvn. mykill'stor' ; jfr Nyc kelnhos J. sahlgren
i ANF 50 (1934) s.279 och Nycklevik Bd 8 s. 100 f.; s.l. innehflller knatt eller knatte
m. 'bergknalle'. Nyckelstensberget TSti, 1853;betriiffande f.l. se ftiregiende. Nylag-
berget nilawbdgat TL6, Ny Lagberget 1839; vid Nya Laget, avd. I. Nylandberget
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nllanbcbgat TL6; sannolikt iir namnet en omtydning av Nylagberget ovan. Nype'

tornsbacken LKi, Nypetorns backen l8l2; f.l. innehflIler dial. nyp(e)torn m. 'nypon-

buske'. Nytorpsberget THj, 1823, 1851; vid torpet Nytorp. Ndrsberget nqsberlat

TKa; namnet betecknar ett mycket hogt, viil avgrdnsat och toppigt berg; pi bergets

viistra sida skjuter en spetsig, krokt, ett par meter hog bergudde ut i omgivande iigor;

namnet innehflller sannolikt ordet ndl antingen syftande pfl hela berget eller pi den

spetsiga bergudden, jfr *Ndlberg Bd 8 s. 263. Ndppekiirrsmyrbergez LRe, 1840; f.1'

innehflller ett*NiippeHirrsmyr, avd. VI. Niishalsbergel TNa, 1839; vid Ndshalsen,

avd. I. Nrishr)llan, BN. Nasingbackeru, -backarna TGr, Nlising Backarne, Niising-

backarne 1807, Niising backen 1819; f.l. kan innehilla en inbyggarbeteckning *nrising

bildat tilt BN Nas som betecknar en niirliggande beb. Ndsuddelider TKtj, 1847; vid

Ndsudden, avd. III. NAttelid ndlaliTSa; skogbevuxen sluttning; f.l. kan innehfllla adj.

niitt'aTltfor sparsam, knapp' (Rietz); om man forr odlade diir kan f.l. avse dilig avkast-

rttng. Nriverkldvberget LTm, Ndfverklofberget 1848; f.1. inneh6ller namnet Niiver-

kldvan, avd. VII. FleruNdtehogen;f.1. syftar pfl ndtkreatur eller pfl fdrekomst aY ndt-

ter. Ndtehdllan, -hiillorna nbdahela LRe, Ntjtehiillerne 1840, Nddehiillan EK 1935-

40, Notehiillan EK 1974-79; f.l. syftar pil att ndtkreatur fdrr betade invid hiillan.

Ntiteyattnets bergLEl, Ndtewattnets berg 1852; vid Ndtevattnet, avd' I. Ndthogs-

holmarna TTs, -holmarne 1810. *Ndtholmen; fdrutsafts av Ndtholmesdckror, avd.

VIII.
Offerstenen TM6; enligt uppteckningar offrade man diir nlir man gick ftir att stjka

efter korna; kallas iiven Altarstenen, siirsk. avd. nedan. 2 Ofredsberget, -bergen. I.
r)tfre sbdry at LEk, Ofredsberget 1849. 2. Qafre sbdyl ana TGh, Ofredsberget 1 848, 1 85 3,

Ofredsbergena, ofreds bergena 1848; namngivningsgrunden okiind' Olsberget

1lsberlat TRa, EK; f.1. innehflller en fcirkortad form av mansnafllnet Olof. Olsbiick-

holmar TSu, 1835; vid Olsbticken, avd.IL olsbcickliderTSu,l835; se foregiende.

Omberget brTtberlat THii, EK; i berget finns grottan Ommen, avd. VII. Ormebackarna

LV6, -backame 1852; diir fanns ftirr mycket orm.2 ormeberget. L brmabcirlal TKk,

1844.2.Lya,1824,1852. Ormhog TUk, 1848. Ormhogbacken TUk, 1848; vid ftire-

giende. OrnebackarnaLYh, -backarne 1852; t.l. innehiller orne m.' galt' . Ornekullen

TTa, 1840; se fiiregflend e.3 Orreberget. l. $rabcbylat T AY; pi berget viixer orrar lyar
' alar' . 2. lrabdryat THU f.1. innehiller orr' al' eller fflgelbeteckningen orre. 3. T Ar,

1870; se fdregiende. OrrebergslidernaTAr, -liderne 1870. OrredalsbackarnaTBil',
-backarne 1845; vid Orredalen, avd. VII. Orredalsbergel TUsHo, Orredahls- 1861;

vidOrredalen,avd.Yll. OrredalsbergknatteTGh,l848;seftiljande.Orredalsknattarna
TGh, -knattame 1848; vid Orredalen, avd. VII; s.1. innehiller knatt ellet knatte m.

'bergknalle'. xorrefirill; forutsiitts av orrefidllsberget. orrefirillsberget LTp,
Orrefjells- 1835, 1858; f.1. innehflller ett*Orrefiiill. OrreklevsbackamaLHe, Orreklefs

Backarne 1832; f.l. innehflller ett *orreklev, avd. IY. 2 orrekldvberget, -bergen. l.
TLi, -klofberget 1839. 2.LGg, ore-, orreklifs bergn 1810;vid Orrekldvan, avd. VII.
OrrekldvknattenLBe, Orreklof knatten 1829; vid Orrekldvan, avd.YII. OrrelidTEr,
li 1820; f.1. innehflller fflgelbeteckningen orre. *Ottervarden; fdrutsiitts av Otter'

vardsbergen och Ottervardkullarrla; f.1. innehflller sannolikt djurbeteckningen utter
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cilar; platsen ligger vid vattnet s.l. innehiller varde m. Otterttardkullarna LRq
otterwalkullarne 1840, otterhwalkullarrrc 1842; se foregiende. ottervardsbergen
LRe, Otte Hwalbergen, Otterhwalsbergen 1840, Otte(r)hva(h)lbergen 1842; f .1. inne-
hiller ett *Ottervarden. Onerdberget blarabcbrlar TOo; ph Otterdn,BN.

Palleberget TKt, 1835, 1848. 2 Pallen, Pallanta. 1. THd, 1824. 2. LRe, Pallarne
1840; namnen betecknar htiga berg med brant stupande sidor och de innehiller app.
pall m.'bergavsats va.rs ena sida bestflr av en mer eller mindre lodrit nedfltstupande
kant; klippa formad som en blnk; avsats; berg med avsatser'. Pannan phAaTKs,
sarnma som Pannberget. Pannberget phryberyal TKs, EK; namnet betecknar ett berg
som stupar brant mot havet; namnet iir ett j2imftirelsenamn diir bergets form ftjrt tan-
karna till en panna (pi djur eller miinniska), jfr Tjur(e)pannan avd. III. parttjrirn(s)-
bergen,N.,S. LOs, NolarePattinbergena, Pattin Bergnade Scidra 1826, Pattkiirnbergen,
PattkiimsbergenlS42; f.1. innehflller ett*Parttjiirn, avd.I, betriiffande de ildre skriv-
ningarna se avd. r. PekhdgarnaTHe, Pek htigarne 1834; dunkelt; mojligen betyder f.l.
'pekfinger' och Ssyftar nigot utskjutande terriingparti, jfr PekekrillanBd2O:2 s.299.
PershageliderLSi, PershageJider 1829. Pers holmeTHu,,Pers Holme 1845; lokalite-
ten dr namngiven efter en av deliigarna. Pers udde TH:u, 1845; se foregiende.
Pineliderna LTv, 1873; vid iingen Pinan, avd. VIIL Pipekullen pjpagelan TLa; f.l.
innehfiller sannolikt verbet pipa, lr.oligen isyftande vindens ldte, se Pipsund avd. I.
PissarebergetLAd, Pessare Berget 1831, Pessareberget 1860; f.l. syftar sannolikt pi
vatten som rinner ner frin bergsidorna. PissarelcnattenLEk, Pessare- 1849; se fdre-
giende. PissestrutbergetTYv,l866;dunkelt,miijligeninnehflllerf.l.ordetplssestrutt
pd,gastrblm. 'barnsomviiterisiingen'.2Platsebacken.l.TFe,Phsse- 1856.Z.plasse-
TOp, 1849; f.l. innehillerplatsm. 'torp; mindrehemman'. FleruPlatseberget,-bergen;
se fdregiende. PlatseholmarnaLYil, Plasseholmarne 1824; se fciregiende. z platse-
lid(en). 1 . TKu, Plasse Li 1820. 2. THj, Jiden 1 850 ; se ftire ghende. P o r s emy r s b ackarna
TLfl, Possemyrsbackarne 1839; vid Porsemyflen), avd. YI. PratmakarebergetLAd.,
1831 ; namngivningsgrunden okiind. Predikestolarna pr,bfugstqhana TOo; namnet be-
tecknar en del av ett berg diir hyllor i den branta bergssidan ftirt namngivarens tankar
till en predikstol. Predikstolberget prdSagstahbcbylat TL6; berget i vilket predik-
s to larna finns. P r e diks tole n p rth fu ks tq n TKt, EK 1 93 5-40 ; j itmftirelsenamn, j fr strax
ovan. >>Prcistesdtberget>> THj, 1850; mtijligen innehflller narnnet en motsvarighet tilI
no. dial. saatf.'fiskepladspaastranden'(Torp), jfrsritencisisosk 16 s.30ochsdten
hos S. Friberg i NoB I0 (1922) s.66. PrcistmyrbergenTSoHd, 1850; f.1. innehiller BN
Prdstemyr. Pukemyr(.s)lidenTTeYe,1853; vid Pukemyren, avd. VI. Puseberg TTa,
1836; f.l. kan innehillaboh. pus m. 'cunnus' eller en motsvarighet till no. dral. pus m.
'stor vable, ogsaa hengedynd' ellerpus n.'p@l deket av plantevekst, som danner en
svak bule', jfr adj. pusen'opsvulmet' (Torp). Puttebergen TUy, 1863; f.l. innehiller
sannoliktpztt m.'liten vattensamling, vatten- eller dyh6la'; namnet dr numera okiint
formeddelarna. PdlsbackenLEk,lS4g; f.l. innehillermansnamnetPril. Pdskekullarna
LSm, -kullarne 1878; mojligen hade man pdskeld har. >>Pciderd Lid>> Lds, 1826;
otolkat.

Rabbeberget rhlabdryat TTe; f.l. innehflIler dial. rabb eller rabbe m. 'tuvig (ljung-
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bevuxen) mark'. RackebergenLYil,1824; f.l. kan innehfilla dial. adj. rack rak, stan-

dardspr. rank,'rak (l6ng och smal)' syftande p6 bergens utseende, jfr Rakehult Bd 17

s. 265 och Rackekiirret Bd 18 s. 311 med litt. RadhyttbergetLSi, Rahytt- 1829;vid

torpet Radhytt. Raftdstenen TKt, 1848; vid grdnsen mot Raftdn. Raggemyrsberget

LHj, Raggemyrs berget 1823;vidRaggemyr,avd. vI. RaggotemyrbergetTSt, Ragete-

1835; vid Raggotemyren, avd.Yl. Raggote varde r?tgata u@lra TSa, Ragete Wahle

1835; namnet betecknar ett berg som dr ragSot rbgat 'laaggligt'; en varde (vale) m.

'uppkastad stenhtig, mdrke' har funnits diir och bor ha varit den ursprungliga namn-

biiraren. Raggote vardeberget TSu, Ragete-Vahle berget 1835; samma som ftjre-

gflende. Manga Ram-, Ramneberget, -bergen; f.1. innehftller ramn, fvn. hrafn, m.
,korp,. Ramdalsberget rdmdasbrirlat TSo, 1830, 1853; vid Ramdal, avd. vII. 2

Ramnekullen. l. rdrunabbln TLb,l85l.2. LLu, 1843; f.l. innehSller ramn m.'korp'.
Raneberget LRa, 1805; sannolikt redukt av ett*Raneboberget diir f.l. innehiller BN

Ranebo. Rannikberget rQna$bcfu1ar TKmHj; en del av bergetRannikenvarom se sdrsk.

avd. nedan. >>Rehaltebackarrue>> TSii, 1801; dunkelt. Renskarebacken rdpskarabrhkan

THii; f.l. innehflller sannolikt boh. verbet renska'rensa' med kompositionsform pi
-are; sannolikt har mar rensat fisk pi platsen. >>Reolsbergen>> TMcj, 1858; f.1. kan

innehfllla mansnarnnet Reor, fvn. Hreidarr, jft Janzln 1936 s' 59 och Redrs(e)berget

Bd 15 s. 263. RiarebergetTRy,l86l; f.l. kan innehfllla verbet ridamed-are-tilvidg-
ning; mer sannolikt iir dockattmanria/ 'hdssjat' hti pfl eller vidberget. Riareklevberget

TLb, Riareklef- 1851; f.l. innehiller namnet Riareklev, avd. IV. Ridarebergel TAr,

1865, Ridare berget 1863; se Riareberget. Riddarspringet rdQarsprdgat TMi, EK;
namnet betecknar ett berg vid ett sund; i berget finns ett runt mdrke som enligt siignen

iir spflr av en hzisthov som uppstod ndr en riddare till hiist tog ett sprang over sundet.

*Rimds; fcirutsiittes av f6ljande; f.l. kan, trots skrivningen med -j-, innehSlla en mot-

svarighet till fvn. rimi m.'rinde, jordrygg' (Norr6n ordbok). RimdsbackarnaTTv,

Rimis Backarne 1817; f.l. innehflller narnnet *Rimds; se foregiende. RimdslidenTTv,

Remmis- 1863; se strax ovan. Rindemosseliderna TGh, Rinne Mflssen Liarne 1802;

vidRindemossen,avd.YI.RirudemyrbergetTGh,l848;vidRindemyr,avd.YI.Rinde-
myrlidenTGh, 1848; se fdreg6ende. RinnarebergetTKm,lS50; f.1. innehiller rinnare

m. 'liten bdck, rdnnil' syftande pfl vatten som rinner utf6r bergets sidor; omridet iir

ftrktigt och nedanfor berget ligger en stor myr; kallas iiven Rinneberget valom se

nedan. Rinnarnaberget, -bergen riyanabcbrla TVi, Rinnarneberget 1839, Norre,

Millerste, Sddre Rinnamebergen 1839; f.l. kan innehflllaett*Rinnarna, som innehfll-

ler best. pl. av boh. rinnare m. 'liten bdck, rdnnil'; bergen omges av sanka myrar och

omridet iir fuktigt. RinnebergetTKm, 1850; f.1. innehflller rinne m' 'rdnnil' sannolikt

syftande pi vatten som rinner utf<ir bergets sidor; kallas dven Rinnareberget; det ar

omtijligt att avgora vilket namn som dr det ursprungliga. Rinnebergs backarnaTOt,

Rinnebergs backarne 1826; se foregiende. RisehiillanlGi, Rise Hella 1800; f.l. inne-

hiller rls n. 'skog, buskvegetation'; s.l. innehiller app. hd'lla f. 'berghiill, stenhiill'.

RisekiillskullenTNzi, 1839;f.l.innehiller nartnetRiskrilla,avd. VIII.2 Risset.1. TVa,

Resset l84L 2.TSh reSat; lingstriickt hojd; namnen innehiller ett mot no. dial. rls n.

'forh6ining, h6ieste punkt paa bakke' (Torp) svarande boh. riss reg n. 'jordrygg, berg-
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rygg, upphdjning, hdgsta punkten pi en backe'. *Rokull(en); f<irutsiitts av foljande.
>>Rokollhdgen>> TNs, 1834; dunkelt; f.l. kan innehilla ett*Rdgkullen di.N f .1. innehflller
roq 'rilg'; mdjligt dr riven att f.1. innehiller ett *Rokull(en) dar f.l. kan inneh6lla en
motsvarighet till no. dial. adj. ro'rolig, stille' (Torp) . >>RolibergeD> TKa, 1792; r,am-
net bor sammanhflllas med BN Rolighdlan. Rolledalsberget, Norra LAd, 1860; f.l.
innehiller namnet Rolledal, avd. vII. Rolledalsdsen, Norra LAd, 1860; se fdregflende.
>>Ronnehogen>> TKn, 1819; f.1. kan innehdlla triidbetecknitgen rdnn rn4 f ., rr)nne ril4a
m. 'rcinnbestflnd' eller runne rina m. 'buskage'. Ronsarebacken LF,k, 1857; se
Ronsarekasen avd.Yllr. Roparebackarna TRoti, -backarne 1846; vid Roparhcillan,
avd. IfI. RosebackenLTo,IS42; f.l. innehiller viixtbeteckningen ros, sannolikt i bet.
'blomma'. Rosmyrehrillan LSi, Rosmyre Hella 1829; f.l. innehfiller ett *Rosmyren,

avd. vI. Rotebolcnattarna TGh, Rotebu knattarne 1802; f.l. kan innehilla ett BN
xRotebo, se dven Rotebodalen avd. vII. Rubbeberg Ldn, 1835; f.l. innehiller sanno-
likt sv. dial. rubb m. 'vissnad grdsstubb, ojiimn mark' (SAOB R 2715), jfr no. dial.
rubben 'ujevn, knudret' (Torp); jfr aven*RubbetBd16 s.229. RullebackaTAr, 1865;
f.l. kan innehfllla boh. rulle m. 'hcig av stenar o.d.' . Rullehogen rblahawan TNs; kune;
se fcireg6ende. RumpebackarnaTJs, Rompebackarne 1846; f.l. innehdller app. rump
m. eller rampa f. i bet. 'yttersta delen av mark, ldngst bort beliiget, mer eller mindre
svansformigt dgostycke'. Flera Rumpebergen; oft.a vid iigor katlade Rumpan eller
Rumpen; se fciregiende och avd. YIII. Rumpehdllorna rbrypafuilna TMti, EK; berg
som ligger pl Musorumpan. Rumpelid TEj, Rompe- 1861; se foregiende. Rune-
hcillorna TGe, -hiillerne 1834, 1866; hiillristningar pfl hiillarna, sannolikt har dessa
kallats runor. Ruteliden TBr, ruteliden 1851; f.1. syftar sannolikt pe afi man bedrivit
rutodlingpieller invid lokaliteten, om rutodling se Ruthackan avd. VIII. Rz thackberget
TTeVe, 1853; vid Ra thackan, avd. VIII. >>Ryfsbacken>> LHe, 1 832; otolkat . Ryssbacken
rusb,ikry LBo; f.l. innehiller sannolikt rls som dial. kan uttalas rgg. Rdbocksberget
TSa, 1832. Rd(g)berget rb4tbtbryat TSi; uttalet tyder p6 att f.l. inneh6ller ordet rdg;
det ftirefaller dock inte troligt att man odlat rig pi eller invid berget; mcijligen innehil-
ler f.l. rd f. 'grdnsmrirke'; dgogrdnsen gir civer berget. Rdgetelider TSu, rflgetelider
1835; f.l. innehiller sannolikt djurbeteckningen rdget f. 'r6djurshona'. Rdgetsberget
TBdOp m.fl., 1817, Rflget berget l82O; se fciregiende. >>Rdllds>> TAs, 1699; f.l. iir
dunkel. >>Rdsprdngs Lid>> TS'd, 1832; otolkat. *Rcibbds TTa; namnet betecknar ett
stort, hdgt berg diir tall och ljung viixer; f.I. innehflller sanrrolikt etttill rabb m. 'tuvig
eller ljungbevuxen mark, som fdr civrigt niistan saknar viixtlighet' (Ni16n 1879 s. 102)
bildatkollektiv *rtibbe,se*RribbekiirrBd2 s. 170. Rribbds stenlidTTa, Rebbis sten-
lid 1837; stenig sluttning vid berget *Riibbds va.rom se ovan. Riibbds stenmale TTa,
Rebbis stenmale 1836; stenmale m.'vall, samling av stenar' nedanfor *Rribbds ovan.
>>Reifvesvtiljs Lid>>TGd,1835; otolkat. >>Rcilne Lider>>LHe,1832; otolkat. 2 Riinnare-
berg(et).1. TBn, Rzinnare berget 1819, Riinnareberget 1845. 2.TGd,, Riinnare Berg
1835;seftiljande. RiinnebergetTGh,RenneBergetl802;f.l.innehillersannoliktboh.
verbet riinna, fvn. renna'rinna' syftande pi rinnande vattet, eller subst. riinna; eftet
som lantmdterikarta saknas och platsen iir olokaliserad 2ir det omojligt att avgdra vil-
ket ord som ingfrr; namnet iir [ven okiint for meddelarna. RrinnelidemaTGh, Renne
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liarne 1802; se fciregiende. Riivbackarna rdubakana THa. 2 Riiveberg(et). I. TOp,

Riifveberget 1834.2. TKn, Riifveb erg.3 Rtivekldv(s)berg(et). l. rtpuaklroubdgat TLi.
2. TGd, Riifveklofsberget 1836. 3. LSiVy, R2ifwe klflfwe berg 1720; f.1. innehflller

narrnen Rdv(e)kldvan, avd. VII. Riiveknatten rtpuaknhlan TEj, Raf- 1862; berg; s'1.

innehiller lcnatt eller lcnatte m.'bergknalle'. Rdvekullsbergel THeEvSr, Riifvekulls-

1833. Flera Riiyeliden, -liderna. Rcivelyberger LGi, Riifve- 1851. RdvetunganLGi,

Riifwetongan, Riifwetungan 1851, Riifwetungan 1853; berg; s.1. flsyftar sannolikt lik-
het med en utskjutande, smal tungq. Rrivhalsberget rduhalsbdU2, TSd; vid iigan

Riivehalsen, avd. VilI. RiivhuskullenTBd, Riiftrus kullen 1820; f.l. innehiller sanno-

likt det av J. Sahlgren i NoB 8 (1920) s. 164 omniimnda ordet rdvhus'rivgiller (i form

av ett tirnrat hus med tippning pi ena sidan och en liim eller lucka som vid avgillring

faller ner med friimre iinden)' . Riivkullen npakgh.t TKn.2 Rtivlidberget. l. r@ulfucbvlat

TRd, R2ifvelid(s)berget 1861; vid Riiveliden. 2. TBd, Rafli- 1820. Riivlidholarna

r@al*qlrana TRd; namnet avser nflgra triidbevuxna kullar i ndrheten av Riivlidberget;

s.1. innehiller dtal. hole m. 'lflg upphojning', om hole se inl. till denna avd. Rcivsldrs

liderL}s,Riifskiirs Lider 1826; f.1. innehAller dgonamnet Rdvskiir, avd. VI[. Rtivds-

backarnalTo, Riifflsbackarne 1842, Riifflsbackarne 1858; f.l. innehiller ett*Riivds.2

Rtivds(en).1. TFe, Riifasen 1856.2. ForutsAtts av Riivdsbackarna. Rddfidll rdfl(bl

TAv; f.1. flsyftar rddakligbergart. Rddhammar,BN. Rddhdllan r/hela TSii, iiv. BN;

namnet betecknar ett berg, nigon speciellt rtidaktig hafl ar numera inte synlig. Rod-

hi)llebacken rDhelabakan TSi; vid f6regflende. Rddsbacken THj, 1855; f.1. innehflller

BN Ra-d. Rdllekhogen riilakhbWan TNs, rtjloke- 1830; kulle; vid iingen Rdllekan, avd.

YIII. RdllekrultenTNs,Rtiltike Rulten 1830; i angen Rdllekarl, avd. VIII; s.1. innehil-

lerapp. rultm.'litenrundaktigforhojning'varomseinl.tilldennaavd.>>Rc)myrsbackar>>
TUs, 1845; f.1. innehiller sannolikt namnet Rdrmyr, avd. vI. >>RAmyrsliden> TIJs,

1845; se f6reg6ende. 2 Rdnneberget. l. rbryabdllat TlJt; vid berget vdxer en rdnn.2.

TRo, 1846; f.1. kan innehfilla triidbeteckningen rdrunf., rdnne m. 'rijnnbestflnd'. Flera

Rcinnehogen; se foregflende. Rdnninge hog TJs,1789; f.1. innehiller app. rdnning m.,

f. ,riijning, eller ett iigonamn *Rdnningen.2 Rdnning(s)berget. l. rbryagbdgat TFe,

Runnings- 1856; vid i.;r.er:,r- Ri)nningarna, avd. vIII. 2. TBdUs, Rtinnings- 1841.

RdnningslidenTFit, Runnings- 1856; se fciregflende. >>Rands>> TTeVe; 1853; f.1. kan

innehilla en motsvarighet till fvn. hraun n. 'stendynge, Stengrund' (Fritzner); jfr Z.

och Sr. Rdn Bd 7 s. 214 f.; jfr Farbrors rdnn siirsk. avd. nedan. 2. Rdrdalsberget.

1. TBn, Rtidals- 1848.2. THd, Rtirdahls- 1834; f.l. innehflller namnet Rdrdal, avd.

YII. >>Rdre Berp> TNs, 1830; f.1. innehiller rdr n.'tos, rflrndrke'. Rdreklev rdrakhe-a

TSr; berg med en klev f . 'bergskreva, tippning mellan branta berg vari en vdg 96r';
bergskrevan har siikert varit den ursprungliga namnbdraren; diir viixer ror n. 'vass'.

Rdrmyrsbackar TlJs, 1845; vid Rdrmyr, avd. vI. Rdrmyrsberget TBdGe, 1834; vid

Rdrmyr,avd. vI. Rdrmyrs hritlaLGiHaYb, Rdrmyrs Hella 1800, Rdrmyrs hiilla 1853;

vid Rdrmyr, avd. vI. Rdrruyrslider TUs, 1845; vid Rdrmyr, avd. vI. Rdrtirirns kulle

LNyRa, R6rkjerns-ku11e 1848; vid Rdrtjr)rn, avd. I. Riirvikskullen LHe, Rdrwijkz-

1703; vid Riirvik, avd. L *Rdrds; ftjrutsiitts av Rdrdsmyrarna, avd. VI; f.l. innehiller

sannolilrt rdrn.'rds,riLrnzirke'. RdriingsbergetTHe,Rdriingsberget 1834;f.l.innehil-
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ler namnet Rdrcingen, avd. V[I. RdrtingslidTYh, 1835; se fciregflende. Rdrcings lider
THe, 1834; se fdregflende. Rdsarnalluos, Rdssanne 1814, Rdssarne l826,R6ssarne
1843; berg och utmark; sannolikt ellips av ett*Rriskullarna dn f.l. innehflller rds ros
n. 'steffds'. RiisarnaskultenLOs, Rcissarne Skulten 1826; toppen pfl berget Rdsarna;
s.l. innehflller skult m., hdr sannolikt med betydelsen '6vre delen av huvudet'. Ros-
brcickanllu, Rciss- 1843; vidbergetRdsarna; s.l. innehflller brcickaf. 'bred,langslut-
tande backe' . RdsdalsbergetTBdLAd,, Riisdals berget, Rtissdahlberget 1820; f.1. inne-
hfiller ett *Rdsdal(en), avd. vII. Manga Ros(e)berget, -bergen; f.l. innehflller rris(e) n.
'stenrds'. Rdsebuktberget rhgaboktbdrlatLGa; berg innanfcir Rdsbukten, avd.l. Rr)se-

hdlsliden LOs, Rossehflls Liden 1826;t.1. innehflller ett*Rrisehdlet, avd. vfl. Rose-
hdllan, S/. THj, Stora Rcissehiilla, -hiillan 1850.2 Rdsekullen.l. rbsobeln TVci, Kortet
74; ett rdse pi berget. 2. TRo, 1846. Rdsestenmalen rhgaste_nmfun TLil; stenmal m.
'vall, samling av stenar' pi Rdseberget. *Rtislid; fciruBatts av Rdslikldvorna, avd.Ylr.
Rdstjiirns liderLNy, Rosskiirns Lider 1832;vidRt)stjtirn, avd. L RdsuddsbergetTy6,
Rcissudds- 1826; innanfdr Rdsudden, avd. III. RdsuddstenmalenTYo, Rtjss udd Sten-
maln 1828; stenmalvidRdsudden, se fdregflende.3 Rasris. 1. r&sds LLu, Rtjss- 1843;
berg med ett stort rds.2. TTeVe, Rtjss- 1853. 3. LKi, Ross- 1828. Rdtekas lidLNy,
Rdtekas Lid, 1832; vid, Rdtekaserna, avd. Y[II. Rduerdalsliden LAd, 1860; f.l. inne-
h6ller namnet Rdtterdalen, avd. VIL

salteviksbackarna TLr, -backarne 1 836; innanfdr saltviken, avd. r. saltkjlbackarna
shltselbdftana TVci, Saltkiillebackame 1826, saltkiilebackarna EK; f.l. innehSller
boh. saltl<cile m. 'kittel ftlr saltkokning', skrivningen Sa ltluille- iir att frjrstfl som omtyd-
ning till ordet kiilla, jfr Saltkrilen Bd 11 s. 135 med litt. SalniksbergetTEj,lS62;
innanftjr Saltviken, avd. I. Saltvikdsen shltaryqsan TLflLr, 1839; vatl av grus som
havet spolat upp; innanfcir Saltviken, avd. I. Salvebacken LRe, Salfwe- 1840; f.l. kan
innehfllla dial. viixtbeteckningen salva sdlua, sdlab f.'salvia; blomma, viildoftande
ort' . Salveberget LF.e, Salfwe- 1840; se fdregflende. Sandbdgberget sQnbur4bdgat
TPi; vid sandbdgen, avd.r. sandfjdllberget sfunflelbcbllat TAv; sannolikt hette berget
fol;r *Sandfiiil/ och s.l. -berget har lagts till i efterhand i forklarande syfte; ytlagret
bestflr av skalgrus vilket motiverar f.l. sand-. sandhdjden TAs, 1842. sandlidberget
sQnlfudllat TEv. sanddkerberget sh4akabcbrlar TKk; f.l. innehitler sannolikt ett
*Sanddker, avd. VI[. Sejeberget silabcillat TLfl, Seje-, Siije-, Seije- 1839;vidhavet;
f.l. syftar pi sey'iske. Sejepallen sblapaln TLn; vid havet; f.1. syftar p6 sejfiske; s.l.
inneh6ller app. pall m. 'bergavsats vars ena sida bestflr av en mer eller mindre lodriit
neditstupande kant'. 2 Sekeliden, -liderna.1. TSu, Seggeliderne 1835; vid Sekarna,
avd. VI. 2. TTeVe, Sikeliden 1853; f.l. innehf,ller app. sekf . som i dial. anviinds fdr att
beteckna sank, sluttande ?ingsmark over vilken vatten rinner, vattensjuka sdnkor eller
siinkor diir vattendrag rinner. sexholms berget TTa, 1837; vid iingen sexholmen,
avd. VIII. SexmannahiillanTGiNk, -hiilla 1856, Sexmanne- 1834, Sexmannahella,
Sexmanna Hella 1845; namngivningsgrunden okiind. >>Siflinglideberg>> LSL 1829;
till ftiljande. >>siflingliden> eller >>Siflinge Liden> LSi, 1829; otolkat. sille(back)berget
sila(bak)bcbylat THn; f.l. innehflller BN sillebackarna. sillefiskbacken TKo, L841.
silletricl<sbackarTKo,1847; se silltrickpallen sfrax nedan. sillskogsbergetTGr,lB53;
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f.l. innehiller ett*Sillskog(en),avd.W. Silltackpallen siltekphlnTKo, Silletiickpallen

EK; enligt meddelare drog man upp sil/vaden hiir fdr att den skulle torka; mtijligen

betyder namnet 'bergavsatsen man tricker med sill(vaden)'; s.l. innehiller pall m.

'berg med avsatser'. Siris bergetLGa,lS5T f.l. innehiller kvinnonamnet Siri. Sjulhals

bergLAd, Skjulhals Berg 1831; vid myren Siulshalsar, avd. VI. SidbackarnaTAr,
-backarne 1863; vid havet. Sjdkullen 5&kblft TBii, 1800; berg som ligget vid sidn.

Skaleberget LT6, 1848; vid 6kern Sknlet, avd. VIII. Skaleliderna LTi, -liderne 1848;

vid foregflende. SknllebackenTJs,1846; f.1. innehiller dial. skalle m. 'hdgtliggande

terriingparti' . Skallebergen LTh, Skalle bergena 1819; se foregiende. Skallekullen

LLrt,1843; vid en av ftiljande. Flera Skallen, Skallarna; nartnen innehiller dial. skalle

m. ,hdgtliggande terriingpartt' . skalmerddberget TBn, Skallmere berget 1819; nZira

beb. Skalmerdd. Skalmerddliden TBn, Skallmere liden 1819; se f6regflende. Sknrp-

huyudet skitryhQt TKo, EK; kalt berg; f.l. innehillet adj. skarp 'stenig, ofruktbar,

hird', se likalydande namn avd IlI. * Skarvhog(en) ; fdrutsdtts av Skarvho g sfl aten, av d.

VItr; f.l. kan innehilla fflgelbeteckningen skarv eller en motsvarighet till no. dial.

skarv n.'naken klippe' (Torp). Skateberget skhlabarlat LEl, skate- 1852; f.l. kan

innehilla skate m.'utsldutande udde, spets'; f.l. kan iiven innehfllla det tidigare kort-

staviga ordet skata som i detta fafl fefi ftirl2ingd konsonant istiillet fijr vokal, se Janzdn

1933 s. 17, omkortstavighet se inl. till avd. Yl. Skickerddhtillan ti$arahcbla TSr; f.l.

innehiller BN Skickert)d. >>Skillarehcillberget>> TSu, 1835; f.l. innehflller sannolikt ett
*skiljarehi)ll(en) dar f .1. innehiller verb et skilja '(6t)skilja boskap som varit pi gemen-

samt bete'; f.l. kan dven innehflilla ett app. *skiliarehrill, jfr app. skiliarebacke m.

'stiille i en gemensam betesmark titl vilket man om aftonen ftirde boskapen fdr att

skilja dem'. SkillnadsbergetLSi, Skiljnads- 1857; f.l. innehiller skillnad m. '(iigo)-

grdns', klflvan ligger vid dgogrzinsen, se Skillnadskldvan avd. VII. Skitarekullen

sitarakbln THm; f.l. innehiller verbet skita; enligtDAGs uppteckningar brukade man

utrdtta sina behov bakom denna kulle. Skitberg LAn, Skit Berg 1824; sannolikt sam-

mandragning av fdljande. SkitkldvbergenLAn, Skit kl6f BergenalS24; f.1. innehflller

ett *skitkldvan, avd. VII, vid Skit-, Skitenmyr, avd. YI. *Skitpallen; forutsiitts av

skitpaltsflaten, avd. YI7I. >>Skidrbergeb> TLk, 1700; otolkat. >>skidr kdllen>> TLk,
1700; otolkat . Skjutshdllsliderna TNg, 1861; tiinkbart ar att skjutsarna for fdrbi plat-

sen; f.1. kan vara redukt av ett *Skjutsvrighiill(en) 'hdllen vid vilken skjutsviigen gir'.
>Skjt)hl Holmen>>TYb,1818; se ftiljande. >>Skiiile berget>> TA1, 1759; skrivningen kan

flterge ett *Skiileberge, diir f.l. kan innehfllla skiil lqh eller skrile l@ha n.'blirnussla,

sniickskal, skalsand' eller sk)ller ftplrar n.'lerigt skalgrus'; det finns skalgrusbankar i
omrfldet; jfr Skclehdlorna el. SkrillerhdlanBd 15 s. 285. >Skjtihl Holmen> TVb, 1818;

hitjd; f.l. innehiller sannolikt skril leh eller sh)le [@{,a n. 'blimussla, sniickskal, ska]-

sand,, se ftiregflende; s.1. innehflller app. holme m. 'kulle, mark som hiijer sig tiver

omgivningen' . skogebergetTGd,IS35. Skogeholts lid TTfl, skogehfllts Lid 1834; f.l.

innehflller namnet Skogsholtet, avd. IX. Skogholmen THu, 1788. Skogkldvbacken

sl<bkhepbhkan TK6. Skogskldvberget s$itr4sklreubtbylat TLi; f.l. innehiller namnet

Skogskldvan, avd. VII. SkogskldveficilletTOo,l812; se ftiregiende. Skottorphuvudet

sk$trerplult THj; f.l. innehflller sannolikt ett BN *skottorpet. Skraphdllorna TUk,
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-hiillerna 1848; f.l. inneh6ller sannolikt en motsvarighet till no. dial. skrap n.'Skrab;
daarlige eller ubuelige Ting' (Aasen). Skredberget skrd_berlat LHe, Skreberg 1798,
Skreberget 1832; f.l. innehiller antingen skred n.'jord- och stenras' eller dial. adj.
skred skrg 'sned, lutande' . Skredbergs lid LHe, Skrebergs Lid 1832; se fdregflende.
Skredforsberget THj, Skredfoss-, Skrefoss- 1850; f.l. innehflller vattendragsnamnet
Skredfors, avd. II. Skredforsstenmalen THj, Skredfoss-stenmalen 1850; se ftiregflende.
Skrevareberget TEr, Skrefvare Berget 1196; f .1. kan innehilla subst. skrev n. 'stdlle
diir nigot klyver el. delar sig si att det emellan de diirvid uppkomna delarna bildas en
klyfta, tippning eller vinkel o.d.' eller verbet skreva med s.k. -areluMidgning. Skrubb-
liderna LRa, -liderne 1850; se Skrubbeberget sdrsk. avd. nedan. Skrummeberget,
-bergen LEk, Skrommeberget 1848, Skrommebergen 1858, skromeberget 1863;
samma som Skrummekullen nedan. Skrummekullen skrbryakqln, skrbrnak&lan TUy,
Skrimekullen EK, GK 1952; nannet betecknar ett hiigt berg med flera stenrdsen; i
berget finns tydliga, djupa sprickbildningar1'f.1. kan innehflllaboh. skrumma skrdrgaf .

'smalt utrymme', mdjl. dven 'spricka', syftande pi de djupa sprickorna, se s.274.
Skrummerds TUy, Skrommeris 1863; vid Skrummekullen ovan. Skrummerds TrJy,
Skrimanercis 1789, Skromme ross 1848, Skrommerrjs 1858, Skrflmerds EK; pfl
Skrummekullen ovan. Skrummestenmalen TUy, Skromme stenmaln 1863; vid
Skrummekullen ovan. *Skrdberg(e/); ftirutsiitts av Skrdbergsflaten, avd. YIII, Skrd-
bergskullarna och Skrdbergsliderna; f.1. kan innehfllla det subst. skrri som ingflr i t.ex.
pd skrd 'pi snedden' eller verbet skrda 'avskara p5 snedden'; f.l. kan iiven inneh6lla
boh. skrd n. 'skrip', jfr adj. skrden'torr, ojdmn, skrumpen' ; jfr SkrdvikBd, l2:2 s. 144
med litt. Skrdbergskullarna LHe, 1859; f.l. inneh6ller ett xSkrdberg(er) varom se

ovan. Skrdbergsliderna LHe, 1859; vid fdregiende. Skrriddarelider TTa, Skriiddare
lider 1836. *Skriillehuvud; ftirutsiitts av Skriillehuyudsuddarna avd. VIII; se fdljande.
Skrtillhdgen TTa, Skriill hrigen 1816; f.l. kan innehfllla soldatnamnet Skrtill, jfr
Skrdllekullen Bd, l2:1 s. 115. Skrcippdsberget s$rdpasbdllaf TNii; samma berg som
Skrdppds varom se sdrsk. avd. nedan. Flera Skuggeberget; i samtliga fall tycks bergen
ha skuggat antingen bebyggelse eller viig. Skuggebergsbackarna TSii, skuggebergs
backarne 1801; se fdregiende. *Skuggelid; fcirutsiitts av Skuggeliffiaten. Skulten,
(Frrimre, N.) TBd, Skulten 1796,fr'amre, Norre skulten 1820; mindre hdjder; namnen
innehiller skult m.'ftirhdjning i terringen', om ordet och namnelementet se inl. till
denna avd. SkutebackbergetTYo, SkutebackBerget 1826; vid Skutebacken.2 Skute-
backen.l. sbildabthkan TVci, EK, Iiv. BN. 2. TEv, 1852; sannolikt drog man npp sku-
tor for dversyn pi backarna. Skuttorphuvudet TMo; nigot BN *Skuttorp tycks ej fln-
nas, diiremot finns uppgifter om en person som kallades skuttorparn som tycks ha haft
nigot med Skuttorpshuvudet att goru. Slcyggebacken TEj, 1861 ; f.l. kan innehilla dial.
slcygge m. 'skugga' eller verbet slcyggc-'skugga' ; namnet betyder snarast 'backen som
ligger i skugga'. Slcytterddsmyrsberget LGr, Skjotterdds- 1848; f.1. innehflller ett
xSlcytterddsmyren, avd.YI. SkdgelidstenLTil, skSgeli sten 1819; f.l. innehiller sanno-
likt BN Skagelid varom se Bd 20: I s.77 t.2 Skdl(e)hdllan. l. TLb, Skelhalhn 1851.
2. TTvLEk, Skile H?illa, Skile hiilla 1806, Sk6le Hiilla 1809, 1848, 1857, Skilehiilla,
Skile hiilla 1863; f.l. innehiller sannolikt ordet skdl syftande pi s.k. iilvkvarnar eller
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skfrlgropar; det finns m6nga sidana skflIgropar i omridet. SkdlhrillebergetTLb,l85l;
se fdregflende. >>Skdlledahlsberget>> THd, 1834; f.l. innehiller viil ett *Skdlledal(en),

avd. VII. Skdreknattarnask@raknatranaTlJh;bergknallar; f.1. innehiller skirf. 'skfrra'

eller skir n. 'inskiirning i terriingen' eller'bergklyfta' syftande pfl en klyfta mellan

bergknallarna; s.l. innehfiller knatt eller lcnatte m. 'bergknalle' . *Skrickefiall; fdrutsiitts

av Stdckefiiillsplankan, avd. VIII; namnet betecknar troligen ett bergmassiv bakom

akern; f.l. iir sannolikt bildad till en reducerad form av boh. adj. sktickot, sluicken

'skiickig, vitflackig' syftande pfl partier av ljusare bergart pi bergets 6vre del. Slqilm-

iinghogen LEk, 1849; f.l. innehiller ett *skiilmdngen, avd. vIII; s.l. innehfiller hog m.

'gravhdg'. SHirbobergenTAr,1363; f.l. innehiller BN Skarbo. Skriresten J@raste-n

THii; stor sten; f.l. innehiller dial. figelbeteckningen sktir m.'skata'; skator brukade

sitta pfl stenen. *sluirlid; fdrutsiitts av foljande. Slairlidberget [@rllbarlat TKU; f.l.

innehflller ett*sluirlid dar f.l. kan innehilla skiir enligt f6regiende. *Slabbehog;fot-

utsitts av Slabbehogiingen, avd. VIII; f.l. innehiller sannolikt sl abb ' slask' , jfr Slabbe-

liden Bd 3 s. 215. Sladberget, L. LTm,lilla slaberget 1852; f.1. innehiller sannolikt

slad'sllttande' varom se Sladtjrirn, avd. I. Sladbiickens stenLE,lTa, Sla- 1852; vid
Sladbdcken,avd. II. >>Slagsholmarne>>T9tt,1835; se >>Slagsbergen>> szirsk. avd. nedan.

>>Slagslcnatten>> TSu, 1835; se foregiende. 2 Slaktar(e)holmen.1. TBd, Slagtafe- 1820.

2. TRu, Slagtar- 1853; namnen innehiller sannolikt yrkesbeteckningen slaktare eller

verbet slakta med -are-ttvidgning. Slosshogarna sl$shqwana TRd f.l. innehflller en

form av slott med assimilationen ff > ss; kallas iiven I dsshogarna varom se sdrsk. avd.

nedan. Flera Slottet; se foljande. Mlnga Slottsberget, -bergen; f.l. innehflller i samtliga

fall app. slott; yid ett par av lokaliteterna finns stenhdgar som gjort att man i folkfan-

tasin anknutit bergen till siigner om forntida slott; ett av bergen uppges iiven likna ett

slott. Slottsbergkullen sl6s_berlkblnTMd, Slottsbergskullen EK; videttav Slottsbergen.

Slubacken TRv, 1822; f.l. innehiller sannolikt ett med verbet sluttaliktydigt a. sluta

slQa, jfr fdljande. Slutberget LGa, 1857; f.l. kan innehilla ett med verbet slutta llk-
tydigt ii. sluta slQa,jfr boh. app. sludhtilla slfihcbla f. 'sluttande berghiill'; om verbet

sluta se Lindqvist 1926 s.292. Skingebergen sldgaberlana TSI; f.l. innehiller BN

Sldnge. Sliittebackberget sldlabakbcfulat TL6; se ftiljande. Manga Slcittebacken,

-backarna; f.l. innehflller boh. skin 'sldt'. Flera Sldtt(e)berget, -berg(en). Sliittebergs

klintTJs, sliittebergs klint 1789; s.l. innehiller klint m.'bergstopp'. 2 Sltix(e)fidll(et).
1. THdUs, Sllittfjell 1834, 1845. 2. LAd, SHttefjellet 1860. Smaleklevsberget THi,
Smaleklefs- 1850; f.1. innehiller ett *smaleklev(en), avd. IV. Smaleskallarna TFt,
-skallarne 1815; s.1. innehiller skalle m. 'hogtliggande teniingparti'. Smalholmen

TKy, 1804. 2 Smedbacken.l. smd-bakan THo; ftirr 169 diir en smedia.2. TBd, Smi-

lS2O.FleraSmedberget.M?nga Smedhogen, -hogarna. SmediehogenTAl,lT59;bery.
>>Smedjeholbacken>> LTp, 1835; f.1. innehiller antingen ett *Smediehdlet ellet ett
*Smedjeholen diir s.1. innehflller hole m.'169 upphojning', om hole se inl. till denna

avd. SmedknattenTls, Sme- 1846; s.1. innehflller lcnatt eller knatte m. 'bergknalle'.

Smedkullen TAr, 1865. Smdbergen sm@bdgg TFfl; namnet betecknar tvl smdbetg-
hiillar i en aker. Smdgelsberget TLb,1868; f.l. innehiller gel n.'tring dal, hfrlvlig,

klyfta' och flsyftar smfl klyftor i berget. SmdgdrdsbergetTLb, Smigils berget 1851;
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f.1. innnehflller namnet Smdgdrdarna, avd. X. Smdkullarna smdkblana TlJr. Smiill-
berget THj, 1850; f.l. kan inneh61la smrill i bet. 'knall, smdll'; namngivningsgrunden
Zir okiind. Smcilleliderna TSt, Smiille liarne 1816; sannolikt redukt av ett *smcille-

rddlidemadiirf.l. innehillerBN Smtillerdd,sesmiillerddiingenavd.Ylll.Smrirebacken
LBj, 1815, 1830, Smiire- 1815; f.l. innehiller vdxtbeteckningen smrire 'vitkldver'.
Smcirbacken LSi, 1829; sannolikt i bercimmande syfte om gott bete. SmiirlidernaLBa,
1822. >>Snagcingsbergeb> TS[, 1857; f.l. inneh6ller namnet >>Snagdngen>>, avd. VIII. 2
Snedhiillan.1. THdUy, snedhlillan 1856.2. TTs, snedhd.llan 1856; f.1. kan innehfllla
adj. sned eller en motsvarighet till no. dral. sneid f. 'snit, avskaaret styklce' (Torp)
isyftande utseendemdssig likhet; nzlmnen dr numera okiinda fdr meddelarna. Snricke-
backberget'lSii, Sniickeback berget 1857; f.l. inneh6ller ett*sncickebacken. *sncicke-

backen TS[; forutsiitts av fciregiende; f.l. Ssyftar fdrekomst av sniickor, i detta fall
skalgrus. SndgdrdsbackarnaLTo, -backarne 1842, 1858; vid torpet Sndgdrd. Snrirs-
backen, -backarna sndsbakan, sndsbhkana TKri, Sn6rsbackarne 1847; namnet ar
dunkelt. Solbrcickedsen TSo, Sohlbriicke flhssen 1726;f.1. innehflller BN Solbrcicke.
Soldatholmen TSs, Soldatholmen, Soldat-holmen 1826; namngivningsgrunden okiind.
xSolefjdll; forutsZitts av Solefirillsbergen. SolefidllsbergenUTp, Solefjells- 1858; f.l.
innehfiller ett *Solefirill. Solehytthagberget LBaTp, 1853; f.l. innehiller ett xsole-

hytthagen som i sin tur innehflller ett*Solhyttan med okiind syftning. Solehyuhogarna
LTp, -hogarne 1835; se fciregiende. SolehyttknattenLTp,1835; se ftiregflende; s.1.

innehiller knatt eller lcnatte m. 'bergknalle'. Solgiirdesbackar THe, Soljersbackar
1834; f.l. innehiller tpnamnet Solgtirde. Solhyttelider LTp, 1835; se Solehyttknatten
ovan.2 Sollid. 1. TKy, Solid 1828. 2. TBa, 1864. Solskiybackarna LKi; Sohlskif
Backarne 1828; namnet iir dunkelt; det i f.1. ingiende subst. solskivabetecknar ett
instrument sjcimiin anvande ftlr att kontrollera kompassen genom pejling av en himla-
kopp; lokaliteten bcir pi nigot vis ha ftjrt tankarna till en sidan kompasskiva; jfr
Solskivan Bd 8 s. 360. Solvikberget sQbugbdgat TLb; vid Solviken, avd. I. Solvik-
hogarna sQharyhuryana TLb; rundade hdjder bestiende av grus innanfcir Solviken,
avd. I, s.l. innehiller hog m. 'naturlig hojd'. Sommar(s)backen LGa, Sommar-,
Sommars-1857;f.1. syftar sannoliktpfl attlokaliteten nytdades sommartid, jfrZilliacus
1966 s. 255; ordet sommar har i dial. ofta gen.-form i sms, se SommarsvcigenBd 16 s.

151; namnet dr numera okiint fcir meddelarna. 2 Sommarsberg(et). l. siupasbciryat
LTa, Sommarberget 1855.2. TGd, Sommarsberg 1835;seftiregflende. Spekehogarna
LEk, Speggehogarne 1849; namnet betecknar tre bergsklir i 6kern Spekeliden, avd.
YIII. SpelelidernaTAs, -liderne 1837;f.l.isyftar sannolikt firyelspel. Spelelidsbergen
TAs, 1837; vid ftireg6ende. Spelemans kulle TBo, 1817. Spinnarefirillet LLl,
Spinnerefiellet 1843; vid Spinnaremyren, avd. VI. Sprtickleliderna TAs, -liderne
1837; vid Sprcicklet, avd. VI[. SpriingepallenTHe,1846; f.l. kan Ssyfta n6got slags
sprdngning. Spdrlebergen TMci, Sperle- 1858; redukt av friljande. Spdrlebdgsbergen
TM6, Sperlebogs- 1858; vid *Spiirlebdgen, avd.I. *Stackelid; fdrutsiitts av Stacke-
lidskldvan, avd. VII; f.l. inneh6ller sannolikt s/ack m. 'hostack' . StakeviigsbergetTTi,
1843; vid Stakevcigen, avd. fV. Stamphdlberget stdrgphebbriylat TUr; vid mossen
Stamphdlan, avd. VL Stareberget TTa, Stare Berget 1816; f.l. innehfiller figelbeteck-
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ningen stare. Stegefrcillbackarna TGh, Stekefjellbackarne 1848; vid Stegefjdll valom
se siirsk. avd. nedan. StegeftdllsknattarnaTGh, Stekefjellknattarne 1848; vidSregefidll
varom se sArsk. avd. nedan; s.1. innehfrller lcnatt eller knatte m. 'bergknalle'. Stegsberget

TEr, stegsberyet l82O se Stegefirill siirsk. avd. nedan. Stenbdrdberget LYe, Stenbil-
1824, Stenbird berget 1852; dversta delen av berget utgdrs av en avl6ng, toppig, viil
avgriinsad fl*rygg med berg i dagen; f.1. innehflller app. stenbdrdm.'tand, upphtijning

av sten' syftande pfl denna isrygg. Stenebacken TBr, -backa 1851, 1863. Stenhogen

TBe, 1828. 2stenkldvberget.l. sti_nkheubduat'fLe,Stenklof- 1839.2. TVv, Stenklof-

1863. Stenkullen LHL, 1840. Stenlid(en) sti-nli TKr, -lid EK 1974-79, -liden EK
193540. Sterumalarna TGd, -malame l82I; namnet innehiller app. stenmal m' 'vall,
samling av stenar'. Stenpiggen, -piggarna TVb, Stenpiggen, sten Piggarne 1820.

Stenrevlet std-nrewlrat THa, EK 193540, -rzivlet EK 1974-79; samling av stenar;

namnet innehiller boh. stenreyle n.'nedfallen stenhop vid berg'. Stensberget l-Th,
1819. Stendfsberget TVi, Stenufsberget 1839; namnet innehiller sannolikt ett app.
*stendfs f. 'klipputspr6ng', jfr o/s f. 'utskjutande del av taket'. StigerddsbergetTLe,

1839; f.l. innehflller ett*stigerdd med okiind syftning. Manga Stigsberget; f.l. inne-

hflller sannolikt subst. stig m.,fsv. sttgher; tjver fltminstone tvfl av bergen leder en srlg;

ett flertal narrn Stigberg(et), -bergen har behandlats i OGB och namnen anses ha en

ndrmast appellativisk karaktdf, se Stigberg(et)Bd7 s. 280 med lttt. StigsdsenTBd.,

1864; f.t. inneh6ller app. stig, se Stigsberget oyaL *Stirirneberg(e/); fdrutsiitts av

Stjtirnebergsvallarna, avd. VIII. Stockeberger TUrFfl, 1845; se Stockefiiill. Stocke-

brohogarnaTSs, -hogarne 1826. Stockefjtill stbkaflcblTUr; lang 5s; barrskog vlixer pi
6sen och f.1. Ssyftar sannolikt trddstockar eller timmerawerkning. Stockekldvberget

TBd, stockeklof berget 1820; f.1. innehflller ett *stockekldvan, avd. YII. 2 Stockelid.

1. TRv, Stflcke- 1822. 2. THj, 1855; jfr Stockefjrill ovan. Stock(e)lidbergen TH|
1850; f.l. innehiller narnnet Stockelid. Storberget stQrberlat TSt, EK. Storbdgberget

stQrabut4brirygTLil; vid St. Bdgen, avd.I. Store sten TM6; stort stenblock som iiven

kallas Jt)ttesten. StorholmenTKy, Storr- 1804. StormbrcickanLBo, -briicka 1866; f.1.

flsyftar sannolikt ett f6r stormar utsatt liige eller att platsen vid nflgot tillftille varit
siirskilt drabbad ay storm. Stormelid TVv, 1866. Storskog stdskutp TLi; namnet

betecknarettberg somiirriktsftogbevuxet. StorskogsbergenLGi,lS53. Storsnartvarden

stbsnatDahy TLn; berg med en varde (vale) m. 'uppkastad stenhcig, meirke' som bijr
vara den ursprungliga namnbziraren; f.1. innehiller dnamnet Storesnart, avd. III; man

ser Storesnart frilri, berget; lokaliteten kallas iiven Varden. Storvardehcillorna TOo,
Stor-wale hiillerne 1812.3 Strandeberget. l. strhaabdrlat TLk.2.LHe,1861. 3' TTa,

Stranne- 1836; vid stranden.Flera Strandliden, -lider. Strands berg strd4s bdrl TSb;
f.l. innehflller personnamnet Strand. Stridhdllan strihela TRt, EK; vid Stridsiiorden,

avd. I. Strupehcillan LAm, -hiilla 1864; vid vTken Strupen, avd.I. StrutlidernaTGL,
Strut Liderne 1820; vid dngen Struten, avd.YIII. StrdbergenLOs, Stro Bergna 1826;

f.l. kan innehilla strii n. i betydelsen'hd som iir utspritt i striingar fijr att torka'.

StrdmmebergetLHj,l 863; f.1. syftar siikert pi ett intilliggande vattendrag . Striimskulten

LTp, 1835, -skullten 1853; f.l. Strdm- syftar siikerligen pi ett niirliggande vattendrag;

s.l. innehAller skult m. 'frirhtijning i terrzingen', om ordet och namnelementet se inl. till
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denna avd. stussmyrsbergetTBFiKp,lS52; f.1. innehiller namnet *stussmyr, avd. vI.
stutebacken TRv, 1848. styrmanshogenTH'r,L788. stdngeberget TLi, 1839; sanno-
likt har en stdng, till ledning for sjdfarten, funnits pfl berget. stdngevarden sthgaaq4
TOti; hogsta punkten p6 Ottertin; se fciregflende; s.l. innehflller yarde (vale) m.,tpp-
kastad stenhrig, miirke'. Stamm@)bergetLTm, StAmm-, Stlimme- 1852;f.1. kan inne-
hilla app. stdm m. eller stiimme n. 'fordiimning' . sttimmelidbergen TGi, stemmelid
Bergen 1829;t.l. innehiller narnnet Strimmeliden Flera Stcimmeliden, -liderna. Stt;d-
bergetTRv, EK, Striberget1822,1848;f.1. innehiller dral. stt)de stQa, stQn.,plats fcir
nigot', hiir i bet. 'bi@lats' eller'fiskeplats'. Stdreberg(et) TAs, Stcire berget 1815,
Sttireberg 1822, 1842; se mossnamfiet Stdrhogen, avd. YI. 2 StAr@)hogen. 1. LHA,
stdr-, store- r9l0. 2. forutsiitts av str)rhogen, avd. vI; se stdrhogen, avd. vI. Srar-
holmarna TKy, Stdr-Holmarne 1828. >>suehdljskulten>> el. >>suehdljkullten>> LTp, ste-
holjskulten 1835, suehtiljkullten 1853; f.1. innehiller namnet >>suehdljen>>, avd. I; s.l.
innehiller app. kult m. 'mindre, rundad, jordbetiickt hojd'. Suggan silga TGi; klippa
niira klippan Galten varom se ovan; siikert iir namnen jiimftirelsenamn och relaterade
till varandra. sundbyliderna LOs, Sundby liderne 1842 vid, torpet sundby. sunner-
berget, -bergen sfiryarbdr1at, sit4arbdylat TL6SA, -bergen 1825; berget ligger sdder
om en av gflrdarna; kallas iiven Ldseberget va.rom se ovan. SunningsbackarnaTRo1,
Sunnings backarne 1846; vid iingarna Sunningarna, avd. vIII. Svakerddbacken
su@garabafr,an TKt, Svagere- 1848; f.l. innehiller BN svakerdd. svalelidernaLT\L,
Swale- 1848; sannolikt redukt av ett*svalerddliderna; vid foljande. Svalerddberget
LT6, Swalere berget 1819; vid beb. svalerdd. >>swaltemyrberget>> LGuHi, 1826; otor-
kat. svarta hdletLTil, Swarta Hfllet 1848; namnet betecknar en backe som skuggas av
ett htigt berg vilket sakligt motiverar f .1. Svarta hrillan LHeSriVi, Svarta Hiillan 1832.
Svarta hcillorna TAs, Svarta hiillerne 1850. Svartehtillan LBaHgHiiLuOs, Swarte-
1806; berg. SvartehrillhiillorLAlSi, Suartehell Hiiller 1720; sekundartttll Svarta hrjl-
lorna TAs. Svartehrills berg TGd, Svartehiills Berg 1835. svarterr)dliden L\,lb,
Sviirtere- 1855; vid dalen svarterdd, avd. Yrr. svedarnalider LHe, Swedarne Lider
1832; f.l. innehiller best. form pl. av sved n. el. svede m. 'sved, svedjeland,. Flera
Svedberg(et); f.l. innehillerapp. svedn.,m., f.'svedjeland'ellersyedem. 'sved, sved-
jeland' va.rom se avd. vIII, inl. svedhtillebergenTTal-r(|, Svehiille bergen l82l;t.1.
innehiller ett *Svedhrill(en). *svedhiill(en); fcirutsiitts av fiiregiende och ftiljande.
Svedhrill(e)stenTTaI-Kl, Sve hiille Sten, Svehiille Sten 1821, Svedhiillsten 1830; vid
svedhdllebergen. SvedjebergLOv, Swedie- L726;t.1. inneh6ller verb et svedja. svense-
hiillan LSi, Swenssehalla l72o; f.l. innehiller gen. av mansnamnet sven dar e fiir
uttalsliittnad inskjutits mellan gen. -s och efterfdljande konsonant, jfr Bd 18 s.322.
Svepebackarna TSoRd, Svepebackarne 1850; f.l. innehiller sannolikt en motsvarighet
till no. dra7. sveip, svip m.'sving, rundgang' (Torp) och syftar siikert pfl svitngd, krokig
form; jfr boh. svep f. 'vev, hAllhake, spiirrhake pi en viivbom' ; jfr Svepetorp Bd l2:2
s.43 och Sveparna Bd 7 s. 281. SvepebergenLTp, 1858; vid dgatsvepen, avd. VI[.
svepens liderLTp,1835; se ftiregiende. sverreberget LLu, 1843; f.l. innehflIler mans-
namnet Sverre. >>Svette Knatten>> LNy, 1832; mcijtigen iterger skrivningen ett*svrirte-
knatten dar f.l. innehflller sviirta f. med syftning pfl svart bergart eller nigon svart
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fliick, jfr Sviirta sluirBd,T s.220. Sveveberget LGi6s, 1800; f.l. kan innehela en

motsvarighet till sv. och no. dial. svev f. 'virvel'. Syimmarehcillorna suirparahelana

THs; f.l. kan innehfllla verbet svimma'ftirlora medvetandet' med kompositionsform
pi -are, kanske anknutet till nigon enstaka hiindelse. 2 Svinebacken, -backarna.

l. suinabakan TMtj, -backen EK.2. TAr, Swinebackarne 1817; sannolikt har svinen

gfltt hiir. Svinehogarna TlJd, -hogarne 1853; se foregiende. Svinstensliderna LHi,
-liderne 1840; f.l. inneh6ller BN Svinsten. Svcirugberget? LAd, Sven- 1831, Sweng-

1860; f.t. kan syfta pfl att en vdg, dga eller annan lokalitet gcir en svdng vid berget.

Sylthagsbackarna TOt, -backarne 1854; f.l. innehiller ett *Sylthagen, avd. YIII.
Syltingdsen LBj, 1830; mtijligen innehiller f .1. ett *Syltdng(en) dar f.l. innehiller en

motsvarighet till no. dral. sylt(a) f. 'lav sfrand som sjOen i flod gaar ind over' (Torp);

lokaliteten ligger vid det relativt stora lingvattnet; jft *Syltring(en) Bd 16 s. 235 med

litt. Syr(e)bergetLBj,1830; vid Syrhdlet, avd. VII; sannolikt iir namnet redukt av ett
*Syrhdlsberget. Systerberget shgtarbciryat el. Systrarna sbgtrana TLb; berg; jiimfiirel-

senarnn diir tvi bergstoppar, viil synliga frfln havet, liknats vid tvi systrar; kallas iiven

Nordre Minneberget. Sdgbackeberget TSd, Sigbacke berget 1857. 3 Sdgeberg(et).

1. LEl, -berget 1852,1854, iiv. BN. 2.LTp, -berget 1835. 3. LOv -berg 1726; sakert

har man sdgat timmer eller ved pi platserna. SdgebrinkkullarnaLEk, -kullarne 1849;

sannolikt har diir funnits en sdgbiink m. 'sttillning varpfl stockar sflgades'. Sd.geliden

LEl,1852. Sdtan sddq TLi, Sflten EK; berg; namnet innehiller dial. sdta f. 'hdstack'

och iir ett jiim-fdrelsenamn. Sdtebackarna sqdabakang TMci, -backarne 1858; se ftire-
giende. 2 Sdteberget. l. si1dabcigat TLit, 1839; samma som Sdtan.2. sddabcbtlat

TLb, Sideberget 1851, 1868; jiimftirelsenamn, se Sdtan ovan. Sdtholmez TUb, 1810.

Siilstenberget s@stgnbcbylatTHL,EK 1935-40; f.1. innehflller ett*Scilsten som sanno-

likt syftar pil att scilar brukar ligga diir. Srilstjdrnsfitillet TBd, SkjAls kjiirns fjAflet

1820; vid Srilstjrirn, avd. I. SdltebackarnaTLa, -backarne 1846; f.l. innehiller app.

stilta f.'salt strandzing' . Sriltebergel TRdSo, 1850; se fdregflende. Sringeberget TKa,
1875; i berget finns framtriidande klyftor, eller snarare siinkor; dessa har sannolikt
givit upphov till association till stingar. Sdnnemyrberget sdryamyrbtbylat LV6; f.l.
innehSller namnet Scinnemyr(en), avd. Yl.2 S6(Obackarna. l. shrybitftana THe.2.
TSr, Stibackarne 1856; f.l. innehflller sd(d) m.'fir'. 2 St)(d)bergel. 1. fbrutsiitts av

Si)(AberSsflaten, avd.YlIl.2. silbciylat TTr, EK, Sdberget EK 1935-40; ftirr brukade

fdr betahar. Sdgeteberget sbwtabcbrlat LFre, Sdjtoberget 1810, Stiuteberget EK; vid
Sdgetebukten, avd. I. St)rbacka TAr, 1817; f.l. innehiller sannolikt sor 'siider'. xSor-

berg(et); ftjrutsiitts av ftiljande. Sdrbergs backar TBe, 1828; f.l. innehiller ett *Sor-

berg(et).2 Sdrlid(en).1. sbrh LHe; mot sdder;kallas avenHelgelidenvatom se ovan.

2. TEr, Sorlid(en) 1845. Sovall(s)backarnaTKk, Sovallsbackarne 1832, Sovallbackarne

1844; f .1. innehiller tpnamnet Sdvall.

Taggemyrsbackarna LHii, -backarne 1856; vid.Taggemyr, avd.YI. Taggemyrssten

LVb, taggemyrssten 1855; vid ftiregflende. Taggemyrsstensbergen LHd, 1856; vid
foregflende. Talareberget tfularabdylat TLt; f.l. innehflller verbet talamed komposi-

tionsformpfl -areochsyftarpistarkteko. TarvarehiillornaTKo,EK;vidTarvarebukten,
avd.I.Taxemyrs liderTGd, Taxemyrslider 1835; f.l. innehiller ett*Taxemyr, avd. VI.
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Tegelberget TSo, 1853; sannolikt redukt av ett *Tegelbruksberget. Tegelbruksliden
TKt, 1848; tegelbruk diir forr. TiggarehdllbergetLRe,1840; vid Tiggarhdllan, avd.
III. Timmerbacken LTp, 1835. Timmerhrilla(n) TSu, 1835. Timmerhcillknatten TSa,
1835;seftiregiende;s.1. innehillerlcnattellerknattem. 'bergknalle'. Timmerkldvsberget
LTp, timmerklofsberget 1835; vid Timmerkldvan, avd. YIl. Timmerskottsli.der,
-liderna TKt, Timmerskots-Liarne 1 8 1 1, Timmerskitts lider 1 835 ; vid Timmerskottet,
avd. IX. TirbcickbergenLGi,1853; vid Tirebcick(en), avd. IL TittutbackarnaLTm,
Tittut backarn e 1852; v id. Tit tutb e r g e n LT m. 2 Tit t utb e r g e n. I . TBr, -bergen(a) 1 85 1 .

2. l-ilm, Tittut bergena 1852; f.l. syftar pi god utsikt, pi TBr 169 av. tp Tittut.
>>Tjareliderna>>LKL,1830; viil felskrivning fdr Tjrire- dar f.l. kan 6syfta tjdrbranning.
Tjur(e)bergef TAs, 1850; f.l. isyftar sannolikt att tjurar betat dar. TjurelidenTAs,
1850; vid foregiende. Tjureviksrr)set TLil, Ktjreviksrdsset 1839; vid, Tjurvik(arna),
avd. I. Tjurvil<stenmalen SQlrorystb_nmgr+ TLfl; innanfrir Tjurvik(arna), avd.l. Tjuve-
dale-, Tjuvedalsberg(et) LKlSh, TJufwedale Berget 1810, Tljufvedalsberg 1830; vid
Tjuvedalen, avd. VII. Tjuveholmen LSi, Tjufve- 1829; s.l. innehiller app. holme m.
'kulle, mark som hojer sig civer omgivningen'. Tjuvekullen Sllaakgln TEr; kullen har,
enligt DAGs uppteckningar, fdrknippatsmedtjuvar.2Tjuvkldvberget.I ;i1Dkheobcbgat
TLa.2. TTa, Tjufklfrf- 1836; bflda bergen ligger vid lokaliteter kallade Tjuv(e)kldvan,
se avd. Yll.xficirebacken; forutsiitts av Tjrirebacklideru;f.1. kan syftapfl tjiirbrdnning.
Tjiirebackliden LTp, 1835; f.l. innehiller ett *Tjtirebacken. Flera Tjrirn(e)-, Tjiirns-
berget, -bergen; f.1. innehflller app. tjairn varom se avd. I. >>Tjdrne backarne>> TGr,
1832; dunkelt; mdjligen har lokaliteten pi nflgot vis sammankopplats med, on Tjdrn;
kanske innehiller f.l. en felskrivning fdr app. tjcirn; att f.l. skulle innehilla en mot-
svarighet till den i delar av Norge ftirekommande formen tjQrn forefaller otroligt, jfr
dven >>Tjdrnkldfva>> avd. VII. Toberget tQbdgat, t6- TLr, 1839; vid beb. Toet.
Tobrcickan tdbreka TSii; sluttning mot beb. Tova; s.l. innehiller brdckaf .'bred,limg-
sluttande backe'. Tomteberget tbrytabtbllat TL6; f.l. innehfrller sdkert tomt'gammal
husgrund', numera finns dock inga rester av husgrunder. Tomtehogen LEk, 1849; hus-
grund diir; s.l. innehflller hog m., hiir i bet. 'naturlig hojd' med syftning pi en berg-
knalle. Toreliderna LLu, -liderne 1843; f.1. innehiller sannolikt mansnarnnet Tore.
Tor(e)myrberget TLb, Thor-, Thore- 1851 ; vid Toremyr(arna), avd. Yl[I. Tores hdg
LSi, 1829. Tormoserddficillet tennfisraflrilatLild, EK, GK l912,Tormitsercids Sellet
GK 1843; f.1. innehiller BN Tormoserdd.2Torneberg(et).1. TSa, Torneberg, Tdrne-
berg 1832. 2. TV6, -berget 1826; t.l. innehflller torn m. 'tdrnbuske'; skrivningen
Tdrne- torde vara en standardsprflksanpassad skrivform. Torneber g s lider TY o, Torne-
bergs Lider 1926;vidTornebergetTY6.*Tornehog(en);forutsattsav Tornehogsmaden;
se Torneberg(et) strax ovan. Tornholmen TRu., 1786; f.1. innehiller torn m. 'ttirne,
tcirnbuske'; s.l. innehflller app. holme m. 'kulle, mark som htijer sig 6ver omgiv-
ningen'. Torpeberget tbypabdryat TFt; f.1. innehflller BN Zo4p. 2 Torpeholmeru.
1. TBd, Torpe Holmen 1820. 2.LBj,1867. Torsbackeberget TUs, Thors- 1845; f.l.
innehiller BN Torsbacken. 2 Torsds. 1. TTa, 1836. 2. ftjrutsiitts av Torsdsberget; se

Torshogen siirsk. avd. nedan. Torsdsberget t4pasberyal TKy; f.l. innehdller ett
*Torsds; se Torshogen siirsk. avd. nedan. Torvberget TLn, Torf- 1861; ftirr torvt*t
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ddr. Torvmokullarna tbtmakblana TSr; ftirr plats fiir torvttkt namnet kan vara sam-

mansatt av ett app. *torvmo och app. kulle; mojligt dr dven att det d"r sarnrnansatt av

ordet torv och ett namn *Mokullarna. Torvmyrberget tbrmArbdAat TI<k; berg med

smil torvmyrar. TostenmalenTLil, 1839; vid beb. Toet och Tobergel varom se ovan.

Toveberget TUy, Tofwe berget 1863; f.1. innehflIler BN Iova. TovetyfisholmenTFo,

Tofvetyfts holmen 1820; se Toveffisflaten avd. VI[. Traneberg TTa, 1836; f.l' syftar

sannolikt pi forekomst av tranor. TranehogenLOs, 1842. >>Trennehiillan>> LNySv,
1798; dunkelt. TrindebergetLOn, Trinne- 1835; f.1. syftar sannolikt pfl rund form.

Trodalsbergen trQdasbciryana LNy; f.l. innehflller namnet Trodalen, avd. YI. Troll-
dalsbergetTchlEk, 1848;f.1. innehillernamnetTroll(e)dalen,avd. VII. Flera Trolle-

berget, -bergen; i vissa fall iir siigner om toll forknippade med platserna. Trollekullen

LOn, 1835. TrollemyrbergetTGh, Trolle myr Berget 1802; vid Trollemyr, avd. VI.
*Trolleskiir;fiirutsiitts av Trolleslcrirsmyren, avd. VI. TrollevikskullenLElTa, Trolle-
viks kullen 1852; vid Trollviken, avd. VI[. Trollkruatten TGh, Troll knatten 1802; s.l.

innehiller knatt eller knatte m.'bergknalle'. Trollkc)rrslidernaTAs, -liderne 1824; f .1.

innehflller namnet Trollkirr, avd. IX. TrollmyrslidernaTGh, Troll myrs Liarne 1802;

vidTrollemyr, avd.Yl.Tronsvilcsberget TOo, Tronswiks- 1812; vidTronsvik, avd. I.
>>Truns skiir>>LGi,1810; mojligen iterger skrivningen ett*Trons skiir dar f.l. innehfll-

ler det i Boh. fiirekommande mansnamnet Tron, Trond, en motsvarighet till fvn.

Pr6rudr, om mansnafirnet se Bd 18 s. 41 f. med litt. TryggeknattaruLa TGh, -knattarne

1848; f.l. kan innehilla etttillnamn Trygg@), jfr Tryggetorpet Bd 18 s. 20; s.l. innehil-
ler best. pl. av knatt eller knatte m. 'bergknalle' . Trygges liderTGh,1848; f'1. innehil-
ler ett tillnamn Trygge. Trdngebackar TA1, 1 836; vid Trdngebergen. 2 Trdngeberget,

-bergen.1. THd, -berget 1834.2. TA1, -bergen 1836; f.l. innehiller sannolikt sv' dial.

trdng n.'ttingt stiille, tr6ng passage'. Trdngehc)sen TAl, 1836; liten kulle; f.l. inneh6l-

ler trdng n. 'ffingt stiille, tring passage', men syftningen iir oviss; s.l. innehflller boh'

hds m., eg. 'hjiimskil', som i dial. anviinds fdr att beteckna sm6:, runda vattenomflutna
lokaliteter och, som hzir, riven kullar p6 latd. 2 Trdngekulle(n), -kullarna' 1. TGh,

Tringe kulle 1834, Tringekullen 1848, Trangekulle 1853. 2.LF,k, -kullarne 1849; vid
agan Trdngarna, av d. VIII. 3 Trdngelid(en), -liderna. 1. TAl, -lid 1 836. 2. TGh, -liden

1848.3. TNg, -liderna 1861. TrdngemyrsbergetTTL,lS43; vid Trdngemyr(en),avd.

YI. Trdd"skallelidLOv,Triid skalle lid 1846; f.1. kan inneh6lla ett*Trcidskallen dar s.l.

innehiller app. skalle m. 'hiigt liggande terriingparti' . *Trcingebergef; forutsdtts av

Triirugebergsnyvrillet,avd.Vlll;f.l.innehlllertrdngen.'trflngtstiille' .Triitarekldvbergen

LVy, Trattareklofbergena 1851; vid Trdtarekldvan, avd. YlI. Triitarelider LNy,
Trattare Lider 1832; f.1. innehflller verbet eller subst. triita med kompositionsform pi
-are; sdkert har platsen varit ftiremil fdr tvist om iigande- eller nytdanderdtt. Triitare-

dsenLNy, Triittare Asen 1832; se fdregiende. TrdtestadholmenTHl, Triittestad hol-

men 1845; sannolikt har platsen varit foremfll for triita, dvs. tvist om iigande- eller

nyttjanderiitt , jfr Trritestad avd. VI[. TrdtestadsbergenTTa, Triitte- 1837; f.1. innehfll-

ler rigonamnetTriitestad, avd. VItr. Tungebackarna TRu, -backarne 1786; vid akern

Tungan, avd. VI[. Tung edalshiillarna TLy, Tungedals h?illerna 1829 ; f .1. innehflller

ett *Tungedalen, avd. YII. *Tunlid; forutsiitts av Tunlidsiingen, avd. YIil.. Tuvelid
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TAr, Tufve- 1841. Tuveneholmen THm, Tufwene Holmen 1818; f.l. innehiller BN
Tuvene. Tyftehogen LEk, 1807; f.l. innehiller tyft 'tomt', biform trll toft varom se

Toftebackarna avd. VItr med litt.; s.l. inneh6ller hog m. hiir med bet. 'gravhdg'. Tyss-

ling(e)backen LSti, Tysslingebacken, Tysslingbaken 1820; f.l. innehiller tyssling m.
' lingon'. Tysslinge-, Ty sslingsberget LAd, Tysslinge Berget 1 83 1, Tyslingeberget,
Tysslingsberget 1860. TdgerddslidenTOp, Tflgerrids liden 1814; f.l. innehfiller BN
Tdgerdd. Tdngeberget tdgabcbylat TF6; berg p6 udden Tdngen. TdngekullarnaTTil,
-kullarne 1843; f.l. innehflller tdnge m.'udde' hzir isyftande en udde som bildas mel-
lan tvfl slingrande vattendrag. Tdsselidernalon, Tosseliderne 1835; f.l. kan innehela
dial. tdssa tdsa f. 'groda, padda'. Tiirneliden TSA, 1856. Tcirn(e)stenshiillan THj,
1850; vid Tcirnsten, avd. III. >>Tcirteremyrbergen>> TSu, 1835; f.1. innehiller ettxTcir-
teremyr, avd. VI. >>Tcirteremyr lider>>TSu, 1835; se fiiregiende. Tdrnehogarna TSii,
-hogarne 1792. Tdrnelid(en)TSa, Tdrne Lid(en) 1832. Tdsehiillorna tpsahelna TMj;
berghiillar vid havet; hiir brukade flickorna fran herrgirden Mjdlkerdd sola sig.

*Ulbacken; fdruBatts av Ulbacffiaten, avd. VIII; f.l. kan innehilla fSgelbeteck-
ningen uggla Qtha f. Ullegarn TMtj, 1858; berg; pfl platsen viixer iingsull som kan ha
givit upphov till associationtill ull; s.l. kan innehilla det av Lindroth (1914 s. 125 ff.)
behandlade * garn,hdribetydelsen 'hojning i terrdngen', jfr GarnBd 11 s. 7. Ulmekcirrs
hrillar TUk, Ullmek2irrs hiiller 1834; f.l. innehdller BN Ulmekdrr. Flera Ulvebrrickan;
det har funnits varg i trakten; s.l. innehiller app. briicka f. 'bred, lingsluttande backe'.
2 Ulvebrcicksberg(et). l. itLuabreksbciylat LEk, Ulfvebriickberget 1949. 2. LNy,
Ulvebriicks Berg 1832; se fciregiende. UlvebrcickskullenLAdNy, Ulfvebriicks kullen
1831; f.1. innehiller namnet Ulvebriickan. UlvegropsbackenTSd,, Ulvegrop(e) backa,
Ulvegrop(e) backen 1825, Ulfvegrop(s)backen 1856; se fdljande. Ulvegropsknatten
itlaagrobsknhtranLEl; kulle; det har funnits enulvegrop'grop frir fingst av varg' pi
platsen; s.1. innehiller lcnatt eller knatte m. 'bergknalle'. Ulveknatten LEl, Ulfwe-
1852; redukt av ftiregiende. Urdtdngsbacken i6ogbdkan TA1. berg; vid viken Urd-
tdngen, avd.I. Urdtdngsberg TAr, Ultonsberg 1720; se foregiende. Urinbacken LOs,
1842; vid Urindkrarna, avd. VI[. (Jrinknatten LOs, 1842; vid fdreg6ende.

Vadbodbergel TRcio, Wadbo- 1846; f.1. innehflller vadbod'bod ftjr fiirvaring av

fiskevadar'. Vadbodbratten oQbubrfuan TOd; vid fcireg6ende; s.l. innehiller bratt m.
'brant'. Vadfjcill udfldl TRtjo; eftersom lokaliteten ligger vid havet innehflller f.l.
antingen vad n. 'vadstiille' eller vad f. 'fiskevad'. Vadfjiillskullarna TRoo, Wad-
fjellskullarne 1846; vid ftiregiende. Vadgdrdsberget ufugasbdryat THs; dunkelt;
nflgot ord *vadgdrd lir inte kant. Vadkullarna udkblana THa1, jfr Vadfirill ovan. Vad-
malspallen abbmaxphln TPi, EK; enligt meddelare har man hittat ett ilandflutet parti
vadmal dar.Vaktarekullerz LGu, Wacktare Kullen 1866; namngivningsgrunden okiind.
Vallvikehuvudet, L., St. lila, stQra uhlugahryt TEj, EK; tvi bergknallar p5 var sida
Vallvik, avd. I; s.l. innehflller huvud n. som anvands i namn pi htiga, framskjutande
berguddar. Valsberg TAr, UallsberglT20; f.l. innehiller BN Val. 2Vardbergsliderna.
1. TOpKflHs, Wahlbergs liderna 1817; vid Vardberget. 2. LHe, Walebergsliderne
1840. Manga Vard(e)berget, -bergen; f.l. innehfrIler varde (vale) m.'uppkastad sten-

hrig, mdrke', sidana finns pi bergen, ofta till ledning for sjtifarten. Vardebergsndsan
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TT5, Walebergs- 1843. VardebergsdsarnaLHit, Walebergsisarne, WalebergsSsarna

lS40.VardefiiillTLn,Walefjell,LillaWalofjell,StoraWaltifjell l86l. Vardefjiillsbackar

TLn, Walefjells- 1861;vidftiregflende.Vardefjrillsstenarna TVii, Walefjells Stenarne

1826. Vardehog TAI, Wahle- 1759 (i sen kopia). 2 Varden. l. udhry TLn; kallas iiven

Storsnartvarden yarom se ovan. 2. uQn TOp; namnet betecknar ett berg med envarde
(vale) m. 'uppkastad stenhdg, mdrke'. Varpebacken uhrpabafr,an TAs; berg med sten-

hdg; f.1. innehfiller vqrp n.'hog av stenar och kvistar, som p6 platsen fiir ett drip eller

annan brSd dod uppkastats av forbipasserande, kasthdg (efter brid dod)' . Varpeberget

(N.) LHe, Warpe Berget, Norre Warpe Berget 1812; se ftiregflende. Varpekldvberget,

-bergeru (Ne.) TVi, Varpeklofberget, Nedre Warpeklofbergen 1839; vidVarpkldvan,
avd. VII. VarpelidernalHe, Warpe Liame 1812, Warpe Liderne lS32.Varskobacken

udsleobthkA LV6; htijd; namnet iir oklart; jfr Varskoskogen avd.IX. Varveholmen,

-holmarna Ltsj, Warfveholmarne 1815, Hvarfveholmen 1867; se Varveflaten, avd.

YII[. Vards TF6, Waris 1 856; f.l. kan innehflIla en motsvarighet till fsv . vara f. ' (san-

dig) strand, sffandbygd', jfr Varekil Bd 9 s. 7l f ., Vara i SOA 3 s. 26 och Valegrirde i
SOA 2 s. 141. VaskaregrindbackenTEj,Waskare- 1861;f.1. innehiller ett*Vaskare-
grind(en), avd. IV. xVaslarehiill; forutsiitts av Vaskarehiilldkrama, avd. VIII; f'1.

innehiller verbetvaska'tvdtta' med kompositionsform pi -are.Vassd.albergenTFoSt,

Vassdahl- 1835; vid Vassdalen, avd. VfI. VasskldvlidernaTSa, Wasskl6f- 1856; vid
Vasskldvorna, avd. VIL Vassdsarna LBj, Wass flsarne 1830, Wassisarne 1867; f.l.
kan innehilla gen. vat(n)s- av vqtten; det finns m6nga sjtiar i omrfldet; f.1. kan iiven

isyfta forekomst av vass. Vedluirrsliderna TTv, Wekjiirs Liderne 1817; vid Vedkirr,
avd. IX. Vedmyrsbackarna TK.u, Wemyrsbackarne 1832; vid Vedmyren, avd. VI.
*Vefid.ll; forutsiitts av Vefiiillsberget; f .1. kan innehfllla ordet ved i sin standardsprflk-

liga bet. Vefirillsberger TGflSo, Wefjells- 1834; f.1. innehflller ett*Vefidll. >>wefdlber-

get>> LYit, 1756; otolkat. Vesslebrobackarna TBo, Wisslebrobackarne 1804; vid
Vesslebro, avd. IV. Vessleby hiillor TTe, Wesleby Hiiller 1828; f.1. innehflller BN
Vessleby, alternativt namn pi Litsleby. Vessleby lider TTe, Wesleby Lider 1828; se

friregflende. Vesslegerums holmar TKy, Vesslegerums Holmar 1828; f.l. innehiller
BN Vesslegerum, ett alternativt namn pi Lilla Gerum. Vesslehelgberget LSi, Vesle-

helgberget 1829; vid Helgefitill varom se ovan; mojligen dr namnet redukt av ett
xVesslehelgefitillberget; f.l. innehiller adj. vessel 'liten'. >>Wetare backn>> TGt, t832;
otolkat. VenebergslillHe, Wedde Bergs Lid 1832; se Vetteberg(et) siirsk. avd. nedan.

VettemyrsbackarnaTOt,Weddemyrs backarne 1826; vidVettemyr(en),avd.Yl.Vette-
myrsberget TVi, EK 1974--79,Wedde- 1839, Vedde- EK 1935-401'vidVettemyr(en),

avd. VI. *Viberg; foruts?itts av Vibergmyren,avd. VI; f.l. kan innehillaadi.vid 'bred',
i dial. aL jfr >>Viberget, -bergen>> Bd 16 s. 186. ViksholmenTYi, Viks-Holmen 1839;

f.l. innehiller BN Vik. VilarebackarnaTGr, Wilarebackarne 1807; f.1. innehiller ver-

bet vila medkompositionsform pil -are. VilarekullenlRa, Hwilare- 1 850; betg. Vilare -

pallen uilarapalq. LGa; sten diir man vilade sig och satte ner btirdor. Vinberg (Ne.)

LBa, Winberg, Nedre Winberg 1822; dnnkelt. *Vinkelsten(en); fottszitts av Vinkel-

stensberget; f.l. syftar sannolikt pfl stenens form. Vinkelstensberget LBj, Winkel-
1867; f.l. innehSller sannolikt ett *Vinkelsten(en). Vinterbryggbacken TFfl, Winter-
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1856; innanftjr Vinterbryggan, avd. IY. Vinterhogarna LTv, -hogarne 1873; kan ha
utnyttjats som vintervdg, jfr Zilliaats 1966 s. 255. Vinterhcille backe LGa, Winter
hiilleBacke,WinterhiillaBacke 1857; seftiregflende.2Viteberg(e/). 1. TVi, 1807.2.
fdrutsiittes av Vitebergsmyren, avd. VI. Vite htillan LEkTUyGh, Wite hiilla l796,vite
hiilla 1821. Vitemyrsbackar TFL, Wite- 1856; vid Vitemyr, avd. VL Vithammar
uidharruar TLi, Hvit- 1839; f.l. Ssyftar ljus ftirg; s.l. innehflller app. hammar(e) m.
'framskjutande bergbacke' . Vithammarkullen TL6, Hvit- 1839; se foregilende. Vit-
lyckeholmen TVb, Wittlycke- 1820; f.I. innehflller BN Vitlycke. Vremsberget TTeVe,
Wrems- 1853; f.l. innehiller BN Vrem. Vdllsberget a4lsbtbylat LV6, Wolls- 1824; f .1.

innehdller BN Vdlle. Vcigeberget LEkHjTSt , 1850, Wiige- 1809. Vriggeberget TGh,
Wegge- 1802; f.l. syftar sannolikt p6 nigon brantbergvcigg. VdghcillarnaTTo,Wag-
hiillerna l85S.Vdgserddlidernq TSti, Wejserliderne 1853; vid torpetVcigserdd.Vcire-
kldvsfjiillet THd, Wiireklofsfjellet 1834; f.l. innehiller ett *Vtirekldvan, avd. YlI. 2
Vdstberget, -bergen.1. TLn, -bergen 1861.2. LBeTa, -berget 1855, West- 1852,1854.
Flera Vtist(e)backen, -backarna. Vristerriidsliderna TSu,, Vesterodsliderne 1835; vid
torpet Viisterrdd. Viittles lcnatte LYy, Wettles knatte 185 1 ; f.l. kan innehfllla person-
namnet Vdttle, jfr Viittles dker Bd 16 s. 237; s.l. innehflller knatte m. 'bergknalle'.
Vcittneholmen LRyTp, 1836;f.1. innehflller zpp.vdttne n. 'vattningsstdlle'.

AlidbackarnaTFo,A[ Backarne 1820; vid FkernAlid,avd. VI[.,4/idenTYa,1865.
Alidhagsberget @hha4sbciylat LGi f.l. innehdller ett xAlidhagen, avd. VIII. f/-
ldllberget @hselberlat TBI f.1. innehflllernamnetAleluillan,avd. X. >>ArevikBergeb>
'IGi, 1829; sannolikt iterger skrivningen ett *Orrevikberget dar f.1. innehflller ett
*Orrevik, se Orrevikbukten, avd.I.2 Asarna. l. i5sana THe.2. dsana TLt. Asebacken
TSa, 1792.2 Aseberget, -bergen. 1. TUk, -bergen 1841.2. LTo, -berget 1799. Ase-
lidberget i4sahbcbryat LGg; f.l. inneheler namnet Aselid. Flera As@)lid(en), -liderna.
Asemyrbrinkarna TIJs, EK; vid Asemyr, avd. VI; s.l. innehf,ller brink m. '(brant)
backe'. Asemyrslider TOt, 1854; vid Asemyr, avd. VI. 2 Asen (S/.). 1. TOt,1854.2.
TUs, Store Asen 1841. AslidbackenTGr, As[- 1819.

FleraAckreberget;f .1. innehiller app. dckra f. 'fiker som ligger i linda'. Ackrekull-
bergetTlJsSo, Akre- 1850; f.l. innehflller ett *Ackrekullen. *Ackrekullen; fdrutsiitts av
foregiende. Ackreliden TAs, Eggere- 1858. Alvhallingen TSa, Em- 1856; vid Anris-
cilyen, avd. II; s.1. innehiller boh. halling m. 'sluttning'. Ang(e)berget, -bergen.
l. dgbdrlanaLGa;forr dng dar.2. dgaberlatTKo,AngebergetEK.Ang(e)fidl/TSo,
-fjell 1853. Angevikberget dgaugbdrlat TOo;vidAngevik(en), avd.I. Anghogberget
dghaubdrlal LRe; f.1. innehflller ett *Anghog(en). *Anghog(en); fdrutsitts av ftjre-
giende. AngholmbergetLRe, Engholm Berget 1810; f.l. innehiller ett*Angholmen,
avd. III. Applekldvberget dplakhepberlat TOo; f.l. innehflller narnnetApplekldvorna,
avd. \4I. Avjestrupeberget LHgOl Effjesrupeberget, Efjestrupe Berget 1806; f.l.
innehiller ett *Avjestrupen med okiind syftnirg. Aujestruten LHdGa, Efje Struten,
Efje struten 1826, Efjestruten 1863; berg; f.l. innehflller riujaf.'dy, gyttja, sumpig
mark'; s.l. innehAller ordet strut och isyftar sdkert utseendemiissig likhet; en del av
berget skjuter fram i en s/rafliknande spets.

)dbyliden TTv, 6dby liden 1848; mot beb. )aUy. )aUy(n)berget TTv, 6dbyn ber-
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get 1817, odbyberget 1848; se fiiregaende. odbynkldvbergetTTv, obyn klfrfberget

1817; vid Odbynekldvan, avd. YII. Odegdrdsbackarna TGh, -backarne 1848; vid
Gdneheds Odegdrd. 2 Odegdrdsberget. l. bgasbcbilat TSr; mot beb. Odegdrden.

2.TEj,1861; f.l. innehiller tpnamnet Odegdrden. Odegdrds holmar TUa, Odegirds

Holmar 1832; vid en ddegdrd, se Framme 1999 s. 294. )degdrds lidTlJa,Odegflrds
Lid,1832; se fdregflend e. OgdrdsbackarrualBo, Ogirds-backarne 1866; f.l. innehflller

app. d(de)gdrd syftande pfl torpet ddegdrdarna.2 Ogdrdsberget. 1. LGa, 1876.

2.L8j,1830; f.1. innehiller app. d(de)gdrd;lppgift om n6gon tidegflrd saknas ftir bflde

LGa och LBj. >>dnesz berget>> TSii, 1714; f.1. innehiller sannolikt namnet Oniis, avd.

III. OnsbergenLTit,ons bergena 1819; f.1. innehiller BN 0n. OrnehogenTKt, Ome-,

6trrne- 1848. )rnekldvberget bnakheubcirlat TMqOrnklofberget 1858; N' och S.

)rnekldvan, avd. vII, ligger vid berget. Flera orn(e)kullen. ortegdrdsficill iqaga;fld!
LRe; stort berg; f.1. innehiller ett xOrtegdrd(en) eller app. drtagd.rd; namnet zir nu-

mera okdnt for meddelarna. Ostadberget bstabcbrlal TBii; f.l. innehiller ett *Ostad

med okiind syftning, om olika bet. av namnelementet stad se t.ex. SOV 1 s. 129 ff.2
Ostberg, -bergen. l. hstberlana LGa, -berget 1810, 1857, 1876; bergen ligger pi
i)stra delenav Ga1to. 2. ftirutsatts av Ostbergsflaten, avd.YIII.

2 Altarstenen. l. dltarstgn TMii. - Altarsten 1858 Ta nr 423, EK; stor sten som

iiven kallas Offerstenen. 2. hltarstin TKu. - EK. - Altarstenen TMo ii.r en stor sten

som dven kallas Offerstenen, se ovan. AltarstenenTKt iir ett stort, niistan helt fyrkan-

tigt stenblock med helt flat ovansida. Bergarten iir ljusare iin omgivande berg. Sten-

blocket iir v?il synligt frin Altarejjorden, avd. I, och har iiven givit namn 5t denna.

Ovanfor AltarstenenTKtligger Munkelqrkan, avd. VII. Bida namnen iir jiimftirelse-

namn. JfrAltarsluir i Mod6er 1933 s. 85. Se s.272.

Amunds hatt @muns ha!, dmrundshat TMTBdI-Ad; hdgt berg med stort stenkum-

mel som utgor griinsmiirke i sockengrdnsen. - Amuns Hatt 1820 Ta nr 198, Amunds

Hatt 1831 Lur nr 84,1832 Lur nr 84, Amunds hatt, Amunds Hatt 1845 Ta nr 318,

Amunds hatt 1856 Lur nr 114, Amundshatt GK 1843,1952, EK. - F.l. inneh6ller

mansnamnet Amund. S.l. -hatt flsyftar bergets hdjdprofil. Om namnelementet hatt se

Hesselman 1935 s. 114ff.,J. SahlgreniSaoS 1945 s. 14f. ochEjder 1951 s.12ff.
Lokaliteten kallas iiven Hatteberget.

Benhog bdnh*Ut TSA. - Namnet betecknar ett relativt stort lflngstriickt berg. F.l. kan

mojligen inneh611a en motsvarighet till fvn. adj. beinn'bein,rett, rak' (Norrpn ordbok),

no. dial. bein'ret' (Torp) syftande pi att den langstriickta htijden ar rak och beskriver

en raklirrje genom terrdngen. Det finns inga uppgifter om fynd av ben pi platsen. Om

namn pfl Ben- se A. Janzdn i NoB 42 (1954) s. 10 ff.

Bjiirnblirris set bl hnberisar TMii; htijd. - Bjtirnbiirsriset 1 858 T am 423,Bjombar-
riset EK. - Ftirr v'axte bji)rnbar pi hdjden. S.1. innehiller sannolikt dial. riss re{ n.

'jordrygg, bergrygg',jfr no. dial. ris n. 'forh6ining, hpieste punkt paa bakke' (Torp).
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Ordet stflr i avljudsfdrhdllande till verbformen resa (upp, slg). Uttalet -rlsat kan sanno-
likt forklaras med att namnbrukarna efter hand associerat s.l. med ordet rls. Jfr *Res-

holmen i Lindroth 1922 s. 127 f ., >>ReseD> Bd 15 s. 92 och *RissetBd 16 s.72.

Brurebiinken bnlrabcbgkan TYv; berg. - Namnet betecknar ett berg. Bergets
viistra sida utgdrs av en brant, slat klippvAgg. Liingst ner pi klippviiggen ltiper en drygt
en meter hdg, en och en halv meter bred, helt jiimn avsats. Bergssidan liknar en lang
biink med ht g rygg. Namnet innehflller best. form av app. brurebiink'brudbzink', dvs.
den biink i kyrkan diir brudparet satt. Namnet iir ett jiimforelsenamn. FOrr gick viigen
liings klippviiggen varvid >>brurebiinken>> yar viil synlig ftir fdrbipasserande. Se s.

272.

Dti(s)skedet d{IetLOs. - Namnet betecknar ett berg. Vid bergets fot, pi cistra sidan,
finns en domarring bestflende av fem resta stena.r. Lokaliteten ligger p6 ett bergsparti
mellan Lursjdn och en biick. F.1. innehiller dds n.'hdg (av sten)', syftande pfl domar-
ringen. S.l. innehiller skede n., h2ir sannolikt med den gamla betydelsen 'hiigre terrling
mellan vatten eller vattendrag, vattendelare', se G. Pellijeff i NoB 79 (1991) s. 61 ff.
med litt. och inl. till avd. IV. Jfr aven Hrist(e)skedet Bd 15 s. 67 f. med litt.

Farbrors riinn TBr; berg. - 1851 Ta nr 376. - Namnet betecknar ett berg. I berget
finns ett stenbrott. Det har sedan llinge funnits stenhuggeri pfl platsen. Pi berget bru-
kade stenhuggarna arbeta. Mtijligen innehflller namnet en motsvarighet till, eller ett
ord besliiktat med, fvn. hraun n.'Stendynge, Stengrund' (Fritzner), 'steingrunn, ur,
r@ys, skarv' (Norr/n ordbok). Sakligt tilltalande vore att i namnet se en betydelse 'sten-
anhopning'. Jfr Sr., L. Rt)n Bd 7 s. 214 f . och Rognan i NSL s. 366. Vem f.1. 6syftar tir
obekant.

2 Fliiskeberget. 1. ftds_kab@ryar TNs. - Fliiske Berg 1830 Ta nr 310. 2.LGi. -fliiskeberget 1853 Lur nr 95. - Fkiskeberget TNs betecknar ett hogt berg vars viistra
sida utgtirs av ett brant sttp. FkiskebergetLGi iir olokaliserat och okiint for meddelare.
Namnen innehiller sannolikt ett ord sammanhlingande med boh. flask m. 'bredsida,
flatsida' (om ordet flask se Flaskevik avd.I). I namnet Fldskeberger TNs syftar f.l.
siikert pi det branta stupet. I flaskhu a i dialekten fitt ett uttal med a, se om denna
tivergflng Kvillerud 1999 s. 5 1 . Miijligt zir [ven att man associerat till ordet flcisk. Om
namn pi Fliisk- se FliiskabtickeniDSA2 s.I24 med litt.

Gellidberget fthtbcigat TLi. - Namnet betecknar ett berg som sluttar ner mot
Skattekldvan, avd. VII. Pfl sddra delen av berget skiir en smal, ca tv6 m l6ng klyfta med
branta sidor in i berget. F.l. innehfiller ett*Gellid, sannolikt betecknande bergets slutt-
ning ner fran klyftan mot Skatteklflvan. F.l. i *Gellid innehiller boh. gel n. y_h 'klyfta'
syftande pfl den smala klyftan och s.1. innehiller lidf .'sl:uttning' .

Gullhogen gttlhur4an TTa, dv. BN. - Gullhog 1790 Ta nr 91, Gulehtigen 1816 Ta
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nr 192, Gullhogen 1840 Ta rc 264. - Namnet betecknar ett relativt hijgt, vzil avgrtinsat

berg med mycket berg i dagen. Pi bergets sddra sida finns en stor, rundad fliick av rtid

granit som kraftigt bryter av mot det i tivrigt grfl berget. Denna runda, rcida fldck moti-

verar f.l. Gull-.Omnamn pfl Gull- se Andersson 1965 s. 242ff.

Hasstensberget hbgtenbcirlat LGa. - Hastens berget 1857 Lur nr 131. - Namnet

betecknar ett hdgt, brant, mycket vzil avgrdnsat berg. Berget stupar brant 6t 6ster och

h2illarna bestflr av sHt, mdrkt grfl granit. De rundade berghiillarna som utgtir bergets

topp iir nigot ljusare. F.l. innehiller dral. hassten hdsten m. 'brynsten'. Ett ursprungligt
*hardsteinn har genom en naturlig utveckling givit ett *harsten som genom assimila-

tion av rs till ss utvecklats tlll hassten, jfr feS'fors'. Det 2ir inte troligt att man tagit

brynstensmaterial pi platsen. Mer sannolikt iir att det mdrka, viil avgriinsade, branta

berget, som har ett karaktiiristiskt utseende, fort namngivarens tankar till en bryn-

sten.

Holkekullen hbhkakeln TTa. - Namnet iir numera okiint ftir meddelarna. Den loka-

litet som sannolilt bar namnet Holkekullen ar ettlitet berg i ett giirde. Berget iir ganska

flackt och bitvis griisbevuxet och har bitvis berg i dagen. Mellan bergknallarna pfl

htijdens ovansida finns tydliga, rundade, skfllformade szinkor. F.l. kan innehilla holk

m., hdr sannolikt i bet. 'nflgot urholkat'. lfr Holkebacka i SOA 1: 2 s. 8. Om holk se

DSA 8 s.295.

Hunnelider LNy. - Hunne Lider 1832 Lur nr 72. -F.1. kan innehflIla djurbeteck-

ningen hund.Den skulle iiven kunna sammanhiinga med det terriingbetecknande hun

i bet. 'terriingfdrhiijning, klumpliknande htijd' e.d.;jfr L. Moberg i OUA 1975 s.20

ff., H. Areskoug i SOA 1981 s. 5 ff., DSA 3 s.176 ff. och Th. Andersson i NoB 86

(1998) s. 25 ff.

Hiicklefjtill ft dkhafldl LGi. - Namnet iir sannolikt ett vandringsnamn; bergets oliin-

dighet har fiiranlett en jiimforelse med helvetet. Jfr det allmiint kiinda utrycket dra dt

Hi)cklefjdll 'dra 5t helvete'. Jfr iiven Hdcklefiiill Bd 6:1 s. 145, Bd6:2 s. 355, Bd 16

s. 16 och Hdcklefjiill(et)8d20:1 s. 153. Jfr iiven E. Hellquist i ANF 25 (1908) s. 199

f.ochBldkull(en)hos Ldfdahl 1999 s. 159 ff.

Hiillsklirberget hdlserbcbrlat T.Arl. - 1836 Ta nr 258. - Namnet betecknar ett

htigt, viil avgtiinsat berg med berg i dagen. Bergets 6vre del bestflr av spetsiga, nakna,

skarpt avskurna klippor med tvdra stup. F.1. inneh6ller namnet Hiillskiir, se ovan, som

sdkert var det ursprungliga namnet. S.l. -bergethar lagts till i efterhand. Namnet llall-
skiir innehiller app. hrill m.'berghdll' syftande pi de kala berghiillarna, och s.l. inne-

hiller sluir n. 'ur en omgivande yta uppstickande klippa eller skarpkantig sten'.

Kampenhog karg.panhfit4 TFi. - Namnet betecknar en liten, rundad bergkulle invid
gflrden. F.l. kan innehalla kamper, biform nll kamp(e) 'klappersten', jfr no. dial.
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kampe(r)stein. Klappersten finns p5 platsen. I Bd 16 s. 172 framftjrs tanken att -er- i
ett *Kamperhog utbytts mot -en- efter mrinster av forebilder som ursprungligen varit
tyska, sisom t.ex. Rosenlund. Ifr >>Kamperhog wallen>> avd. VIII. F.l. kan dven inne-
hilla en motsvarighet till no. dial. kamp m. 'bred og rund fjeldtop' (Torp) syftande pi
kullens utseende. Jfr 2iven Kampenhof Bd l2:I s. 167 ff. och Kamper hogBd7 s.201
med litt.

>Klingre Liderne> el. >Klingred Lide> LHe. - 1832 Lur nr 76. -F.1. innehflller
sannolikt krtngh f. eller kringel m. 'ring, ringformigt stycke i terrdngen', med ljud-
omkastning av roch l, jfr KlingeremyrenBdl2:2 s. 311 ochK/ingretjtirnBd 18 s. 159
med litt. Jfr aven Kringelmyr(en) avd. VL F.l. syftar sannolikt pi en 16ng bergudde som
gdr en rund sviing.

Kr6kenacken krdganhkan TLj. - Namnet betecknar en relativt 169, rak bergrygg
som bestir av lerskiffer i olika skikt. Dessa skikt iir tjmsom ljusare grfl, timsom svarta,
vilket ger bergryggen ett strimmigt utseende. Hdjden har berg i dagen. Namnet iir ett
jiimforelsenamn diir de olikf?irgade skifferlagren fcirt namngivarens tanke till en kr6kas
svarta och grfl fjiiderdriikt.

Kflgesten kdgast[n TGh m.fl.; griinsmiirke mot Bullaren. - Kflkesten 1803 Lur nr
42,Kiqesten 1831 Lur nr 84, Kflkesten 1834 Ta nr 316, Kflgestenen 1848 Lur nr I97,
Kogestenen 1850, Kigesten, Kikesten, kflkestenen 1852 Lur nr 105, Kigestenen 1853
Lur nr 143, K6gesten, Kige sten 1854 Lur nr 116, Kflkestenen EK. - Namnet iir oklart.
Mojligen innehiller f.l. ordet kflk m., i sfl fall i den mer allmiinna betydetsen 'p6le, stdr,
kiipp' e.d. Det iir mtijligt att en griinspile ftjrr funnits pi platsen. Jfr Elmevik 1967 s.

t20 ff.

Kdrr-, Kiilsten? gdscen TTr; berg. - F.l. kan inneh6lla app. kirr n., antingen med
standardsprflklig betydelse eller med den i Bohusliin vanliga betydelsen 'tlt skogs-
dunge (friretriidesvis p6 sankmark), tiitt buskage, trziddunge'. Nedanfdr berget finns
stora hdgar nedrasad sten. En annan mtijlighet tir att f.l. innehiller boh.luile *dla m.
'kittel' syftande p6 h6lor, nigon siinka i berget eller kittellikilemde formationer i den
nedrasade stenen, jfr t.ex. *Kcilesbergen Bd 8 s.231. Jfr Kdsslebergen nedan.

Kiisslebergen Sdslabcfule TFe. - F.1. innehfrller gen. plural Scilla av boh. kile Scd_la

m., fvn. ketill, syftande pfl tvi jattegrytor i berget. Uttalet Sdgla- fdrklaras av att fcir-
bindelsen tl inonaBoh. kan utvecklas till ss/; jfr verbet kittla somi dial. uttalas g)g/a.

Om detta se Janz6n 1936 s. 203 och207. Jfr iiven *Kdlepallen Bd 9 s. 134 och *Kiissle-

berget a.a. s. 135.

Ladberget l@bdgat TLe. - F.l. innehSller en motsvarighet till fvn. verbet hlada
'lasta' och platsen har sannolikt, med tanke pi liiget, tjiinat som lastplats. Jfr iiven fvn.
app. hladberg n. 'bjerg som er af saadan Beskaffenhed og Beliggenhed ved S6en, at
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man derfra kan lade etFart4l' (Fritzner). Jfr iiven Ladholmen Bd 20: I s.129, Lahell

NG 5 s. 322 sant Inberget NG 12 s.224.

Leromberget li_rambdgat TLe. - Leromberget 1839 Tarc 278. - F.l. innehiller

sannolikt ett *Leromm(en), s.l. innehiller omrn aryt m. 'ugn' som f6rekommer i ort-

namn betecknande grottor och hfllor. Sannolikt isyftar *Leromm(en) nflgon lerig hflla

pi eller invid berget. Namnet zir numera okiint ftir meddelarna. Jfr I'erugnenBd l2:2
s. 333 och Lasses ugnBd 12:1 s. 330.

>Liurfidllib> 
-1673K. -Namnetbetecknarvad somidagkallas Tormoserddfjiillet.

F.l. kan innehfllla diat.ljur m. med bet. '(tak)dppning' eller 'ljusning' eller liknande.

Jfr no. dial.ljor n. 'Hul eller Aabning i Slryerne' ochliore m. 'Aabning i et Tag, Luft-
hul i Midten af Taget' (Aasen). F.l. flsyftar sannolikt n6gon tippning i skogen, eller

miijligen ett bergspass som dppnar sig. Jfr Bergfors 1990 s. 15 ff. med litt.,Franz1n
1937 s.87 f . och Almhults diirr el. liure Bd 1 s. 156.

Liisshogarnal$shhwanaTRd;gravhtigar.-firirliodzhaugenom,j Liodzhaugenom

DN 5 (1416) s. 363. - Namnet betecknar ett antal numera nAstan fcirsvunna gravhcigar.

Resterna av hdgarna ligger i kanten av en dga, nedanfdr ett berg. I samband med BN
LdseharHj.Lindroth (i GBFT 1945 s. 87 f.) uppmiirksammatettparnumerafdrsvunna
nafirn, som utgdr ett intressant problemkomplex. I Holmberg (s. 66), heter det att >pfl

en hdjd i Rylands dgor, finnas 2I grafhogar, ibtand hvilka htija sig tvi resliga stenvir-
dar. Stiillet, vid hvilket iir fiistad szigen om en drabbning, kallas tjmsom Slosshdgarne

och Lds shd garne>>.I DN 5 (1416) s. 363 niimns ett * Lj ddshaugr, >>firitLiodzhaugenom,

j Liodzhaugenom>>. I RB 1391 finns ett nann Lj1dhris (J Liodhusum) omniimnt. Li6d-
hris, som i RB omtalas som en bebyggelse, niimns nzirmast efter Utby, och*Li6ds-
haugr, som alltsi inte betecknar en bebyggelse utan sdgs vara en hog, lokaliseras till
girden Vals ndrhet, med gflrden Ryland norr om. Vidare menar Lindroth att namnet
*Lj6dshaugr iir en sammandragning av ett ursprurgligt *Ljddhrishaugr diir f.1. inne-

hflIler namnet Lj1dhris som har betydelsen 'hus frjr folket (lj6dr)', ett namn betygat

fran ett par hill i s.6. Norge. Om namnet Lj6dhris se vidare Bd 19:1 (under bearbet-

ning). Lindroth anser sig ha funnit >>om icke 'folkets hus' sjiilvt (tydligen vid nigon
tidpunktkallat'slottet'),s6mojligen hogen,ochdettaindrhetenavValochRyland>
(Lindroth a.a. s. 88). Gravhrigarna kallas iiven Slosshogama varom se ovan.

>Meiare Bflrgeb TAs. - 1699 Tam 99 (i sen kopia). - Namnet betecknar ett berg

med mindre, branta avsatser. Nedfiir bergets sidor strommar vatten och bildar smi
forsar nedftjr avsatserna. Forsarna rinner ut i Forsemyr, avd. VI, som ligger nedanfdr

berget. F.1. kan inneh6lla verbet miga' urinera', som kan anvzindas om vattendrag i
bet. 'forsa starkt', bitdad med kompositionsform pi -are.I sfl fall syftar f.l' pi det

forsande vattnet. Jfr Migare och Migaren hos G. Indrebd i NoB 16 (1928) s. 157 f.,
Migande ochMigare hos Hovda 1966 s. 78 ochMigare, Migande hos A. Janz6n i NoB

23 (t935) s.21 f.
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Mon mqn el. Moneberget TAs. - Moneberget EK. - Namnet betecknar ett h6gt
berg mot griinsen till Kville. NamtetMon innehflller app. mo'ornride med sandig jord
dlir ljung eller tall vdxer', som i vissa delar i Boh. genomgitt en intressant utveckling.
Ordet iir i manga fall maskulint. Obest. sg. heter vanligen mq och best. sg. men.I vissa
nordboh. dialekter dr ordet emellertid feminint. Detta iir bl.a. belagt frfln Lur, Kville
och Skee snr, som grZinsar till Tanums hd. I DAGs finns ordet inte belagt frin Tanums
sn. I en del nordboh. dialekter diir ordet huvudsakligen iir feminint har den maskulina
bestiimda artikeln >vuxit fasb> vid stammen, och ordet heter i obest. sg. men, och i best.
sg. har det fefi den fem. best. artikeln och blivit m@ne. Enligt Janzdn 1936 s. 132 f .

beror genusbytet pi att ordet atffaherats av det semantiskt niirliggande feminina ordet
hed.

Mtiksumpkullen mh$sumbeln TAv. - Namnet betecknar en liten bergknalle i en
aker. Akern iir periodvii mycket vattensjuk, siirskilt i omrfldet runt bergknallen. F.l.
kan innehfllla ett *Mciksumpen dar f.l. kan inneh611a boh. mitk f. 'gcidsel' eller mer
allmiint'smuts eller dy'. S.l. innehflller sump m. 'sumpmark'. I ett *Mdksumpkullen

har p latt kunnat falla.

Ramlareberget rdrpharabrbg at TLr.- EK, Ramlareb. GK 1952. - Namnet beteck-
nar ett berg som ligger vid havet. Enligt DAGs uppteckningar iir diir mycket oviisen di
vigorna slflr mot stranden. F.l. innehiller sannolikt boh. verbet ramla, som har den
urspr. betydelsen 'bullra, skramla, vdsnas', med kompositionsform ph. -are.

Ranglarebergen TJs. - 1846Tanr 324. - FJ. kan innehfrlla verbet rangla rhglra
'ragla, rulla hit och dit' eller det med ringla avljudande verbet rangla rdglra'inga,
skramla'. F.l. kan iiven innehilla en motsvarighet till no. dial. rangla 'yppe kiv, krangle'
(Torp).F.1. iir bildad med kompositionsform pi -are.Jfr avenRanglaremyren, avd.Yl,
och Ranglarekldvoma, avd. VII. Det Zir om<ijligt att siiga vilket namn som zir det pri-
miira.

Ranniken rdrykan TKmHj; berg. - EK. - Namnet iir dunkelt. Det betecknar ett
hogt, langstriickt berg som loper utmed havet. I berget finns en stor hflla. Hfllan syns
viil frSn Musofjorden och har anviints som positionsangivare bl.a. i samband med hum-
merfiske. Korpar hiickade ftirr pfl berget. Nedanfrjr berget finns en liten sfrandremsa
med rullstenar. Namnet Ranniken kan vara en fcirvanskning av en ellips av ett*Ramn-
vikhillern innehillande ett xRamnvik dar f.l. innehflller orden ramn m. 'korp' och s.l.
vlk syftande pi den lilla inbuktande stranden med rullstenarna. S.l. i det supponerade
namnet innehiller hiller'grotta' syftande pi hfllan i berget.

Skrubbeberget TM6. - F.1. kan hiinga samman medadj. skrubbrg'skrovlig, ojamn',
boh. adj. skrubbot'skrovlig', no. dial skrubben 'ojzimn'. F.l. kan liven inneh6lla fsv.
skrubba f. 'hila, grotta, kula, klyfta', jfr Skrubbmossen hos Lindqvist (1926 s.285 ff.)
och Skrubberydhos Fridell (1992 s. 151). Namnet zir numera okiint frir meddelarna.
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Skrfippfls slcrdpqs, s$rdpqs TAv; berg. - Skriippis 1839 Ta rc 272. - Namnet

betecknaretthogt, viil avgtdnsatberg medbranta sidor. Bergetreser sigbakombonings-

husen. F.1. kan innehilla verbet skriippa'skryta, skrdvla' och namnet btir di f6rstfls

som 'skrytberget'. Eftersom berget 2ir den hogsta punkten i omridet forefaller en sidan

betydelse sakligt tilltalande. Jfr SkrrippestenenBdT s.278. F.1. kan 2iven innehfrIla en

motsvarighet till no. dial. skreppa'glide pludselig, falde, styrte' (Torp) flsyftande ett

ras av nigot slag. Uppgifter om n6got sidant finns dock inte. Med det senare alterna-

tivet syftar f.l. snarast pfl att berget stdrtar brant mot boningshuset.

>Slagsbergen> TSu. - 1835 Tam27l. - Namnetbetecknar tre mindrebergknallar

som ligger i en szinka mellan stdrre, relativt hoga berg. F.l. innehSller sannolikt en mot-

svarighet till no. dial. slage m. 'en bred Fordybning i Jorden' (Aasen), da. slag n' 'for-
dybning; hulning; indsenkning' (ODS) och da. dia7. slag n. 'hald i en vej' (Feilberg).

I si fall biir namnet fdrstis som 'bergen i siinkan'.

Smiirsten sm&sti-n TUii; stor sten med skfllgropar. -F.1. Smdr- vittnar sannolikt om

att stenen, eller sk6lgroparna i den, varit fdremfll for smdrining i samband med offer.

Dessa f<jrest2illningar om att man genom offer bevekte underjordiska makter och drev

ut sjukdomar har levt kvar iinda in i sen tid. Jfr SmdrpjuckestenenBd 1 s. 171 f. och

Harry Stahl i KL 16 s. 317 ff. Lokaliteten kallas iiven Dyrsten varom se ovan.

Sporrefjiilt TGh. - Sponefjell 1848 Ta nr 370. - Namnet betecknar ett relativt
l6gt, vidstriickt fjA[. Pfl fjiillets norddstra sida, vid beb. Ganehed, skjuter tre spetsiga,

viil avgriinsade, pi ovansidan rundade, relativt stora berguddar ut. Sannolikt innehflller

f.1. subst. sporre i bildlik anviindning diir de spetsiga berguddarna fcirt namngivarens

tankar till en figels eller riddares sporre.

stegefjiill sQ saftdl TGh. - EK, stekefjell 1848 Ta nr 370. - Namnet betecknar ett

hdgt berg med branta sidor. F.l. sammanhzinger viil med verbet stiga 'git, hdja sig'

(SAOB S 11327). Sannolikt har namnet betydelsen'fjiillet som stiger brant'. Jfr det

numera ej levande app. stegbacke 'stigning el. sluttning' (SAOB S 11336).

styrehog TGe. - styrehog 1820 Ta m 197. - Namnet betecknar en relativt 169,

skogbevuxen hdjd omgiven av ikrar. Lokaliteten ligger langt frfrn kusten. F.l. inne-

hflller sannolikt styre n. 'roder'. Det finns emellertid ingen formation pfl sjiilva htijden

som kan ha liknats vid ett styre. Inte heller hela htijdens form liknar ett styre. Mer

sannolikt lir att den vzister om htijden liggande, langsmala och bdjda Zigan liknats vid
ett roder. Om namn innehflllande styre t. se Ohlsson 1939 s. 135 f' med litt.

>Torges hogem> TLy. - 1829 Tanr 24I. - F.l. kan innehfilla en motsvarighet till
det fvn. mansnamnet borgeirr som enligt Rygh 1901 s. 258 varit vanligt fdrekom-

mande i Norge fran medeltid fram till nyare tid. Det utljudande -r har hiir forsvunnit

framf6r gen. -,r, se Torgestorp SOA 13 s. 87.
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2 Torshogen, -hogarna. I. tQphnwan TKa.2. LEk. - Thorshogarne 1858 Lur nr
l2I. - Torshogen TKa betecknar ett htigt berg med smi jiittegrytor pi toppen . Tors-
hogarna LEk betecknar ett h6gt bergmassiv bestiende av flera bergknatlar. F.l. kan
inneh6lla gudanamnet Tor. Folkliga forestiillningar om gluder. Tor kan ha levt kvar
liinge; framftir allt har gudenTor jt ftirknippats med flska. Enligt meddelare sl6r 6skan
ofta ner iTorshogen TKa. F.l. kan ziven innehilla personnarnnetTor.

Mflnga Vetteberg(et). - F.l. innehdllervettem. 'vflrdkas'. Vettetycksrumera endast
forekomma som namnelement. Jfr fvn. viti m.'Tegn, Marke; Signal, navnlig om
Brandestabel, der antrendtes for saaledes at give Varsel om fiendtligt Indfald i Landet'
(Fritzner). Samtliga berg ligger sfl till att de syns bra fr6n langt h611. Om ordet och
namnelementetvette se Bd 17 s.204f.

Vflrfruberget TVtj. - Waffruberget Ta 1826m 230. - Niir solen stir i ett visst liige
framtrdder, pi grund av skiftningar i bergarten, den ljusa konturen av en kvinnokropp
pibergudden. F.l. innehillerVdrfru,envanligbeniimningpijungfruMaria. Lokaliteten
2ir viil synlig fran sjosidan och anvdnds som navigationsmdrke. Fijr annat tolkningsfrir-
slag se Erik Ltinnroth (2000 s. 29 ff.) som hflller sammanVdrfruberge, med negra namn
innehflllande f .1. Fru- (bl.a. Frubergef) och vill fdrknippa dessa med fdrkristen kult.

VI. Mossar, myrar, mader o.d.

Ordet mosse m., fvn. mosi m. 'mose, mosemyr' (Norron ordbok), anviinds i dialekten
med den i ovriga landet vanliga betydelsen 'mossmark, sankmark av viss art'. Jfr Jons-
son 1966 s. 339 f. Mossarna var ftjrr viktiga i kulturlandskapet eftersom dessa i hcig
grad anviindes fiir tiikt av tory som i skogfattiga omrflden anvdndes som briinsle. Alla
meddelarna anser att en mosse iir torrare 'dn en myr och ofta iir ocksS de lokaliteter
vilkas namn innehiller mosse torrare dn de som har namn pi myr. Flera informanter
framhfrller ocksi att en mosse dr stiirre till omfanget iin vad en myr atr.

Myr f., fvn. mjrr f. 'Myr, Sump' (Fritzner), anvdnds i dialekten fiir att beteckna
sumpiga, vattensjuka omriden. Namnelementetmyrhar samma betydelseomfing som
appellativet. Som framhflllits ovan anser meddelarna att enmyr iir betydligt vitare iin
vad en mosse dr: en myr kan bestfl av 6ppet vatten. Manga av de platser som har namn
ph -myr iir ocksfl mycket vattensjuka och iir vStare iin de platser som bdr namn pfl
-mosse. Sedan man hade l2irt sig att dika ut myrar, uppodlades dessa i stor utstrd.ckning,
och en del av dem fdrvandlades till aker. Dessa namn behandlas i avd. VI[. Myrarna
anviindes iiven f6r htifing. Se dven Bd 18 s. 239. Jfr Falck-KjZillquist 1973 s. 11 f. om
ordenmyr ochmosse i Viirmland.

Ordetmad f. anviinds i dialekten fcir att beteckna sank, ekonomiskt utnyttjad mark.
Mad ar inte lika vanligt i dialekten som mosse och myr. Nflgra meddelare uppgav att
de inte anvdnde ordet och ej heller kunde definiera det. Flera meddelare anser emel-
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lertid att enmadinte iir lika vattensjuk som en myr. >Ett mellanting mellan en myr och

fast land>, ansig en meddelare. Kustborna anviinder mad medbetydelsen 'sfrandiing' .

Maderna anvdndes ofta som betesmark. Vissa meddelare hlivdar attenmad, till skill-

nad fran enmosse, alltid iir ekonomiskt utnyttjad. Andra menar att detta inte iir relevant

for ordet, men att det ofta viixer frodigt griis p6 en mad. Manga mader iir nu forvand-

lade till 6krar. Deras namn behandlas i avd. VIII. Om ordet och namnelementet mad

se Paulsson 1920 s. 72. Om ordets morfologi se lanzdr, 1936 s. 111'

LagS f . ingir i ett antal ortnamn. Det terriingbetecknande lagg ar okiint fdr de flesta

meddelarna. Endast en informant kiinde till ordet och angav betydelsen 'kanten pi en

mosse eller myr'. Som namnelement har ordet denna betydelse. En smal utldpare av en

myr eller mosse kan kallas hals m. Om namnelementethals se Halsen avd. III med litt.
F6r att beteckna sank, sluttande iingsmark over vilken vatten rinner och vattensjuka

szinkor eller sdnkor diir vattendrag rinner fram anviinds i dialekten ett appellativ med

uttalet seg eller seg. Ordet fltergflr av allt att doma pi en motsvarighet till det kort-

staviga no. dial. srk f. 'frodig eng, nrr husene; frodig fugtig svakt heldende eng' (Torp),

sv. dial. sekf . varcmse Jonsson 1966 s. 27I ff . Se dven L. Moberg i OUA 1999 s. 36

ff. med litt. Ordet kommer i det ftiljande att normaliseras sek.

I nordbohusliinska dialelter finns bevarad kortstavighet, vilket flterspeglas i uttalet

seg. Det i Tanum fcirekommande uttalet seg berct sannolikt pi inflytande fran

standardspriket och btir diirfor betraktas som sekunddrt. Jfr den alternativa nordbohus-

ldnska formen zlsa 'mosse' med konsonantforl2ingning som i standardspreket. D5 det

giiller uppteckningar i DAGs kompliceras ftirhflllandena ay att upptecknare som inte

sjiilva har kortstavighet i sin dialekt inte alttid varit ftjrberedda pfl dess existens inom

uppteckningsomr6det och diirmed inte uppm2irksammat ftireteelsen. Fcjr den som sjiilv

inte har kortstavighet i sitt sprak iir denna foreteelse mycket svir att uppfatta. En f6ljd
hiirav kan vara arkivuppteckningar som seg. Om kortstavighet i Bohusl2in se Kvillerud

1999 s. 84 f.
Som namnelement fcireko mmer s ek f . inamnen >> Grds e g g>> ellet >>Grd.si g g>>, Helv ete s

sek htblaatas seg, i skrivningar som >>Seggarne>> eller >>Seggane>>, sannolikt ocksfl i
>>Siken>>, >>Grdnesik>> och >>skalsib>. Med undantag av Helvetes sek dr ovan ndmnda

namn endast belagda i lantmiterimaterial. Det iir diirftir knappast mtijligt att uttala sig

om huruvida namnformerna speglar ortens uttal eller iir i vissa fall av skrivaren upp-

snyggade lantmiiteriforner av dialektens uttal. Skrivningar som >>Grdsegg>> och>>Grd-

slgp kan mycket viil tiinkas utgi frfrn ett :ultal -seg och iterspegla skrivamas, sannolikt

omedvetna, strdvan att normalisera enligt standardsprflkets normer. I de fall namn

hiimtats ur lantmiiterimaterial och saknar uttal har namnelementet hdr genomg6ende

normaliserats till sek. Ordet sek iir levande i dialekten och anviinds med betydelserna

'sank, sluttande iingsmark 6ver vilken vatten rinner' eller 'vattensjuk sdnka, siinka diir

vattendrag rinner'. Som namnelement har ordet samma betydelseomfing. Om ordet

och namnelementet sek och det i avljudsftirhillande diirtilt stiende sik se Jonsson 1966

s.27I ff . Se iven DSA 8 s.312 f.
I andra namn pi sumpiga omrflden inghr ldrr n. Om ordet och namnelementet kiirr

se avd.IX.
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Alebacks myr TSd,, Ahle- 1832; f.l. innehdller ett *Alebacken, avd. V; det viixer
mycket al dar. Alemyren LHe, Ahle- 1832. Allmansmyren el. Allmrinmyren LHe,
Allmansmyren, Allmdnmyren 1859; f.l. inneh6ller sttbst. allman m. 'var man, var och
en, allmdnheten' eller adj. allmtin'som dr fcir alla, gemensam fcir aIla' och namnet btir
tolkas som'myren som tillhdr allmiinheten eller iir allmiin'; skrivningenAllmdn-kan
vara en av lantmiiteriskrivaren tillrdttalagd form. Amunderddsmyren THd, 1834; f.l.
innehiller BN Amunderdd. Amunds myrLAd, Amunds Myr 1831; vidbergetAmunds
hatt, avd.Y. Anrdsmyren dUresmyra, hnrasmlra TKa, EK; f.1. innehfrller BN Anrds.
Apelbergsmyren TBil, 1845; f.1. innehiller ett *Apelberg(et), avd. Y . *Apelldrr; for-
utslitts av Apelkirrs dkrar, avd.Ylrr. ApelsekenLEk, -siken 1849. A skemyrLr{7,1830,
iiv. BN. >>Askielsmyren>> el. >>Askjiillmyren>> LTp, Askjiillmyren 1835, Askielsmyren
1858; f.l. iir otolkad; mdjligen Sterger skrivningarnaett*Askl<{)llmyren diir f.l. inne-
hiller ett x Askkrillan.

Flera Backemyr(en), dv. BN. Backemyrseken LOs, Backemyr Sika 1826; f.l. inne-
hiller namnet Backemyr; s.l. innehiller app. sek f. 'sank, sluttande dngsmark dver
vilken vatten rinner' . Ballersekerz TAs, -siken 1850; f.l. kan innehfllla namnet Balder,
anviint antingen som soldat- eller hiistnamn, se Kal6n 1926 s. 127 ; se aven Ballerkldvan
Bd 17 s. 83; s.l. innehiller app. sekf . varom se inl. denna avd. BarnemyrenLSh,Barne
myren 1810, iiv. BN; namngivningsgrunden okiind; jfr dock Barnegrottan, avd. VIL
Bastelidsmyr TLj m. fl., EK(B); f.l. innehiller namnet Bastelid, avd. V. Bastemyr
bhgtamar TUi; f.l. kan syfta pi att man tagit bast pfl platsen; f.l. kan iiven inneh6lla
boh. basta f. 'torkhus el. torkgrop f<ir lin el. siid'. BenjaminsmyrenTRy, EK(B); f.l.
innehflller mansnamnet Benjamin. Benkldvmyren, -myrarna LBj, Benklflfmyrn, Ben-
klflfmyrarne 1830; f.l. innehiller ett *Benkldvan, avd. YII. Bergsmyr TUy, 1863.
Bickehelvetet bisafubluata LRa; gyttjig myr vid Bicketjcirn, avd. I; namnet kan vara
redukt av ett*Bicketjcirnhelvetet; den pejorativa s.l. torde syfta pi myrens ol2indighet,
jfr Helvetes sek nedan. Bickemossen LRa, 1850; redult av Bicketjrirns mosse sffax
nedan. 2 Bickemyr(en). l. TEj, Betjemyr 1861. 2.LRa, -myren 1850; f.l. innehiller
dral. bicka bosa f. 'tik' kanske i nedsiittande betydelse. Bicketjr)rns mosse LPta,
Bickekjerns mosse 1850; vid Bicketjtirn, avd.I. BjdrkemyrTYa,lS4L. Bjdrmyr TTv,
1841; f.l. innehflller sannolikt en motsvarighet till fvn. bj6rr m. 'trekanta stykke; tre-
kanta jordsnipp; land' (Nonon ordbok) isyftande myrens form; jfr Bjdrholmen Bd 7
s.8. BjiirnehdlsmyrLNy, Bjdrnehols Myr 1832; f.l. innehf,tler ett*Bjdrnehdl(et), avd,.

Yil. BjdrnekiirrLAd, -kjiin 1831. Manga Bjr)rnemyr(en), -myrarna, iiv. BN. Bjdrne-
styclvnyren TLfl, 1839; vid, Bjdrn(e)stycket, -styckena, avd. VI[. 3 Blockemyr. 1. LSi,
Blocke myr 1829.2.LE.L, Blflcke- 1852, av. BN. 3. LGa, Blicke- 1857;f.1. innehfrller
dial. blocka f. 'storbladig vaxt'. Bldmyr(en) TRvEr, -myr 1820,1822, -myren 1832;
vid Bldberghogarna, avd. v; sannolikt zir namnet redukt av ett *Bldbergmyren.
BldsuppmyrarnaTHj,Blisopp- EK(B), Blisuppmyrarne 1855; bakomBldsuppkullen,
avd. V. 3 Bldtemyr. l. bb/damlr TLe, 1839. Z.TFL,1856. 3. LGa, 1810; ovanligt vira
myrar.BldteskogssekenTHu, -siggen 1788;vidBliiteskog,avd.rx.FleraBockemyr(en).
Bockemyrs laggLAd, Bicke Myrs Lagg 1831; s.l. innehiller app.lagg f. 'kanten pi
en mosse eller myr'. Bonemyr bQnamgr THpU?iBj, EK(B); f.l. kan innehilla person-
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beteckningen bonde m., som i dial. uttalas bQna, ellet dial. bonde bdna m.'gr6bo,

Artemisia vulgaris' eller hiir snarale med betydelsen 'ett slags ogrds', se Hesselman

1935 s. I ff . BottenkirretLEk,lS58; f.1. innehflller app. botten m. 'lflgt liggande mark,

den del som ligger l2ingst in eller liingst bort i lflgliint, ibland sankt, omrflde' . Botten-

madenTKu, Botten maden 1820; vid dgar. Botten, avd. VIII. 2 Bottenmyr(en). l.LEk,
-myren 1858. 2. fdrutsiitts av Bottenmyreberget, avd. V; se Bottenkiirret straxovan.2

Bottnemyren 1. TGh, 1848.2. LEk, 1858. Brattemyren (Iinga) LBj, Lange Brattemyr

1830, Brattemyren 1867; vid Bratteberget, avd. V, namnet iir sannolikt redukt av ett
*Brattebergsmyren. Brattdsmyr(en)TGr, Brattfls myr 1853, Bratt6s myren 1861; vid

torpet Brattds. Bredfirillsmyrama TGe, EKB; vid Bredfid.ll, avd. Y. Bredmyr bre--

LAn, Bre- 1824; numera dr myren inte speciellt bred. BringebrirsmyrLl(7, Bringebiirs-

1830; f.1. innehflller bringe(l)brir 'hallon'. Brosekeru TJs, -siken 1846. BrunemyrTTs,

EK(B); f.l. '6syftar brun tow. *Brunkiirr; fdrutsiitts av Brunkdrrsmyren, avd. vIII.
Flera Brunnemyr;f .l.inneh6ller gen. pl. av brunn. Brunnsmyren LOs, 1842; sannolikt

nhgon brunn invid lokalite ten. B rdtemyr LOv, 1 846; f.l. innehflller sannolikt brdte m.
,svedjefall,. 2 Brtickemyr(en).1. T06, Briicke Myra 1812. z.TUk, Brlicke myr 1848;

f.1. innehiller dral. brticka f. 'bred, lflngsluttande backe', Brrickemyr TUk ligger vid

torpet Brcickorna. BriickesekeruTAs, -siken 1850. Minga Briindemyr; f'1. syftar pfl

avbrdndvegetation. BubackmyrenTLil, lS3g;vidBubacken, avd. V. BullaremyrTAt,

1841; f.l. syftar sannolikt pfl att nflgon person frhn Bullaren haft n6got med platsen att

gora. Bussemossen bitgambsan TFr; sannolikt redukt av ett xBrr,s,terddsmossen ddt

f.1. innehflller tpnamnet Busseriid. *Byltemyr(en); fOrutsiitts av Byltemyrskldvan, avd.

VII; f.l. kan mdjligen innehilla ordetbylte. Bdsemyren bd.samArg TBu; f.1. innehiller

sannolikt det av J. Sahlgren i NoB 8 (1920) s. 163 omtalade bds m. 'djurf?illa med

vaggar och tak', sannolikt har man haft en sidan fangstanordning vid myren. Bdskiirr

TAs, 1855; se ftiregflende. Bdtemyren LSh, 1867, av.BN. BdtkldvanTUk, -kl6fva

1848; torvmosse; mellan mossen Bdtkldvan och havet l6per en klyfta mellan bergen,

denna har siikerligen varit den ursprungliga namnbdraren; sannolikt drog man upp

bdtarhar. >>Biickerds myren>> THm, 1818; eftersom inget BN *Biickeriid har kunnat

bel:iggas innehflller f.l. sannolikt ett*Bcickerds(er) eller ett app. *bcickerijs.

DaldsmyrenlBj, Dahlasmyrn 1830;f.1. innehflllerett *Dalds,avd. V. FleruDamme-

myr. DannemarkTLil,1839; myr; sannolikt uppkallelsenamn, jfr J. Sahlgren i NoB 41

(1953) s. 19 f. medlitt. DansarmyrenTFh,l856; namngivningsgrunden okiind. Dapen

ddbanTSl; torvmyr; namnet innehiller app. dape m. 'liten vattensamling, pcil, damm'

varom se inl. till avd. I. DelesbticlcrnyrenLl\n, Delesbiick Myra 1824; f.l. innehiller

namnetDelesbcick,avd. II. DikesmyrenLAd, 1860. DiupemyrTKaOpHs, 1847, Dype-

1822, av. BN; namnet zir numera okiint ftjr meddelarna. *Diupesek; fdrutsiitts av

Djupeseksftaten, avd.YIII. Drill.aresekenTGh, -siken 1848; f.l. innehflller sannolikt

verbet d.ritta i bet. 'ploja till jordkammar ftjr rotfrukter' med kompositionsform pi
-are; s.l. innehflller sek f. 'sank, sluttande iingsmark 6ver vilken vatten rinner' . Drd-

mossen drfumbsan TKn; namnet kan innehfrlla dial. drdg f .'dalsdnka'; g har, s6som dr

normalt fdr dial., utvecklats till ett w-ljud, som fallit bort i sms; namnet zir numera

okiint ftjr meddelarna. FleraDumlingmyr(en);f.1. innehitler dral. dumling m. 'ftirdjup-
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ning i mindre vattendrag; liten djup rundaktig vattensamling i mosse; ndstan igenviixt
tjarn' . *Du(v)seken?: ftirutsiitts av >>Dusike Lid>>, avd. V; mtijligen innehflller f.l. fflgel-
beteckningen duva. DylimadenTBe,l82S; vid Dylid, avd. V. >>Ddsskils Myn> LOs,
1826;otolkat.

EkebdcksmyrenLAd, Ekebzicks Myren 1831; f.l. innehiller ett *Ekebtick(en), avd.
II.2 Ekekldv(s)myren. 1. TGr, Ekeklflfmyra 1819.2. LSiVy, Ekeklofsmyren 1805;
f.l. innehiller namnet Ekekldvan, avd. vII. Ekemossen T56, -missen 1853. Ekerdds
mryr LSlm,1878, Ackerridsmyren 1878; f.l. innehflller ett *Ekeri)d med okiind syft-
mng.

Falk(e)mossenTGr,Falck- lS42,Falkemossen 1861; sannoliktredukt av ett*Falke-
riidmossen dar f.l. innehiller BN Falkert)d; lokaliteten ligger vid beb. Falkerdd.
Falkemyren TGr, 1861, se foreg6ende. Falkomerc)smyren THm, Falkon Rtismyra
1818; vid Falkomerds, avd. X. *Fanteknipmyren; forutsatts av Fanteknipmyrs moar,
avd. vIII, f.l. innehf,Iler namnet Fanteloipen, avd. v. FetehringedyetTGi,Fitte Hiinge-
dyet 1829; vid flkern Feten, avd. V[I; s.l. innehfiller app. hr)ngedy n.'gungfly' . Fete-
mnden TGi, Fettemaden 1829; vid flkern Feten, avd. VI[. Fimmerhdllmyren TS:u,
1835; f.l. innehiller sannolih ett*Fimmerhiillen; omf.l. kan sammanhzinga med dial.
adj.fimmer'rask, kvick' dr ovisst. >>Fjasemyr>> LBj, 1830; f.l. kan mtijligen innehfrtla
dial. fias n. 'torrt, d6ligt briinsle, fniiske' syftande pfl att sSdant flnns vid myren; f.l.
kan ziven inneh6lla dral. fias f. 'kvinnligt kcinsorgan' och namnet kan di bero pfl jiim-
fdrelse; jfr FjasebackenBd6:I s.256. Fjrillmyr(en) LBj, fjellmyr 1815, Fjellmyren
1867; vid Fjiillet, avd. v. >>Fjiirmyn> LBj, 1815; f.l. kan innehilla en av lantmdteri-
skrivaren standardspriksanpassad form av slbst. firider f. som i dial. dock snarast
fitalasflgr;tttaletflqr fdrekommer i hogre utstriickning sdderut i Bohusliin. Flatemyr
TGd, 1835. Flinkerekiirre, LKl, 1830; se Flinkereberg, avd. V. Flogemyren TBr,
1851; f.l. innehflller app.floge m.'liten vattensamling', om app. se inl. till avd. L
Flciskemon Tot, fl2iske- 1843; ftir f.l. se Fliiskeberget, avd. v. *Flciskemyr; forutsiitts
av Fliiskemyrberget, avd. v. >>F olare My> LNy, 1832; f .l. innehiller sannolikt fdle m.
'hdst' med kompositionsform pi -are. Forsemyr TAs, Fosse- EK; f.l. innehflller app.

fors m. syftande pi vatten som forsar nedfcir det intilliggande berget, se >>Meiare
Biirgeb>, avd. V. Fredriksmyr TAr, Fredriks myr 1863, Ziv. BN. Furumyr TTv, 1841.
Fdgelmyr LNy, Fogle Myr 1832. Fdglemyrs halsLNy, Fogle Myrs hals 1832; del av
ftiregiende. Flera Fdlunge-, Fcilungsmyren; betesmarker. Fdrsritte-, Fr)rsrittmyren
TSii, fdrsiitte- 1825, Ftjrsiitt- 1856; namnet iir dunkelt; jfr fdrsc)tt'hcinsbiink' eller fiir-
stit(e) n.'biink framfor ett bord', se Fdrsiitebergen, -kullen Bd 8 s. 251.

2 Galtemyr. 1. LVe, 1824, av. BN. 2. LKi, 1846. Gamla myren el. Gamlemyren
TGr, 1842, 1861. Garvaremyrqrna LRa, garfwaremyrarne 1850; f.l. kan innehfrIla
yrkesbeteckningen garvqre eller verbet garva med kompositionsform pfl -are; moj-
ligen har man anvzint myren fcir att, i samband med garvning, szinka ned och bl<ita
hudama frir att mjuka upp dem, jfr Garvaremyren Bd 15 s. 298 f. Manga Gatemyr(en),
-tnyrarnaa f.l. innehiller gataf.'vdg,fdgata'; myrarna ligger vid viig eller f?ivlig, i ett
fal gfu fiiviig tiver myren. Gerums vrd TGe m.fl., EK(B); myr; f.l. innehflller BN
Gerum; namnelementetvrd, i betydelsen 'hcirn, avkrok', dr vanligt, jfr OGBReg, och
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asyftar hiir avsides lage.2 Get(e)myr, -myren. l. fidamUr LRa, -myren 1850. 2. TBe,

1845. GoddemyrLKi, Gotte 1819; f.1. innehflIler sannolikt godda gdda, gida f., mot-

svarande no. dial gotaf.'indskaaren rende, fals, dyp og bred fure efter skred, tragtfor-

met rende i fjeldet, aapning i skog' (Torp), ifr Mdrgoddan avd. VfII. Gotlandsmyren

LOn, Gott- 1835; vid torpetGotland. Govemyr gbpamlr TTe, Gflfvemyren 1853; vid
tp Goven; f.l. kan innehilla en motsvarighet till no. dial. gova f.'damp fra varm el.

fugtig masse; dunst, lugt' el. gove m. 'lugtende dunst' (Torp), jfr Gussidn hos Elmevik

1999 s. 64 ff. Flera Grankirr. Granktirrmyren TYv, 1866. Manga Granmyr(en).

Grindemyr LVb, 1855; Grinne- 1855. Gripserddsmossen LGi, Grippserods- 1853;

lokaliteten tillhdrde delvis Grupserdd. GroseklSi, -segg 1829;f .1. innehflller dial. gro

grg f.'groda' eller gro(e) m. 'grdnska', jfr no. dial. grode m. 'VExt, Vegetation,

Grresplan, Grpnning, f. Ex. i et {eld' (Aasen) och Grddinge i Stahle 1946 s.218 tt.
GrumsemyrLds, 1826; redukt av fdljande. Grumserddmyr LOs, Glumsere Myr 1826;

f.l. innehfiller ett*Grumserdd, avd. VI[. GrumserddsmossenL5s,Gromserddsmossen,

-mflssen 1842 se fciregflende. Grytemyr TTa, 1836; f.l. innehflller sannolikt gryta f.

'hflla, f6rdjupning' .2 Grdbenmyr(en).1. LTp, -myren 1858. 2. LSm, -myr(en) 1878;

f.1. innehiller grdben 'valg', ftjrr fanns mycket varg i trakten. Grdbtickemyr LRa,

1850; f.l. innehflller ett*Grdbtick(en), avd.lI. GrdgdsmossenLTp,1835,1853' Grd-

gdsmyren LBaTp, 1835. Grdmyr(en)'lGh, 1848. Grdsek TGh, -sik 1820, Grflsigg,

Grisegg 1852; s.l. inneheller app. sek f. 'sank, sluttande dngsmark'. Grdseke myr

TUy, Grisike myr 1863; vid ftireg6ende. GrdtaremadenLEk, Gritare maden 1852;

vid Grdtareflaten, avd. VIII. 2 Grdna myr, Grdnemyr. l. gr@na mfir TKI1, stor myr

med grdn vegetation. 2.TOp, Grdnemyr 1822. GrdnemadTKrt, Grone Mad 1832, av.

BN. GriinesekTNa, -sik 1839; f.l. innehiller app. sekf. valom se strax ovan. Grdtemltr

TTa, 1837, tr859; f.l. innehiller dial. grdt n. 'sten, stensamling', om detta ord se t'ex.

Griiten avd. III. Gulemyrar TBd, Gule myrar 1820. Gungaremyr LNy, Gungare Myr
1832; f .1. kan syfta pfl sank, gungande mark; om nalnn som syftar pi gungande mark

se Th. Andersson i SOA 1972 s.13 med litt. Gunhildsmyren TKlKr, Gunnilds- 1852;

f.1. innehitler kvinnonamnet Gunhild. GunnarebackenLHe, Gunnare Backen 1832;

f.l. innehfiIler mansnamn et Gunnar. GdruekiirretTGfl, Ganekjenet 1852; f.l. innehflller

BN Gdrden gq'n. Gdne-, Gdnsmryren, -myrqrna TUy, Gunsmyrarne, Gens Myrarne,

GAns myren, Gflne myren 1863; vid beb. Gdrden, se foregiende' Flera Gdnge-,

Gdngaremyr(en), -myrarna; nafilnen torde betyda 'myren over vilken mat gdr', jfr
t.ex. GdngarebergetBd,l7 s. 191 med litt. Gdngaremossen LAd, Gangare Mflssen

1831; se f6reg6ende. GdngkarsmyrenLBj, G6ngkasmyren 1867; vid sj6n Gdngkaret,

avd. I. Gdrdemyr TLr, EK(B), G6lemyren 1836, itv. BN; myren ligger niira gdrden,

dvs. boningshusen. Fteru Gdsemyr(en). Gdsemyrshalsar LVb, 1855; se fdregiende.

Gdsemyrsmosse LVb 1855.2 Giirdesmyrere. 1. TVi, 1839.2. TUy, Sodra Giirdismyren

1863. GrirpemyrTRy, Hjerpe- 1861;f.1. innehiller BN Gdrpen. GdtelidmyrenTGit,

Gdtelid myren 1852; f.1. innehiller ettxciitelid, avd. V.
HagamadenTHa, Hag-, Haga- 1846; f.l. innehflllerBN Haga. Hallebergs myrl-To,

1858; vid Hatleberg(et), avd. V. Hallefjrillkiirret TBd, Hallefjiill kjiirret 1820; vid

Hallefidll, avd. V. HallefirillmyrenTBd, Hallefjiill myren 1820; se fiiregflende. Halls-
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ktirret THd, 1834; sannolikt redukt av ett *Hallindskiirret diir f.l. innehiller BN
Hallind. >>Hallskcirsmyren>> TTa, 1840. Flera Hamnemyren; f.1. innehiller i flera fall
hamnf .'utmark, utmarksbete' och i nigot fallhamnf .'tilliiggsplats' . Hamrehcillsseken
LOn, -siken 1835; vid Hamrehiill(an), avd.Y. HanvikemyrenTKn, -myra 1841; vid
Hanviken, avd. I. HaremyrLLn, 1824. Hasslebackemyren TKk, Hasslebacke myren
1844; t.l. innehiller ett *Hasslebacken, avd. V. Hasslemyren LRe, 1840; ftjrr viixte
hasselhat. HattebrdtsekenTFo, Hattebrit siken 1820; f.l. inneh6ller ett*Hattebrdt(en),
avd. VtrI. HavardsklevmyrLToOs, Hiv6ls klef Myr 1826, Hflfv61s Klefvemyr 1858;
vid Havardskleven, avd. IV. *Hedmossen; fbrutstitts av Hedrnosseberget, avd. V.
*Hedmyr(en); ftirutsiitts av Hedmyrskldvornq, avd. VII ochHedmyrsbergen, avd. V.
Heljerddsmyren'IYi, 1839; vid beb. Heljerdd. Helvetesmyr(arna) TAs, Helfvetes
myrame, Helfvites myr 1824; se Helyetes sek sdrsk. avd. nedan. Hjrilmbergsmaden
TGr, Hjelm- 1807; f.l. innehillerett *Hjdlmbergef, avd. V. HjiilmmyrTSii, Hjelmmyr
1856; f.1. innehiller sannolilt hjdlm m. i bet. 'skyddstak ftir forvaring av hti (t.ex.
myrho) el. siid'. Hjdlmseken TTs, Hjelmslken 18271' se ftiregiende.2 Hogsmyr(en).
1. TOp, -myr 1822. 2. TLe, -myren 1839; f.l. i bida nanmen innehiller BN Hogen.
HolkemyrTAr, 1863, 1865; f.l. innehiller holkm. hiir i bet. 'nflgot urholkat, urholkad
tendng, nerskuren dal'. Flera Holme-, Holmsmyren, -myrarna; f.l. innehflller app.
holm eller holme m. aqtingen i betydelsen 'kulle, mark htigre iin omgivningen' eller i
betydelsen 'landtunga vid 6 eller mosse'. Holmhalsen, -halsarna LRe, -halsen 1842,
-halsarne 1840, L842; viil redukt av ett *Holmsmyrhalsen, -halsarna; se fcireg6ende.
Flera Holtemyr(en); f .1. innehiller app. holt varom se lX. Hovtrddsmaden TTe, Hof
Trds maden 1828-29; vid Hovtrcidef, avd. VIII. HovtrridsrnyrenTTe, Hoftriits myren
1828-29; se fcireg6ende. Humlemyr(en)TBr, -myren 1851, -myr 1853; sannolikt har
man odlat humle dar.2 Hunnekiirr(et). l. TFt, Hunnekarr 1851. 2.LBjTd, Hunnekiir,
Hunne Kiirret 1830; f.l. kan innehfilla djurbeteckningen hund; man bdr dock ej bortse
frln hun i bet. 'terrdngforhdjning, klumpliknande htijd' e.d., jfr L. Moberg i OUA
1975 s.20 ff .,H. Areskoug i SOA 1981 s. 5 ff., DSA 3 s. 176 ff. och Th. Andersson i
NoB 86 (1998) s. 25 ff.; bflda platserna ligger vid klumpliknande berg. Hunnemyr
LNy, Hunne Myr 1832; vid Hunnelider, avd. Y . Husemyr T56, 1853. *Husluirr; for-
utslitts av Huskirrberget, avd.Y. >>Huusman>>LEk, 1697; mdjligen flterger lantmiitar-
skrivningen etl *Husmaden. Hyttemyr LAn, 1824; f.l. innehiller boh. hytta'hydda,
stuga', jfr Orrehyxsmyrnedan. Hdkebytorpsmyr(en) T, 1863;f.1. innehitter BN Hdke-
bytorp. Hdkemyr LGg, Hike myr 1810, iiv. BN; f.l. innehflller sannolikt mansnamnet
Hdkan som i dial. uttalas hdga eller h@ka. Hdlekasmyren LBj, -myrn 1830; f.l. inne-
hiller ett *Hdlekas(en), avd. VIII. Minga Hdl(e)myr, -myrarnq; f.l. kan innehlilahdl
n., hdla f. eller adj. hdl'djupt nerskuren' . Hdmyr LAd, 1831; f.l. innehiller sannolikt
en motsvarighet till no. dial. hd f . 'eftergres' (Torp) och det halliindska hd f . 'grds,
som uppvdxer efter frjrsta slittern' (Rietz), jfr Hdbrick, avd. tr. >>Hdljesmyr>> TYv,
1841; f.l. innehfrller sannolikt mansnamnet Helge. HtillemyrLTo,lS42; f.l. innehflller
hrilla f. 'berghiill, stenhdll'. Hciskjemyren TOp, Hiistskje- 1855; f.l. innehfltler BN
Hdskje. Hiistemyr LSi, 1857, iiv. BN. HristeviksmyrenTFit,1856; f.1. innehSller ett
*Hristeviken, avd. I. Hiisthagsbergsmyren TGe, EKB; i f.l. ingAr namnet *Hiisthags-
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berget som i sin tur innehiller ett *Hcisthagen eller app. htisthage. >>Hdgs kjarn> TSd',

1801; f.1. innehflller sannolikt soldatnamnet Hdk. Hdgdsemyren LBjTd, htijisemyren

1830;f.1. innehiller ett*Hdgds, avd. V. FleraHdiaremyr(en); f.l. innehiller sannolikt

verbet hdja'gorahoarbete', med kompositionsform pfl -are if .1., jfrt.ex. Gdareberget.

HdjeremossenLBj, Hojere Missen 1830; f.1. innehiller sannolikt verbet hdja'gora
hoarbete', med kompositionsform ph -are. Hdjeremosslaggerna LBj, -laggeme 18671'

f.l. innehiller namnet Hdjeremosserz; s.l. innehiller app. lagg f.'kanten pi en mosse

el. myr'. Hdkrirr TSii, 1857; siikert har man slagit hd peplalsen.

Jans myr funs mgr T06; f.1. innehiller mansnamnet Jan. Jdttefidllsmyren TKt,
J[ttefjells- 1848;vid Jtittefjall, avd. V.

KallektirretLTi, -kjiirret 1819; f.l. kaninnehfllla kallm. 'skvaltkvarn'. Kalvekldvarl

k?tLuakh&ua Top, EK(B), kalfveklflfva I8l7 myr som ligger i en dal mellan bergen;

s.l. innehiller kldva f.'klyfta, dalgang mellan hoga berg', salnma som ftiljande. Kalv-

kldvmyrenTOp, Kalfklofmyren 1855; samma som fdregiende, s.l. -myren iir siikert ett

ftjrklarande titl[gg av lantmdtaren. Kampebackeseken TJs, -siken 1846; vid Kampe-

backen, -backarna avd. V. Kannemyren LEl, 1852; f.l. btir anknytas till viixtbeteck-

ningarna kanne, kann(e)blad och kannegriis betecknande bredbladiga nzickros- och

frdkenvdxter valom se Lyttkens s. 1043 och KannemyrBdZl:l s. 98. KappekiirrLKT,
1 830; f.1. kan innehill a kappe m. 'gammalt rymdmitt fcir torrvaror ph 4,6 litet i form

av en triilflda med lika sidor'; kappe anv'arrtds dven i overftird (skiimtsam) betydelse

'liten stuga', omkappe se SAOB K482 f., SOA l:2 s.46 och Kappen Bd 17 s. 100;

mdjligen dr namnet ett jiimforelsenarnn diir nigot av de berg som omger kdrret liknats

vid en kappe. *Kartekiirr; ftirutsiitts av Kartektirrsberget, avd. V; f.l. innehiller dial.

kart m.'tuva, ojtimnhet i terriingen' eller 'mindre sten', jfr no. dial' kart 'V'rludret

knortet ujevn Flade; Landskab eller Jodsmon som er knudret, tuet og stenet; knortel

Bark' (Ross), se dven E. Lid6n i NoB 27 (lg3g) s.32 ff. och S' Strandberg i OUA

1977 s. 30 ff . Kartgelsmyren TSe, EK 193540, EKB; namnet innehdller ett * Kartgel,

avd. VII. Kasemyr(en) LHe, kasemyr 1832, -myren 1861; f'1. innehflller app. kas f.

'svedjefall' . Kanehaljseken TKu, Kattehtrlgsika 1820; vid Kanehdlien, avd. L Katte-

myrarnaTTa. -myrarne 1836; Katt- anviinds hiir ev. i nedsiittande betydelse. Kilemaden

TKu, kile- 1820. KilesumpenTKtt, kilesumpen 1820; f.1. innehflller app. kile m. 'vik'
va.rom se avd. I; s.l. innehiller sump m. 'sumpmark' . KilstorpemyrenLl(t, Kihlstorpe

myra 1812; f.1. syftar sannolikt pfl att ett eller flera torp under Kil haft torvtiikt e.d. i
myren. >>kjrinnungmyren>> TBd, 1820; otolkat; se >>kiiinnungmyrdalen>> avd. VII. 2

Klev(e)myr.1. LRe, Klevmyr 1840.2. LBj, Klefwe Myr 1830, Klemyren 1867; f.l.

innehiller app. klev f. 'klyfta i brant berg i vilken man kan 96, bergspass diir det iir

besviirligt att komma fram; gangstig uppfdr sidan av eU (brant) berg'; namnen zir

numera obekanta ftir meddelarna. *Klockaremyren; ftjrutsiitts av Klockaremyrskogeru,

avd.IX. 2 Kloppelairr(e/). 1. TBfl, -karr 1845, EK.2. TSaL6, -kiirret 1856, Klflppekiirret,

Klapekiinet 1825; f .1. innehflller boh. klopp f. 'sping' . Flera Kloppemyr(en); jfr fore-

giende. Kliittemaden TVh, 1835; Yid Kldttekilen, aYd.I. KldverddkdrretTTaLl(7,
Kltifvere kiirret 1821; f.l. innehflllerBN Klijverdd. Kncismyr kni-smyr, knds-TLtSd,
EK, Kniietsmyren 1836; vid berget Kniit, avd.Y. KokasrnyrarnaLTa, -myrarne 1855;
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f.l. innehdller ett*Kokas(en), avd.YIII. Korpralmyren LRa, Corporal- 1850; namn-
givningsgrunden okiind. Korsstenmyren TSu, 1835; f.1. innehiller nantnet Kors-
stenarna, avd. V. Krabbemyrarna krh[amyrana TLit, EK; vid viken Krabban, avd.I.
Krabbemyren, RundaTLS, Runna Krabbemyren 1 839; en av Krabbemyrarna. Kranse-
kiirrTGd,1835, 2iv. BN; det berg med rundad topp som ligger oster om kzirret kan ha
uppfattats som kransformat och narnnet b6r i si fall fdrstis som 'k!i:ret vid kransen'
eller 'kiirret vid, *Kransberget', jfr KransebergetBd 20:1 s. 140; f.1. kan iiven inne-
hfllla personnamnet Krans. Krappsdtermyren TBd, Krappsiitt- 1820; f.l. innehdller
narnnet Krappsdter, avd. VIII. KrappscittmadenLHti, Krappsiitt maden 1863; innan-
fdr Krappscitt, avd. trI. Manga Kringlemyr(en), -mTtrarna; samfliga dessa myrar har
rundad form; f.l. innehflller kringel m. 'ring, ringformigt stycke i terrdngen' syftande
pi lokaliteternas form, jfr Kringlevattnet Bd 15 s. 204. Krokemyr TSo, 1853, kroke
myr l8l2; f.1. isyftar lokalitetens form. Krolcsmyr TEr; Kroks myr 1820; f.1. kan inne-
hilla personnamnet Krok. Kroppelairr TSa; -(iin 1801; f.1. innehiller sannolikt sv.
dial. kropp m. 'klump' hiir sannolikt syftande pfl ett berg vid myren, jfr Kroppmossen
i SOV 14 s. 163. Flera Krosseki)rr, ix. BN; f.l. innehflller ordet kross 'kors' som kan
syfta pfl nigot andaktskors, nilgon korsformad naturformation, lzlge vid viigkors eller
p6 s.k. dddskors som rests, lagts pfl marken, ristats i sten eller ffA diir nSgon miinniska
eller nigot djur ddtt; jfr Kro sskiirrBd 8 s. 350 f. (om andaktskors vid korsviig se IFGH
1779 s.23, oms.k. dodskors se t.ex. VFF 2010 s. 29, IFGH 1437 s.48, IFGH 3657 s.

30). Krossektirrs myr LGg, Krissekiirrs myr, krflssekiins myr 1810; vid Krossekiirr.
Krdkemaden TEr, krflkemaden 1820. Kuggebussmossen l<Qgabmsm$san, kcigabug-,
kbgabug- TH6, EK; dunkelt, ligger delvis i Mo sn, se Bd 18 s.249. KusemadenTKt,
kusemaden 1820; sannolikt redukt av ett*Kuserddmaderu eftersom lokaliteten ligger
pi beb. Kuserdds mark.2 Kvarnemaden. 1. TVi, Qvarne- 1839.2. TEj, Qvarn- 1861.
Flera Kvarn(e)myren; f.l. flsyftar kvarndrlft. Kvarnetjcirns lagg LNy, Qvarnekiims
Lagg 1832; f.l. innehflller namnet Kvarntjcirn, avd. I; s.l. innehflller app. lagg f. 'kant
p6 en mosse eller myr'. Kycklingemyr(en) LGi, -myren 1851, -myr 1853; namngiv-
ningsgrunden okiind. Kyrkegrindsmaden TAr, Kyrkegrinsmaden 1817; vid Kyrke-
grinden, avd. IV. KyrkehogsmyrenTHm, kyrkehogs myra 1818; f.l. innehiller ett
* Kyrkehog(en), avd.Y . KyrkekldvskrirretLKl,Kyrkeklofkiirret 1830; vid Ky rkekldvan,
avd. VII. KyrkemyrLl{r, 1819. Kddemyr k@da-LLn,Kite-, Kide- 1824;myrenligger
i ett skogsomride med kddiga furor diir man forr briinde tjara. KdgestensmyrenLAd,
Kage- 1860; f.l. innehiller namnet Kdgesten, avd. V. Kdlelairr TSA, -kjiirr 1801; f.l.
innehiller antingen viixtbeteckningen kdl eller iimnesbeteckningen kol, vilketdera kan
inte avgriras utan uttalsuppgift; namnet dr numera okiint ftir meddelarna. Kdlemyren
TEj, 1861; se ftireg6ende.3 Kdll(e)myr. 1. TFfl, Kflll(e)- 1856.2. LSd, k611e- 1820.
3. THt, Kolle- 1841; f.l. innehiller vsv. kdlle, kolle 'klulle'. Kdlstad(s)kcirret LEk,
1849; f.l. innehfrller BN Kdlstad sannolikt flsyftande att man pi Kfilstad haft nyttjan-
deriitt. Krilldalsmyren TAs, 1824; vid, Ktilldalen, avd. VII. Krillekcirr LS6, kiillekiin
1820.2 Krillemyr(en). 1. TGe, Kjellemyren 1852.2. TAr, -myr 1870. K(illsekenL5n,
-siken 1835. Kiillsmyren LHe, 1840. Krimpemyren THm, kjiimpe myren 1818; f.1.

innehiller viixtbeteckningen kiimpe 'plantago media, groblad'; groblad viixer diir.
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Kcimperddsmyren, St. TVi, 1839; f.1. innehillerBN Ktimperdd. KiiringemossenLBj,
Kiiringe Mossen 1830; namngivningsgrunden okiind. Fleta Kiiring(e)myreru. Krirre-

myren TBr, 1851. Kdrret, Lilla, Gamla, Stora TEr, 1861. Kdlnemyren TLy, Kjdlne

Myren 1829;f .1. innehiller ki)lnaf. 'torkhus ftjr lin el. maTt'':Kdlnesekenl:Tv, -siggen

1786. KdremyrenTBn, -myra 1819; sannolikt syftar f.l. pi att en kdrvag g6tt iiver

myren.
Lammedalmyren TBe, Lammedal myren 1828; f.l. innehSller ett *Lammedalen,

avd. VII. Lappekiirr TGh, -kjerr 1853; sannolikt vid nigon liga som kallats *Lappen,

se avd. YIII. LavemyrenTGd, Lafvemyra 1835; f.l. isyftar mdjligen fdrekomst av

lavar. >>Lefuers myr>> TOp, 1849. *Lersek(en); forutsiitts av Lersekeflaten, avd.YILI,

Lillemyr TAr, 1841. Flera Lindemyr(en). Lindrtickmyren LBo, Lindriigt-, Lindriick

1866; f.1. innehiller sannolikt lindrcicka f. 'plats dlir man driinker lin for rtitning'.
Lintermyr(en) LLu, Linter Myr 1814, Lintermyren 1843; dunkelt; mdjligen innehflller

f.l. en fdrvanskning av boh. viixtbetecknirgen lintare liAtqra 'ett slags vlixt som liknar
lin' . Listenilses myr listanilsas mgrTGe,Liste Nilsesmyl EKB; en person med binam-

net Listenils, salnmansatt med Liste-'som dr listig, skicklig', bodde diir; jfr det fvn.

binamnet Zisl hos Lind 1920-21 s.244 f. Litemyr l)damar THd; f.l. innehflller adj.

liten. *Ljungnemyr; fOrutsiitts av Ljungnemyrsskogen, avd. IX; f.l. innehflller vzixt-

beteckningen ljung som i dial. uttalas logn.2 Loppekiirr. 1. TGh, BN. 2. TSu, BN.

LunnemyrarnaLHd, -myrarne 1863; f.l. innehflller lunde m.'ffdddunge' eller lunnaf .

'hiig av timmer eller ved som lagts lJpp'. LunnesekTAt, -sik 1870; se f6reg6ende'

MFngaLdngemyr(en),iiv. BN. Iingesidmyr ldgsomAr TGr, Langsjtimyt l822,Ling-
sjomyr(ar) 1832 f.1. kan innehflllaBN Lfrngesjo, i si fall sannolikt isyftande att man

pi Langesjd haft nytdanderitt i myren. Iingevattenmosseru TFo m. fl., EK(B); vid
sjon lingevatten, avd. I. Ldngflatseken TFo, Langflat siken 1820; vid Ld.ngeflaten,

avd. VIII; s.l. innehiller sekf. 'vattensjuk siinka, siinka ddr vattendrag rinner'. >>Lcim-

mans Myrn>>LEk, 1833;mojligen felskrivning, se foljande. zdmmesekLEk, Liimmesik

1833; f.1. innehiller sannolikt dial. ldm m. 'fdlla ftir fflglar och mindre diiggdjur'; om

ordet se J. Sahlgren i NoB 8 (1920) s. 159 ff.; se dven t.ex. kimmemyren Bd 18 s. 250.

FleraLrivmyr. Ldvdsmyren lQuasmgr TBa; f.1. innehfiller ett*Liivds, avd. V.
2 Mad(en). l. mq TAv. 2. TYi, BN; namnen innehiller app. mad f. 'sank dng'.

Magrete myr(en) TBu, 1804; f.1. innehiller kvinnonamnet Margrete. Mannemyr

md4amyr LAdTGa m.fl., 1834,1863, EK, Manne Myr 1831, iiv' BN; f.l' innehSller

sannolikt ordet man men namngivningsgrunden iir okiind; jft Manneberget avd. Y,

Mannehi)len i SOV 9 s. 250 och namn pil Mann(e)- i OGBReg. 2 Mellankiirret.
1. THd, 1834.2. TGh, Millan kiinet 1802. Mellanmyren THj, Mellan-, Millan- 1855.

>>Merkedals Sib TGd, 1835; sannolikt fel ftir *Mdrkedals sek; Mdrkedal, avd. VII,
ligger intitl. Mollemyr LSo, Molle myr 1820; f.l. innehiller sannolikt mull mel f.
'mu11, mylla'. Minga Moltemyr; nafllnen innehaller app. moltemyr 'hjortronmyr'.
>>Mordare kas myren>> LKi, 1828; otolkat, jfr fvn. mordari m. 'mordar' (Norr@n ord-

bok) och fsv. morpare m. 'mtirdare' (Stiderwall). Mossemyr TEr, BN. Mosseru mbsan

TAv. *Musemyr; forttsatts av Musemryrberget, avd. V. 2 Myrarna. 1' TMd. 2-TGt,
Myrarne 1822. MtirremyrLYb,lS55. Mdrtehdlsmyren TAsKa, EK(B); f.1. innehflller
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BN Mdrthdlet.2 Mdrtemyr(en).1. LLu, -myren 1843.2. LEk, -myr 1849. Miirtdngmyr
LLu, Mortang Myr 1814; f.l. innehiller sannolikt ett*Mdrtdrug(en) dx f.1. innehfltler
dial. mdr m. 'myra' och s.1. innehAller tdnge m.'udde'.

Norrmaden TBe, 1845. *Nrippekcirr; se foljande. *Nrippelccirrsmyr, forutsdtts av
Niippekirrsmyrbergen, avd. V; f.1. innehiller sannolikt ett *Nrippeluirr diir f.l. kan
innehilla adj. ndpp'knapp, knappt tillmiitt; sparsam, njugg, snflLl' eller mdjligen ha att
gdra med dial. verbet niippjas'trd.ta, munnhuggas'; f.l. kan i det senare fallet syfta pi
att man tvistat om iigande- eller nyttjanderdtten till platsen. Ndtevattnets mosse LEl,
N<itewattnets mosse 1852; vid Ndteyattnet, avd. I.

Ofredsmyren, (Sr.) TGh, Ofredsmyren, Stora Ofredsmyren 1848; vid Ofredsbergen,
avd. V. Olebolseken TSu, -siken 1835;f.1. innehillerBN Olebolet. OpQt)ekirrelTVo,
1826; namnet betyder 'kiirret dzir uppe'. Ormehagemyren TIJr., 1832, Ormehags-
1834; sannolikt felskrivning av foljande. OrmhogmyrenTUk,lS48; vid Ormhog, avd.
Y. OrmekldvemyrTAr, -klflfvemyr 1841; vid Ormekldvan, avd. VIL 2 Ormemyr.l.
TKn, 1841. 2.LHa,1856. Orrehyttsmyr TGe, EK(B); f.l. innehflller ordet orrhyttaf.
'jaktskjul eller koja diir man ligger och skjuter orrar'; vid myren byggde man kojor
som anvdndes vid orrjakt. OrrekldvmyrenLLl. Orreklof- 1843; vid Orrekldvan, avd.
YIL Orrefuirrsmyr TUs, -kjerrsmyr 1845; f.1. innehiller namnet Orrekiirr, avd. IX.
Manga Orremyr(en); f.l. kan innehilla orr By'al' eller fflgelbeteckningen orre. Orre-
myrshalsen LHj, 1851. Osemyren Qsamyra TGe m.fl., EK(B); f.l. innehflller ordet os
n. 'mynning', hiir syftande pi att en blick mynnar ut i myren.

Pallemyr(en) LSi, -myra, -myr 1829; t.l. innehflller sannolikt app. pall m. 'berg-
avsats vars ena sida best6r av en mer eller mindre lodriit neditstupande kant' . Pilemyren
TOp, Pile myren 1834; namnet iir okiint fdr meddelarc. Pilmad(en)TYi,1803. Pissare-
myren LAd, Pessare Myra 1831, Pessaremyren 1860; vid Pissarebergef, avd. V.
Plassemyr TFr, 1846; f.l. innehiller plats m. 'torp; mindre hemman'. Platsmaden
TAs, 1822; se foreg6ende. Porsemyr(en) TLi, 1866; f.l. innehiller viixtbeteckningen
pors. PostsekenTHu., Pistsiggen 1788; f.l. iir dunkel; s.1. innehiller sekf.'sank, slut-
tande iingsmark tiver vilken vatten rinner' eller 'vattensjuk szinka, siinka diir vatten-
drag rinner'. Pottemyr TRr, 1849; f.l. kan innehilla app. pott m. 'liten vattensamling,
vattenhil, liten tjiirn' eller potta f. 'liten rund fdrdjupning'. Flera Prc)stemyr(en), dv.
BN.2 Pukemyren.l.TTeYe, 1853, iiv. BN. 2. f<irutsiitts av Pukemyrskldvan, avd. VII;
f.l. innehiller sannolikt dral. puke m. 'djdvul'. >>Pdldass myrarne>> TGd, 1835; dun-
kelt. P dskemyren T Ar, 1863.

Rabbemaden TKn, 1819; f.1. innehiller dial. rabb m. 'tuvmark med ljung och griis'.
RaggemyrLEkHj, 1833, 1851; f.1. kan fisyfta utseendemdssig likhet mellan vegetatio-
nen pi myren och t.ex. getragg; f.l. kan iiven innehSlla Raggen'djd"vulen'. Raggote-
myren TSu, Ragete- 1835; f.l. innehiller dra7. raggot rdgat 'knagglig; tovig'. Raka
kdrret LHii, Raka Kiirret 1856; f.l. kan innehilla adj. rak med oklar syftning. Ramdal
myrTSo,Ramdahl Myr 1853; f.l. innehSller namnetRamdal,avd.YII. Ramdalsmossen
r@mdapmbgan TS<i, EK; se foregiende. Ranemyr LAd, Rane Myr 1831; sannolikt
reduktav ett*Ranebomryrdiirf.l. innehflllerBN Ranebo.RanglaremyrenTJs, Ranglare
myren 1846; vid Ranglarebergen, avd.Y. Rantegsmyr TGd, 1835; f.l. innehiller ett
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*Ranteg(en), avd. V[I. Raskemyren TAs, EKB; f.l. innehflller sdkert sliiktnamnet

Rask. *Resmyr; forutsiitts av Resmyrmo, avd. Y[II. Rimdsmyrshalsen TTv, Remm-

1863; del av fdljande. Rimdsmyren TTv, Rimis myren 1817, Remmismyren 1863;

f.1. innehflller ett*Rimds valom se avd. Y. RindemossenTGh,Rinne Missen 1802; f.l.

kan innehfilla en motsvarighet till no. dial. rinde m.'Jordryg, Bjergryg, en h6i Banke;

isar en opadgaaende Forhgining imellem to BakkelOb i en Bjergside' (Aasen) syf-

tande pfl det langsmalaberg som ligger invid lokaliteten. Rindemyr TGh, Rinne myr

1848; vid ftiregiende. Ris(e)myr(en) LSi, Rise Myr 1805, Rismyr 1829, rismyr 1853,

Rismyren 1857, av. BN; f.1. innehflller sannolikt rls n. 'buskskog'. RissemyrenTSil,

EK 1935-40, EKB; vid Risser, avd. V. >>Robbemaden>> TKn, 1819; f.1. innehflller

sannoliktsv.dial. rubbm.'vissnadgrdsstubb,ojiimnmark'(SAOBR2715).Rockemyr
LVfl, Rflcke- 1824; f.l. innehflller dial. viixtbeteckningen rocka f.'ett slags vdxt med

stora blad som vAxer pi vitlaind mager malk', rockor viixte fdrr i en backe vid myren.

>>Rommegels Myr>> TKn,1841 ; namnet iir otolkat, j fr dock Rom Bd 8 s. 126 f ., RomBd
15 s. 160 f. med litt. och Rorn i NG 1 s. 48. *Rosmyren; ftjrutsiitts av Rosmyrehiillan,

avd. V; f.1. innehflller ros sannolikt i bet. 'blomma'. Rovemossen TJs, Rofve- 1846; f.1.

innehiller ordet rova. Rubbekiinet LOn, 1835; f.l. innehiller sannolikt sv. dral. rubb

m. 'vissnad grdsstubb, ojiimn mark' (SAOB R 2715), se >>Robbemaden>> ovan och

Rubbeberg avd. v, lokaliteten ligger niira tp Rubben. Rubbeseken LSi, -segge 1829; se

ftiregflende. Rukektirret LGuHii, Ruke kiirret 18261, f .1. innehiller sannolikt boh. ruka

f. 'htig (av sten el. sand)'. Rumpemyren, Ne.,0v. THd; f.l. innehiller rump m. eller

rumpa f. 'svans; yttersta delen av mark'. Russeluirr THj, 1855, iiv. BN; f.l. kan inne-

h6lla diat. ruJ n. 'stenros' . Ryggernyr TSti, rygge myr 1853; f.l. syftar sannolikt p6 en

ryggliknande, dvs. lflngstriickt, hojdformation vid myren. Rdgetemyren TSu, 1835;

f.l. kan innehilla djurbeteckningen rdget f. 'r6djurshona' . RdttemyrLHa,lS56. Rdbb-

dskiirret TTa, Rebbis kiirret 1837; f.l. innehflller ett*Rdbbds, avd. Y. Riinnaremyren

TBn, Rdnnare myra t819; f.l.kan innehflllaer.-are-\tvidgning av rrinna f. eller av det

boh. verbet riinna,fvn. renna'rinna' , jfr Riinnareberg(el) avd. V. Riinnekemyr LSiVy,
Rennicks myr, rennickes myr 1829, Riimickes myr, Rdmnikes myr 1851, 2iv. BN;

namnet iir dunkelt; iBd20:2 s. 44 anses namnetRrinnekeninnehilla ett personbinamn

Rr)nnek,bildat till verbet riinna'spinga omkring' med suffixet -ekmed negativ funk-

tion, se vidare Bd20:2 s. 44 med lltt. Rtivhalsmyren rtbah.alsmQrg TSd1. vid agan Rtive-

halsen, avd. VilI. RdvhusmyrenTBd, Rffius myren 1820;f.1. innehflller sannolikt det

av J. Sahlgren i NoB S (1920) s. 164 behandlade ordet riivhus'rdvgiller (i form av ett

timrat hus med dppning p6 ena sidan och en liim eller lucka som vid avgillring faller

ner med frlimre iinden)'. Rr)vkldvmyrenTOp, Riifklofmyren 1855; f.l. innehflller nam-

net Rdvkldvan, avd.YIl. Rdllekemaden TNs, Roltike Maden 1830; vid 'angen Rdlle-

kan, avd.Ylll R1llekemyren TNs, Rtilltike Myra 1830; se ftlregiende. >>Rdmyrslagger>>

TUs, 1845; f.1. innehiller sannolikt torpnamnet Rdrmyr; s.1. innehflllet app. lagg f.
'kanten pi en mosse eller myr' . Milnga Rdnnemyr; f .1. kan inneh6lla triidbeteckningen

rdnn rmu f ., rdnne ritpa m.'rdnnbestflnd' eller runne ri4a m. 'buskage'. Rdrdals myr

rddas myrTBilm.fl. EK(B), Rddals myr 1820, Rddalsmyren 1845, Rddalsmyr, Lilla
Riidalsmyr 1848, Rtidalsmyr 1850; f.l. innehflller ettxRdrdal, avd. vII. MingaRdr-
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myr(en); f.l. inneheler sannolikt ror n. 'vass', i flera av myrarna vdxer fortfarande
vass.RdrdsmyrarnaTKym.fl., EK(B); f.l. innehillerett*Rdrds,avd.Y.2Rt)semyr(en).
1. TKa, Rrissemyr 1827 .2. THj, Rdssemyren 1850; f.l. innehflller rds rug n. 'stenrds'.
Rr)sholtkrirref THk, Rtissh6lt-, Rtjsshullt- 1841; f.l. innehflller ett*Rcisholt, avd. IX.
Riitekas lidLNy, Rcitekas Lid,1832; f.l. innehiller namnet Rdtekasema, avd. VIII.
Rdtterdalsmyren LAd, 1 860; f.l. innehflller namnet Rdtte rdalen, avd. Vtr.

Sandgropsmyren TAl, 18441. f.l. innehiller antingen ett *Sandgropen eller app.
sandgrop; se Sandgropsbticken, avd. II. Sandsmyren LHe, 1840. Sejemyren sDlamyre
TLfl; vid Sejeberget, avd. V; namnet iir sannolikt redukt av ett *Sejebergsmyren.

Sejestenmyren TLb, Segesten myren 1851; f.l. innehdller ett *Sejesten(en), avd.IlI.
Flera Seken, Sekarna; namnen innehiller app. sekvarom se inl. denna avd. Sjulshalsar
LAdNy, Sku1s Halssar, Skjuls Halsar, Skjurs halsar, Skjuts halssar [sic!], Skjuls halsar
1831, Skuls Halsar, Sjuls Halsar 1832; myr; namnet betecknar en smal del av Sjuls-
myren nedan och iir sannolikt redukt av ett*Sjulsmyrshalsar. Sjulsmyren LAd; Skjuls-
myren 1860; f.l. innehiller sannolikt mansnamnet Sjul, en utveckling av Sigurd, se

Janzln 1933 s. 75; jtr Skdrtorp Bd 9 s. 67 och>>Sjuls>> hdlBd 16 s. 115. Skallermyren
LT6, Skallere- 1819, Skaller- 1862, Skalder- 1862; mdjligen innehiller f.l. den dial.
viixtbeteckningen skaller m. ' skallergrds' ; skrivnin gen Skalder- iir i si fall snarast en
hyperkorrekt skriftform. Skalsek TFi, skalsik 1806, SkZills sik 1820; f.l. innehiller
dial. skal, skril n.'sndckskal, musslor', lokaliteten ligger i ett omride med skalsand.
SkaverddsmyrenTGd, Skagerdds Myren 1835; f.l. innehiller BN Skaverdd siikert syf-
tande pi att Skaverod haft nyttjanderatt. Skit-, Skitenmyr LLuAn, Skiten Myr 1814,

Skitmyr 1824, Skedje- 1843, Skjedde- 1849; namnformen Skitmyr innehdller sanno-
likt skit m., n. 'smuts, lort; strunt' och namnformen Skitenmyr innehflller adj. skiten,
fvn. skitinn,'smutsig' och fdrlederna syftar antingen pi smutsigt, eller snarare brunt,
vatten eller pfl att myren iir liten och obetydlig i jiimftirelse med niirliggande, stdrre
myrur; betydelsen blir i det senare fallet snarast 'struntmyren' . >>Skjutshiillsmyren>>

TNg, 1861; se >>Skjutshiillsliderna>>, avd. V. *Skoddemyr; se >>Skodmyr flaten>>, avd.
YIII. Skogebergs kiirrTGd, 1835; vid Skogeberget, avd.Y. Skottemyr LGuHii, Skitte
Myr 1826; f.l. kan innehflIla samma *skott(a) f. 'svans, svansliknande markstycke'
somantas inghiSkotte Bd 15 s. 135, syftandepflspetsig form.*Skottmyr;se>>Skodmyr

Jlaten>>, avd. VIII. Skridskomyren LLl, 1843. Skrottemyr LAd.,l860; f.l. innehflller
sannolikt skrott m. eller det etymologiskt identiska eller nrira besltiktade skrutt m. med
allmiint nedsdttande betydelse och syftar di pi dilig avkastning; myrarna anvandes
t.ex. fdr h6f6ng. Skrriddarekdrret TUyYv, 184I, Skriiddare kiirret 1863, Skr[ddare
Kii:ret 1866. SkreiddaremyrTSt,lS35. Skuggebergsmyren TRy, EKB; vid Skugge-
berget, avd. V. Skulktirr LSi, 1857; f.l. kan innehilla boh. skul f. '(regn)skydd', i
avljudsfiirhflllande till skjul, se SAOB S 5278; ordet har hiir sannolikt betydelsen
'gdmstlille' e.d. och syftar di pi dolt liige mellan berg; jfr boh. ga skfih 'giimma sig'.
*Slqtterddsmyren; firutsatts av Slqtterddsmyrsberget, avd. V; f.l. innehdller BN
Slcyxerdd som betecknar ett numera ode torp pfl Edsiim i Naverstads sn, Bullarens hd,
se Bd 18 s. 119. Skdddemyren TOpKiHs, Skiddemyra l8l7; f.1. kan innehfllla dial.
skodda f. 'skugga, dimma'. Sl<drsmomyren TSd, SkiirsmoMyren 1836; vid, Skrirs-
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moarna, avd. VI[. Sldttebergsmyren TRr, 1849; vid Sliitteberg, avd. V. Sliittemyr
LSv, 1854; f.l. innehflller adj. sldt sle!. >>Smala Slagsmyren>> TSu, 1835; se >>S/ags-

bergen>> avd. V och>>StoraSlagsklofitan>> avd. VIL SmalemyrTUs, 1845. Smdmyrarna

TAs, -myrarne L824. Solemyr LTp, 1835, 1858. Solgcirdes myr THe, Soljers Myr
1834; f.l. innehfiller tpnarffret Solgrirde. Solviksmyrarna TLb, -myrarne 1836; vid
Solviken, avd.I. Sommarsmyren sbryaSmyrg TAm; jfr Sommarsberget avd.Y. Spele-

mansmyren TLe, 1839. SpinnaremyrenLLu, Spinneremyren 1843; f.l. kan innehdlla
djurbeteckningen spinnare m. 'om fjiiril tillhiirande art vars larver spinner kokonger
el. bon o.d.' (SAOB S 9725); namnet kan dven vara redukt av ett *Spinnarekonemyren

dAr f.l. innehiller boh. spinnarekona f. 'spindel', ffinkbart 2ir di att f.1. syftar pi myrens

form, jfr Kinglarna Bd 15 s. 144 f. Sprickemyr TUs, 1845; otolkat. Spiickemyrshals

TUs, 1845; se fdregiende. Stamphdlan sthmphqha TUr;mosse; f.l. innehiller sanno-

likt verbet s/ampa'bereda, komprimera torv'; jfr dial. stamp(e)myr f .'myr ddr man tar

torv'. Stenbdrdmyr(en) stQnbaQmgr LVi, Stenbilmyr 1824, Stenbflrd myren 1852;

vid Stenbdrdberget, avd. Y.2 Stensmyr. l. st(nsmyr LGa.2. LRe, 1840; i bida nam-

nen syftar f.l. pi att det finns stora stenar i myren. Stendfsmyren LLu, Stenufs- 1843;
f.l. innehiller sannolikt ett app. xstendfs f. 'klipputsprflng', jfr o/s f. 'utskjutande de1

av taket', se Steni)fsberget avd. V. Manga Stige-, Stigsmyren; f.l. innehflIler sannolikt
app. stig. StockekiirrLLn,-kjiirr 1824. Flerastoramyren.FleraStoremyr. Stordngkiirret
TBd, Storiing kjiinet 1820; f.1. innehiller namnet Storcingen, avd. VIII. Stubbemyr

LT6, 1819; sannolikt syftar f.l. pil stubbar i myren. * Stussmyr; ftjrutsiitts av Stussmyrs-

berget, avd. V; f .1. i *Stussmyr kan innehalh gen. av djurbeteckningen stut m. 'lung

oxe' . Stusserddmyren stitgaramyra TEj; myren ligger vid beb. Stusseriid. Styggemyr

LRa,1850;f.l.innehfllleradS.sty11'besvtirlig,mdrk,hemsk'.MingaSttimm(e)myr(en);
f.1. innehflller app. stdmma f. eller stiimme n. 'frirdzimning' . Str)rhogen stprhnwan

TSo; mosse, Ziv. BN; sannolikt ligger ett ej pitriiffat htijdnamn *Stdrhogen till grund

fdr mossnamnet; f.l. kan syfta pi att man pi platsen huggit till, torkat eller forvarat
stiingsel- eller sddess/drar eller pfl att det vlixer smitriid med stammar liimpliga till
stdrar dar, jfr OGBReg; numera vtixer dock inga sidana tr?id pi platsen. Sunnare lair-
retLBj, Sdnnare Kiirret 1830; f.l. innehflller ad1. sunnare'sddra'. SunnemyrenTSt,
1835; sannolikt reducerad form av ett*Sunruaremyren,jfr fdregiende. *Svalekiirr; se

foljande. SvaledirrsmyrLOv, Swahle kiiirs myr 1726;t.1. innehiller ett*Svalekirr
dar f.l. sannolikt syftar pi att det ftnns svalor vid kiirret. Svalemyren LTfl, Swale-

1848; sannolikt redukt av ett*svalerddmyren dar f.l. innehflller namnet pi den niirlig-
gande beb. Svalerr)d. Svandalsmyren TRr, 1849; vid bebyggelsen Svandal. Flera
Svartemyr; narnnen syftar sannolktpL svart myqord. Svarttjiirnsmyren, S. TUb m.fl.,
EK(B); vid Svarttjcirn, avd. I. SvensemaderuTEj,1861; f.1. innehiller gen. av mans-

namnet Sven di.tr e inskjutits som hjiilpvokal mellan gen. -s och efterftiljande konso-

nant, jfr Bd 18 s. 322. Svinemaden TEj, 1861; sannolikt betesmark for svinen. 3

Svinemyr(en). 1. TGr, -myren 1807.2. TUs, -myr 1845. 3. TTeVe, -myren 1853;

knappast betesmark fcir svinen, jfr svinblackn f. 'calla palustris' som vlixte pfl myrar
och vars rdtter kokades och anvilndes som svinfoder. SvinstigldrretLHil,1840; f.l.
innehiller ett*Svinstig(en),avd.lY. SyremyrenLBj, -myrn, -myra 1830;f.1. inneh6l-
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ler dial. syra f.'sur mark' eller *Syrhdls-, med reduktion, Syrhdlet, avd. VII, ligger
intill. SystermyrarnaTLb, -myrarne 1836; vid berget Systerberget el. Systrarna, avd.
Y. Sdtorpmyren, St. sdlerpmyra TTr m.fl., EK; vid beb. Sdtorp. Sdnnemyr(en) LV6;
Sennemyr 1824, Sennemyren 1852; vid den numera utdikade myren finns en ganska

liten sandstensklippa; f.1. innehflller siinda f. 'sandsten' och syftar pi sandstenstiikt;
sandsten anvltndes till bryne tilI liar o.d. Sdvemyr(en) LEkTmTo, Siifwemyren 1786,

Sdfvemyr 1842, SiifvemyrenlS49; f.l. innehflller vdxtbeteckningen sriv. Scivkasmyren

LTv, Siifkas- 1873; f.l. innehiller ett *Scivkasen, avd.YIn. St)letjiirnsmossenLBj,
Siilekjerns Mossen 1830; vid Sdletjdrn, avd. L

Taggemyr LHAVb, 1855, 1856, Tagge Myr 1826, iiv. BN; f.1. kan syfta pfl taggig
viixtlighet eller pi att nigon del av myren skjuter ut som en tagg, jfu Taggemyr Bd 8
s. 292. *Taxemyr; fdrutsiitts av >>Taxemyrsliden>, avd. V; f.l. kan innehfllla en mot-
svarighet till no. dial. toks m., fvn. *pgx,'Grnvling' (Aasen); mdjligen kan f.l. iiven
innehfllla subst. rag i bet. 'grus- eller lertag'; jfr Taxerud i SOV 2 s.40 med litt. Flera
Tegelmyr; f.1. syftar pil att tegehtgnar funnits vid platserna. Tegmyr TBe, 1800; f.1.

innehflller app. teg m. '6kerteg'. Timmerholt(s)myren TKnTa, Timmerholts- 1837,
Timmerholt- 1841, iiv. BN; f.l. innehiller ett*Timmerholt(et), avd. IX. Timmermyr
LEl, 1852. Timmermyrshalsen LElTa, 1852; smal del av Timmennyren. Tittut myren
TBr, 1851; vid Tittutbergen, avd. Y. >>Tjaremyren>> LKl, 1830; viil felskrivning ftir
Tjdre-.2Tjuv(e)myr(en).1. TAlOt, Tjufvemyr(en) 1826, tjufvemyr 1844, lufwemyr
185 4. 2. LHii, TJufmyrarne 1 8 63 ; namngivnings grunden okiind. Fleru Tj iirne -, Tj cirns -

myren; myrarna ligger vid vattensamlingar vilkas namn innehflller namnelementet

tjrirn. Tobergsmyren TLr, Tobergs Myren 1836; vid Toberget, avd. V. Tomyr TLr,
To-myr 1811; sannolikt redukt av foregiende. TorgersmossenLS| Torges m6ssen

1829;f .1. inneh6ller mansnamnet Torger. Torgers myrLGiSi,1800, Torges myr 1720,
Torgers Myr, Torges Myr 1805; se foregiende.Torkels mosseLSi,1857;f.1. innehil-
ler mansnamnetTorkel. Torkelsmyr LGi, 1853; se fdregiende. TorkuppsmyrenLEk,
Torkupps Myren 1833; se Torkupp avd. VIII. Tormyren TLb, Thor- 1868;f.1. innehfll-
ler mansnamnet Tor. Torruehogsmaden TSd, Tornehogs Maden, Ttirnehogs maden
1832; f .1. i namnen innehflller ett *Tornehog(en), avd. V, dar f.1. innehiller torn m.
'trirnbuske'; skrivningen Tdrne- torde vara en standardsprflksanpassad skrivform, se

Torneberg(et) avd. Y . Tornekiirr TAl, 1844; f.l. innehflller dial. torn m. 'ttirnbuske'.
TornesekTYci, Torne sik 1826; se fciregiende.2Torremyr(en).1. TSkGd, -myr 1855.

2.TBe, -myren 1845; f.1. syftar sannolikt pfl att myrarna ofta iir uttorkade eller ovan-
ligt tona. Torvmossen tbyumilsan TLb. Flera Tran(e)myr(en); f.l. syftar siikert pi att
tranorhdckatpiplatsen. FleraTrindemyr(en); f.l. innehiller adj. trind 'rund', myrarna
ar runda till formen. Manga Trollemyr(en); sligner omtroll har sannolikt varit knutna
till lokalitetetna. Trolleslcrirsmyren TSA, 1825, 1856; f.l. kan inneh6ll a ett xTrolleskcir

betecknande nigot bergskzir som sticker upp ur myren, se avd. V. Flera Trollmyr(en),
2iv. BN. TrosterddmyrenLOt, Trostere- 1835; f.l. innehiller namnet Trosterdd, avd.
YLIL Trosterr)d(s)luirretL6n, Trosterrids- 1835, Trostere Kiirret 1819; se fdregiende.
Trulshdlmyren trillshahmire TLi; vid Trulsehdlet, avd. L Trdngedalskiirret TGh,
Tr6nge Dals kiirret lS02; vid Trdnge dalen, av d. YlI. 3 Trdng(e)myr(en). 1. TTe, Trang-
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myren lS22,Tringemyr(en) 1843.2. TNg, Trflngemyren 1861. 3. Tringemyr LEk,
1819; f.l. innehSller ad1. trdng eller sv. dial. trdng n. 'trflngt stlille, ffing passage'.

T rdn g e s eken TAl, - siken 1836. T r ril(e) I at(s)my r e n (N., S. ) TOpKiHs, Trdlegats myra,

Nordre Triilegats myra 1817, Stidra Triilgatmyren 18471, f.1. innehiller namnet Trcile-

gatan, avd. X. Triilemyren TAr, 1841; f.l. syftar sannolikt pi att man fhtt tala'arbeta
hirt' pi platsen, jfr Triilebott(n)enBd 17 s.230 med litt. Trcinget TNs m. fl., EK(B);
mosse; i en trdng dal mellan tvi berg, jfr det i Bd 18 s. 94 omniimnda app. xtriinge

'tr6ng passage, ftirtriingning'och TrringetBd 17 s.224. TriitarekasmyrenLTh, Trdtare

Kas myra 1819; f.1. innehiller namnet Trdtarekasen, avd. VIII. TrcitelairrTAl, Trdtte-

1815; f.1. syftar sannolikt pe tvist om iigande- eller nyttjanderiitt. Trritestad LK7,
Traftesta 1830; myr; f.l. innehflller verbet triita sannollkt syftande pi att platsen varit
fdremil ftir tvist om dgande- eller nyttjanderiitt; s.l. innehiller stadm., hiir sannolikt i
bet. 'plats', och namnet torde betyda 'platsen man tvistat om'; se likalydande namn

avd. VtrI. Trdtestadsmyren TTa, Triitte- 1837; f.l. innehiller dgonamnet Triitestad,
avd. VIIL TungesekarnaTHm, -sikarne 1818;vid ikemTungan,avd.YIII.Tvetane-
myren LGu, Twetane myren 1866; vid beb. Tvetane. *Tyckemyr; fdrutsiitts av Tycke-

myrsmon, avd. VtrI; namnet kan vara redukt av ett *Tyckefrdmyr dar f.1. innehiiler
tyck(e)frd n. koll. 'kdrlekscirter' . TysslingemyrLAd, Tysslinge Myr 1831; f.1. inneh6l-
ler tyssling m. 'lingon'. Tdngeseken THu, -siggen 1788; vid Tdngarna, avd. III. Tdsse'

kiirretLOn,1835;f.t.innehflllersannoliktdial.tdssaf. 'groda,padda'. Tdss(e)myr(en)

LSiVA, tissmyra 1720, Tisse Myr 1805, Tflse myr 1829. Tdssepiilanla THd, -piilarne
1834; myr. Tiirnemyren TRr, 1849; f.l. innehiller figelbeteckningentcirna. Tdremyr
TTa, 1836; f.1. innehiller sannolikt slbst. trire m. 't{ire, dlirved'. TdmemyrenTRv,
1848; f.1. inneh6ller tdrne n. 'tdrnbuske' .

UddemyrenTci, 1832. UlemossenTTe, EK(B), Uhlemossen 1853, iiv. BN; namnet

betecknar en mosse djupt inne i skogen; f.l. innehillerboh. urde Q&a n. 'rovfflgelsbo'
eller fSgelbeteckningen uggla itba f .; urdat {r f. 'stenhop' mflste pfl saklig grund ute-

slutas. Ulmekdrrsmyren TUk, Ullme- 1834,Illmekiirs myren 1844;pitghrdenUlme-
kiirr. (Jlvemyr LAn, Ulfve- 1824. Ulvemyrshals LAd, Ulfve Myrshats 183 1 ; ej del av

ftiregiende.
2Vall(e)myr(en).1. TAr, Vallemyr 1870.2. TOp, Wallmyren 1834;f.1. innehiller

app.vallm. 'nybruten men iinnu ej plojd aker' eller'dng'. 3 Vard(e)myr(en), -myrarna.
l. u@hmgr TB6; pi ett intilliggande berg fanns fdrr en varde (vale) m. 'uppkastad

stenhrig, mlirke'. 2. TGu, Hvalemyr(arne) 1835. 3. TAs, Walemyr 1858. Varpe-

kldvmyren, Z. TVi, Lilla Warpeklofmyren 1839; vid Varpkldvan, avd. VII. 2 Varpe-

myr(en). 1. TOp, Warpe- 1822. 2. LSh, Warpe myren 1810, Warpemyr 1867; f.1.

innehiller sannolikt slbst. varp n. 'hcig av stenar och kvistar, som pi platsen for ett

drSp eller annan brid diid uppkastats av forbipasserande, kasthtig (efter brfld dcid)'.

Varskomyren LV6, Warsko- 1852; se Varskobacken avd. Y. Vaseskogsmyren LKi,
Wase Skogs Myra 1819; f.l. innehiller eL| *Vaseskogen, avd. lX. Vaskareseken THi,
Waskaresiken 1850; f.1. innehflller verbet vaska'tvdlla' med kompositionsform p6

-are. Vassdalen THd, Wassdahlen 1 834; myr. Vas sdalmyren TGil, Wassdahl- 1 852;

vid friregflende.Vasskldvemyren, -myrarna TLOSA, Wassklflfmyren 1856, Wasskl6fve
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Myrorne 1825; vid Vasskldvorna, avd.YlI. VedluirrmyrenTTv, Wekjiirr myra 1817;

f.l. inneh6ller namnet Vedkcirr, avd. IX. Vedmyren TKu, Wemyra 1832, Wemyren
1838; sannolikt har man tagit eller fdrvarat vedinvid myren, jfu VedmyrenBd20:2 s.

238. Vesslehelyetet uOS[afuiluata LAd; sank, svflrframkomlig myr; s.l. -helvetet torde
Asyfta detta; f.l. innehiller den best. formen vessle av adj. vessel 'liten'. Vesslemaden

LRe, Vesle- 1837 .VesslemyrLSi,lS29.FleraVetemyr.VettebergsmyrenTYi,Wedde-
1839; f.l. innehiller namnet Vetteberget, avd. V. 2Vettemyr(en). 1. TVi, Veddemyren
1839, Vettemyr EK 1974-79, Veddemyr EK 1935-40, EKB; sannolikt iir namnet
redukt av Vettebergsmyren ovan.2. TOt, Weddemyr(en) 1826, Weddemyren 1843.

Vibergmyren TRr, Viberg myren 1849;f.1. innehillerett xViberg, avd. V. FleraVinter-
myr(en); de annars svirframkomliga myrarna brukades som vrigar vinteftid. Vinter-
myrshalsen TAr, 1841; se fdregflende. Vitebergsmyren'IGe, EK(B); vid myren finns
ljusa, nzistan vita berghallar. F1era Vitemyr(en); namnen syftar p6 vit angsdl. Vit-
hamrnarmaden TLil, Hvithammar Maden 1839; f.l. innehiller namnet Vithammar,
avd. V. VithammarmyrenTL\ Hvit- 1839; se fdregflende. VittjcirnsmyrenTBo m.fl.,
EK(B); vid, Vittjdrn, avd.I. Vittjrirnsmyren, O. TGe, EK(B); se fdregflende. Vrakbdg-
myren TRti, Wrakbog myren 1846; vid Vrak(e)bdgen, avd.l. *Vrickemad(en); se

Vrickemadsmyren, avd.IX. Vrigekrokmyrenl)Tp, 1835. Viigserddmyren TSti, Wejsere
Myren 1853; f.l. innehiller BN Viigserdd. *Vrillkrirr; fdrutslitts av Vrillkrirrkas, avd.

YIll. Viistra myren TUk, Wiisfra Myren 1859; torvmosse. >>Vdxe myn> TUy, 1863;
dunkelq mtijligen innehiller f.1. jiigartermen vCael 't.ex. hjortdjurs vdg fran och till
bete eller frfln en stindort till en annan' , jfr Vdxe(l)lidenBd6:2 s. 417.

*Amyr; fdrutsiitts av Amyrtjr)rn, avd. I. Manga Asemyr(en). Angemyr(en) LGa,
1876. Obarsmyrarna TGe, EK(B); diir viixer dbiir'odon' . Odbyns myrTTv, Obbtins
myr, Obbyns myr 1841; vid beb. Odby. 1degdrdsmadenTtJa, 1832; vid ddegdrd, se

Framme 1999 s. 294. )dsrndlsmyren TRr, EK(B); vid beb. Odsmdl. Ornekldvmyren
TBn, Orneklef- 1848. Ornemyren LTa, 1855. Ossby myr LBaHgOs, Osby myr 1806;
f.l. inneh6ller BN Ossby.

Andremyr LLu. 
-1843 

Lur nr 97. - F.l. kan innehilla ordningstalet andra och
namnet kan d6 betyda ' den andra (liingre bort, t.ex. frin bebyggelsen, beliigna) myren' .

En annan mtijlighet iir att f.1. innehiller boh. andra f. 'smal triiskoning under med;
skena pfl sliidmed; jiirnskena under slide', jfr fvn. gndurr, andri m.'et Slags Skid'
(Fritzner) och no. dial. andraf. 'Skinne, Beslag under Mederne paa en Slpde' (Aasen).

F.l. kunde i si fall syfta pi att virke till sidana triskoningar tagits pfl eller vid myren.
Om denna typ av virkestiikt se Strandberg 1991 s. 125 tt.Ifr dock Andreklev Bd20:l
s. 133 f. dar f.l. anses syfta pi att beslagen pfl slidmedarna slits vid ktirning i den ste-

niga kleven.

Flera Blekemyr. - F.l. kan innehellaadj. blek syftande pfl iingsull eller vita vatten-
vdxter. I nigra av myrama viixer iingsull. F.l. kan iiven syfta pfl att man blekt vav pir
platserna. F.l. kan liven inneh6lla en motsvarighet till no. dial. blikn.'bleklysning el.
glans isar paa stille vand, hvit plet paa klippe el. merke paatra' (Torp).
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*Biilemyr(en); ftirutsiitts av Bdlemyr(s)berget,avd. V. - Sannolikt innehiller f.1. ett

BN *Bdlet. Mdjtigen btir dock namnet sammanhdllas med det i Bd 18 s. 263 behand-

ladebygdenamnetBdledalen.F.l.iBOledalenantasinnehilla ett*Byrdabetecknande

Nedre Bolsjtins utloppse. Namnet *Byrda anses vara bildat till kiillsjtins narnn genom

-ion- avledning, jfr Riimne Bd 18 s. 36 f. med litt. Visserligen ligger Bdlemyr(s)berget

ett stycke fr6n den garia Bdledalen, men eftersom myrar och mossar ofta varit sam-

iigda fdrefaller det rimligt att invflnarna i Bdledalen anvant en avsides beliigen myr fdr
t.ex. torvtdkt eller haft del i ett sammanhiingande myromride.

Biirlingemyren TTflUs. - Bortingmyrarne 1841 Ta nr 319, Birrlingemyren 1843

Tanr 477 . - Namnet iir dunkelt. Mdjligen innehflller f.1. dial. fiskbeteckningen bArling

'ung, mindre lax', jfr den enligt Li ddn (1937 s. 36 ff.) besliiktade fvn. fiskbeteckningen

birtingr och nisl. birtingur'Salmo trutta L.'. Jfr iiven Komhall 1968 s. 69. Namn-

givningsgrunden iir okiind.

Fliitemyren TBoLi. - EK(B). - Namnet betecknar en mycket vit myr. En biick
mynnar ut i myrens ena rinde. F.l. innehiller sannolikt en motsvarighet tillno. dial.fl0yt
f. 'sidt og flatt stykke land ved vandl6p, ofte oversv@mmet, bredt stille grundt stykke av

en bak' (Torp). Omvgt.fldte n. 'sank mark' se J. Sahlgren i NoB 3 (1915) s. 98.

>Giithemyr> TEr. - 1832Tam 249,1845 Ta nr 337. - Namnet kan vara redukt

av ett*Gdteri)dsmyr som innehillerBN Gi)teriid. Miijligt dr dven att f.1. innehSller ett

terrlingbetecknande dial. app. *gdt < *gaut f.'utgjutning, utfldde, avlopp'. Jfr jiimt-

liindska dral. gdut 'sank myrstrupe, myrging med sigvatten' . Om Sdut och x gaut f . se

Karlsson 1993 s. 81 ff. med litt. och Karlsson I999as.130 ff. F.l. syftar di sannolikt

pfl det vattendrag som flyter frin lokaliteten och mynnar ut i havet.

Helvetes sek hdloatas seg TLi; oliindig mosse. - Namnelementet helvete anviinds

ofta f6r att beteckna oliindiga, dystra och otillgiingliga lokaliteter, se Strandberg l99l
s. 132 med litt. och OGBReg. S.l. innehflller dial. app. sek f. varom se inl. denna avd.

Namnet betyder sannolikt 'den ol2indiga seken'. F.l. kan dock iiven innehilla namnet

pi nigon iiga eller bebyggelse som kallats *Helvetet.

Namnliismyren TBn. - 1848 Ta nr 33 1. - Namnet betecknar en liten myr i utkan-

ten av dgorna. Det iir inte ovanligt att t.ex. sjoar som inte fitt nigot annat namn kallats

Namnldsen, jfr J. Sahlgren i NoB 6 (1918) s. 20, I. Lundahl i NoB 39 (1951) s. 43 och

OGBReg. Namnlc)smyren kan fdrklaras p6 samma szitt. Intressant iir dock att myren

iindfl ansetts vara sflpass viktig att man reagerat mot att den inte fett negot annat narnn.

Detta kan iiven, enligt Bd 16 s. 226 och Bd 20: I s.2o9,yaraett slitt for lantmzitaren att

beniimna platser vilkas namn man inte vill utsiiga.

Trodalen trddqn LNy. - Trodaln l832Lw nr 72. - Namnet betecknar en myr
nedsiinkt mellan hoga berg. F.1. innehiller dial. tro tro m., f. 'vattenho', sannolikt
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innebiirande en jiimforelse mellan myren och en vattenho. Om hur ord som trdg, ho,
skdl eller kittelbildat namn pfl terriingfordjupningar se S. Strandberg i OUA 1983 s.

37 ff. med litt.

Tuve-/Tfrgerumpen? thtgaru)rypan TJs; del av myr. - F.l. kan antingen innehfilla
ordet tuva eller viixtbeteckningen tdg n. ' 'dngsull' eftersom orden uttalas lika i dial. Det
iir svirt att pfl saklig grund fdredra den ena tolkningen framfcir den andra, eftersom det
dels vdxer iingsull i myren, dels finns mycket tuvor i myren som, enligt meddelare, iir
mycket svflr att ta sig fram pi. S.l. innehiller rump m. i bet. 'yttersta delen av mark,
l2ingst bort belliget, mer el. mindre svansformigt Sgostycke'.

>Tiirning myrem>TRr . 
-1849 

Ta nr 343. - F.l. kan innehilla en motsvarighet till
no" dial. telning m. 'kl6vning, Halvdeel af en klpvet Stok' (Aasen), jfr sv. dial. ml-
ningar pl. 'golvplankor' . I s6 fall Sterger >>Trirning myren>> en form med utvecklingen
Triln- > Tcirn-.Myren iir langsmal och dess form kan mycket viil ha fdrt tankarna till
en avling kluven stock eller en planka. Jfr namnelementet planka i avd. VIII. Se iiven
*TdlningfLaten Bd. 16 s. 236.

*Tilrteremyr; forutsiitts av >>Tiirteremyrbergen>> och>>Tcirteremyr liden>, avd. V. -
F.l. iir dunkel. Den kan mtijligen innehfllla ett Sgonamn xTdrter()d dar f.1. kan innehfltla
boh. tart m. med -are-atvidgning, hiir sannolikt med bet. 'spets, (smal) iinde', jfr boh.
tcirt m. 'iinde pi korv' och dltiirt m. 'liten 6l' . Orden sammanhiinger sannolikt med no.
dial. tert m.'liten tynd spids figur' (Torp). Sannolikt isyftar f.l. lokalitetens form. Om
etymologin av ordet tert se iiven Lindroth 1926 s. 183 f.

,rAggemyn LTo. - l842Lw nr 80. - Skrivningen kan iterge ett*Eggmyrdit f.l.
innehflller triidbeteckningen ek eg.Omuddljudsvokalen fcirkortats kan man ha ffltt eu
luttal *egmgr som sedan associerats med ordet agg varefter namnet utvidgats med mel-
lanvokal. Paralleller utgcirs av Aggdalen Bd 6:1 s. 199, *EkemonBd,l2:2 s. 377 och
Eggeby hos Hellquist l9l8 s. 42.

VII. Dalar, dfllder, fiirdjupningar; grottor
Appellativet dal m. anvdnds i dialekten i sin standardsprikliga betydelse och ingir i
namn pi b&de stcirre och mindre dalar. Om dal se Paulsson 1920 s. 59.

I namn pfl smala dalgingar och klyftor i berg ingir geln. och det besliiktade giljaf.
I fvn. mciter gil n. med betydelsen 'gjel, bergklpft' (Norrpn ordbok), 'Kl4ft, Revne'
(Fritzner). No dial. har gil n. 'Bjergkl6ft, Klipperevne, dyb Fure i en Fjeldside; saa-
ledes ogsaa: en Rende som er fremkommen ved Jordskred' (Aasen), 'berg-k16ft, for-
dypning' (Torp). DAGs har gel n. 'mellanrum, springa, gap; tippning mellen tvfl berg'
och gilja f. 'hilviig, tring, smal dal eller klyfta mellan tvi berg; bergspass; griisbe-
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vuxen sanka mellan tvi berg, iingsstycke eller flker, som ligger mellan tvfl berg si att

man endast kan komma fram pi tvi hill; tippning i skog; diild'. Orden iir inte levande

i dagens dialekt. En meddelare kiinde igen ordet gelmenvisste ej vad det betyder' Fdr

tivrigt lir orden numera fullstiindigt oklinda ftir meddelama. Som namnelement anvdnds

gel ich giljainamn pi smala, tringa klyftor mellan berg. Dessa klyftor tycks ofta besti

av en smal jordremsa med relativt branta sidoviiggar av sten. Det gflr inte att dra nigra

slutsatser av Tanumsmaterialet om hur de bflda appellativen och namnelementen

semantiskt har ftirhflllit sig till varandra.

I namnet Kyrkekldmman ingfu klcimma f. Det terriingbetecknande ordet kliimma ar

numera helt ok[nt fdr meddelarna. I DAGs frnns kliimma f. 'bergsklyfta' med tilliigget

>>ingen skillnad i betydelsen mellan kliimma och klflvu. Ordet ingflr i sms. berg-

kliimmaf. 'spricka i berg'. Kltimma har iiven betydelsen 'trflng passage" se t'ex. Bd

15 s. 283. I namnet Kyrkekliimmanhar kldmma snalast betydelsen av just 'trflng pas-

sage'. Sannolikt gick man genom klyftan pi viig till kyrkan.
-Ktdv 

n. och kldva f. iir vanliga som namnelement. I fvn. finns klof n. 'K10ft; om

Kloften mellem Menneskets Ben' och klof7 t.'Kl4ft, fieldkl/ft' (Fritzner)' No. dial.

har klov n. 'kl6ft' och klova f. 'kl6ft, trangt pas' (Torp). I DAGs flnns det terriingbe-

tecknande kldv n. med betydelserna 'trflng passage mellan berg; sprickning i berg efter

vilken det klyver sig vid sprzingning' ochkldva f. 'storre eller mindre spricka, klyfta,

smal dal mellan tv6 berg'. Kldva f . iir levande i dialekten och anvAnds med betydelsen

'bergsskreva, spricka i berg' . De flesta meddelarna anser att skillnaden mellan en klev

(avd. tV) och en kldva ar att det finns en stig eller vig i en klev men inte ntidviindigtvis

ienkldva(det kan dock ibland gtira det). Odetkldvakem, enligt meddelarna, anvdndas

om smfl eller stora bergsskrevor med eller utan viigar eller stigar. Informantema iir inte

eniga om hur stor och hur djup en kldva ar. Vissa anser att enkldva iir sttjrre 'dn en klev,

andra anser motsatsen. Ordet tycks ha stor spiinnvidd. Komponenterna 'farbar' eller

'med vzig' iir inte alltid relevanta for ordet kldva. Ordethiinger (till skillnad fr?nklev)

samman med verbet klyva, se Torp och dven de Vries. Som namnelementingfu kldva

(i n6gra fall eventuelltkldv) i namn pi bflde stora och smfl sprickor eller klyftor i och

mellan berg. Namnelementet tycks ha stor spiinnvidd, b6de bredd och djup pi de siin-

kor och klyftor som bdr namn pfl -kldv(a) varierar mycket. Ibland gflr stigar i dessa

klyftor, ibland inte. Mtijligen iir det si att ordet och namnelementet kldvapixerkats av

klev.Kanskekan detta illustreras genom teorin (Nystriim 1995) om interaktion mellan

det appeltativiska systemet och det onomastiska. I korthet gflr denna teori ut pi att

pflverkan initialt gitt fran lexikonet till onomastikonet. Niir namntypen blivit allt mer

vanlig sker pflverkan inte bara frfln lexikonet pi onomastikonet utan dven frin onomas-

tikonit pfl lexikonet. Namnbrukarens uppfattning om ordet styrs di inte bara av lexi-

konet utan iven av onomastikonet, dvs. kiinnedom om ett antal platser vilkas namn

innehiller ett visst ord. I ett tidsperspektiv Zir det mtijligt att en namnbrukares uppfatt-

ning av ett ord i hogre grad bildas utifran onomastikonet iin utifrfln lexikonet, fdrutsatt

att ordet blivit mer ovanligt. Niir det giiller orden och namnelementen klev och kldva

iir f6ljande utveckling tiinkbar. Klev anvands i dialekten ursprungligen med betydelsen

'klyfta i brant berg diir det gir en stig, brant backe med stig' e.d. och ordet kommer att
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ingi i ett stort antal namn p5 bergsskrevor i vilka stigar och viigar 96r. Sprflkbrukarnas
uppfattning av ordet bestiims dels utifrfln lexikonet, dels utifrfln kiinnedom om klyftor
och skrevor med namn pil -klev. Kldva anvands i dialekten med betydelsen 'klyfta i
eller mellan berg' e.d. Ordet kommer att ingi i namn pfl bide stora och smi klyftor i
och mellan berg. Ibland anvzinds de mer liittframkomliga klyftorna (med namn pi
-kldva) som genvdgar och stigar bildas, ibland inte. Sprakbrukarens definition av ordet
kldva slyrs dels av lexikonet (diir betydelsen 'klyfta i berg' existerar), dels av kiinne-
dom om ett stort antal namn p L -kldva som betecknar klyftor diir det ibland finns stigar.
Detta 96r en sammanblandning med ordet och namnelementet klev natwlig, och vissa
sprflkbrukare anser till ftiljd av denna sammanblandning att kldva kan ha betydelsen
'klyfta med stig i'.

I andra namn p6 siinkor ingir drdg f. DAGs har drdg f. (n.) 'trang sdnka, diild, (slut-
tande) dalsiinka; sankmark, vit diild'. Vzirt att notera iir att i Bullarens hiirad kan en och
samma lokalitet kallas b6de drdg och kldva (Bd 18 s. 260 f.). Ordet drdg ar idag okant
ftjr meddelarna i Tanums hiirad. Som namnelement ingir drdg inarnnpi mindre dal-
sdnkor. Dessa tycks ibland vara sanka, ibland inte.

I namnet Svrilgen sombetecknar en lfing, smal dalgfln ginghr svrilg m. 'svalg, klyfta' .

Svdlg'svalg' har i civerfcird betydelse kommit att anveindas i namn pfl klyftor och fcir-
djupningar i terriingen. Jfr t.ex. Stora svcilgenBd l2:1 s. 331. Svrilg anv'ands numera
inte som terriingbeteckning i dialelten.

Grav f.'grav, grop, frirdjupning i terrdngen' ingflr i namnet Gravarna. Jfr fvn. grgf
f. 'grdv, gt6ft,hole' (Norron ordbok). Om grav se DSA 8 s.292.

I andra namn pi dalar och dven mindre ftirdjupningar i terriingen ingfu hdl n. och
hdla f . DAGs har hdla f. i betydelsen 'h61a, grop, ftirdjupning i jorden; trakt med ligt
lZige; iidsligt beliigen trakt; sankmark, sank jord'. Som namnelement tycks ordet fram-
ftjrallt anvitndas i betydelsen 'fordjupning i terriingen (av olika storlek)' men iiven i
betydelsen 'sank mark'. Omhdl se DSA 8 s. 296.

Om ordet och namnelementet bds m. se avd. I. I namn pfl grottor och hilor i berg
inglr hiller m. Fvn. har hellir m. 'Klippehule, Skjul som er dannet i eller af Fjeld'
(Fritzner), 'heller, utoverhellande bergvegg, berghole' (Nonpn ordbok). I no. dial.
finns hellar, heller, hiller och hillar m.'Grotte, Klipphule, Skjul under en Klippe'
(Aasen). DAGs har hillerm. (liingre sdderut anviinds dven formen hriller)'grotta i berg,
stdrre bergsh6la; utskjutande del av berg, utskjutande bergsparti som liksom bildar ett
tak, utskjutande klippblock vilket man kan gi under t.ex. fcir att fi regnskydd'. Ordet
Zir levande i dialekten och har samma betydelseinnehill som namnelementet. Ordet
omm m.'\gn' anviinds i jiimftirande syfte i namn pi grottor och h51or.

Alekldvan TAs, Ahleklofvar 1824; f.1. kan inneh6lla triidbeteckningen al, deni dial.
vanliga beniimningen iir dock or"r Bt f. Almekldvan TV6, -kl6fva 1826. Amunds drdg
LAd, 1860; vid berget Amunds hatt, avd. V, s.1. innehiiler drdg f. '(sank) dalsiinka'.
Amundshdlan LAd, EK 1974-79; grotta i berget Amunds hatt, ayd. V; kallas liven
Frilleshillern varom se nedan. Annas kldvaTM6; f.l. innehflller kvinnonamnetAnna.
ApelbackskldvanLHe, Apelbacks klofwan 1832; f .1. innehflller ett *Apelbacken, avd.
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Y. ApelkldvanLHe, -klofvan 1832; sannolikt redukt av fdregiende. ArvekldvanLAd,
Arfveklifva 1831, Arfweklofwan 1860; f.1. innehflller mansnarnnet Arvid draa. Aske-

dalen dskadq,n TRr. 2 Askekldvan, -kldvorna. l. dskakbeua TTv, -klofvan 1817, 1863,

-klofva 1841.2. LEk, -klofvorna 1858. Asp(e)dalen THmVb, Aspe- 1818, Asp- 1851,

?iv. BN. Flera Aspekldvan.
Badstugan bdstna TSo; grotta; sannolikt jiimforelsenamn. >>Baxklofian>> TGp,

1 849 ; dunkel t. 2 B enkldv an. l. b i-nkh b p g LHe. 2. ftirutsiitts av B e nkl dvmy r en, av d. YI,
m.fl.; f.1. kan innehella en motsvarighet till no. dial. adj. bein'ret' (Torp) syftande pi
att klivan har enrakstrdck'ning; det finns inga uppgifter om fynd av ben. xBickekldvan;

fOruts?itts av Bickekldvberget, avd. V; f.l. innehfiller dtal. bicka bisa f. 'tik' . >>Bins

kldfwan>> TGi, 1829; dunkelt. Flera Bjdrkekldvan, -kldvorna; f.l. innehflller trid-
beteckningen bjt)rk eller mdjligen koll. bjdrke. Bjt)rnbdrskldvan blQnbepkhepq TLi4'
bjr)rnbiir viixer diir. Flreru Bjdrn(e)bdsen; namnen innehiller sannolikt bjdrnbds m.

'bjtirnftilla forsedd med viggar och tak', se Rtivbdsen avd. I med litt., vid tvi av nam-

nen finns uppgift om att bjtirnar haft ide i klyftan. Bjdrn(e)bdskldvan TGt, -klofvan
1841; se foregiende. Flera Bjdrn(e)dalen, -dalarna.2 Bidrnehdler. 1. TUy, 1863.2.

ftjrutsiitts av Bjdrnehdlsmyr, avd.Yl 2 Bjdrn(e)kldvan. 1. TEj, Bjdmklivan 1861.2,

LNySv, Bjtirnklflfvan, Bjtirneklifvan 1798. Bjdrndskldvan TEr, -klflfva 1845; vid
beb. Bjdrnds. Bldsuppmyrskldvor THj, -klflfver 1855; vid Bldsuppmyrarna, avd. VI
ochBldsuppkullen, avd. V. 2 Bldtekldvan. 1. TGd, -klofvan 1835; dal med vattendrag.

2. LSi, Blodeklifvan 1829. BockehillernLAdSv, 183 1; s.l. innehiller hiller m. ' grotta

i berg, stiirre bergsh6la; utskjutande del av berg, utskjutande bergsparti som liksom
bildar ett tak, utskjutande klippblock vilket man kan gi under t.ex. fdr att fi regn-

skydd'.2Bockekldvan.l.LAd,-klofwan 1860.BolsjddrdgenlSi, 1851;vidBolsidn,
avd.I, s.l. innehflller dial. drdg f. '(sank) dalsdnka'. *Bonddal(en); forutsitts av Bond-

dalsberget, avd. V. Bondens kldva TAs, Bondens Klofva 1824. Bottendalen TLy,
-daln 1829; vid iigan Botten, avd. VI[. Bottenhdlan TLy, -hola 1829; se fdregiende.

Flera Bottenkldvan; f.l. innehiller botten m. som i ortnamn anviinds fijr att beteckna

l6gt liggande mark, ofta den del som ligger liingst in eller liingst bort i lSgliint, ibland

sankt, omrflde. Bredfjiillskldvan LBaHgOs, Brefjellsklofwa 1806; vid Brefficill, avd.

Y.M\ngaBredkldvan.>Breflekldfvan>>TKl,1820; felskrivning for *Bred-? Brohdlan

TSii, -hola 1824; se ftiljande. 2 Brokldvan. l. brwkbeuq LRy. z.TBa, -kJfl.fvan 1796;

f.l. innehiller subst. bro; sfldana kan ha gitt 6ver k16vorna. 2 Bruke-, Brul<s-dalen.

l. brdksdan TRv, dv. BN; fiin 169 etttegelbrukdar.2.Ijlo,Bruks- 1842, Brukedatrlen

1858. Brulid drdgLGt, Bruli drig 1866; f.l. innehflller ett*Brulid, avd. V. Brunne-
hdlanTLb,-hila 1811.2Brunnekldvan,-kldvorna.l.brhaakhapaTGi, -kl6fva 1832;

sank kl6va diir vatten samlar sig, vilket fdranlett f.l. brunn i bet. 'brunn, kdlla'.
2. britaakh&oana TTe,6stra Brunneklfrfva 1853; en brunn frnns vid en av klivorna.
*Brurekldvan; fdrutsiitts av Brureklduflaten, avd. VIII; f.l. innehfiller dial. brur f.

'brud'. BrygguddekldvanTKt, Bryggudde klofwa 1811; vid Bryggudden, avd. III.
Brcicke drdg TlJk, 1848; vid Briickan, avd. VItr; s.1. innehfiller drdg f. enl. ovan.

Briickekldvan LSi, -klofvan 1870; f.l. innehiller brdcka f. 'bred, langsluttande backe'.

Briinda kldvaru TTa, Briinda klofvan 1837; f.1. syftar sannoliktpL avbriindvegetatron.
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Briinte kldvan TBn, Brdnte klifva 1848; se ftiregflende. *Budalen; fdrutsitts av fril-
jande. Budalskldvan hldaskhEua TUs, EK; dal; lokaliteten brukades ftirr som flker;
f.l. innehiller ett *Budalen dar f.l. innehiller bu f. 'bod' siikert syftande pfl en eller
flera lador; sannolikt har namnet Budalskldvan ursprungligen betecknat en k16va i
daleru Bukldvan b&kbeua TLk; f.1. innehiller dial. bu f. 'bod' antingen syftande pfl en

lada eller pi en fiskebod. Buktsdalen LEk, Bugt- 1858; vid iigan Bukten, avd. VIII.
>>Bulleng kldfwen>> TTe, 1828; f.1. kan innehilla bulling bfuhag'man fren Bullarens
hd', jfr Bullingfitill, avd. V. ByltemyrskldvanTUy, Byltemyrs klflfvan 1863; f.l. inne-
hiller ett *Byltemyr(en), avd. YI. Byrekldvan blrakhepa TLk; f.1. innehflller byr byr
m. 'bdver'. Bdtkldvan TKo, -klofvan 18471'mandrog upp bdtarhar.FleruBiickedalen.
2 Brir(e)kldvan. l. TKu, Biireklflfwa 1820. 2. TSd, Biir Kl6fva(n) 1832; t.l. syftar pi
fdrekomst av skogsbiir. 3 Bcistekldv(an). l. TVti, Biiste kJixa 1826.2. fcirutsiitts av

Bdstekldvberget, avd. V. 3. LLu, -klofvan 1843; t.l. innehiller dral. brista bdsta f.
'lind'; numera finns inga lindar vid nflgon av platserna.

Dalarna TTa, dahlarne 1659. Dalekldvan LAd, -klofvan 1860. Delebcicksdalen
TKn, Delebecks dalen 1818; dalen vari Delebricken, avd.II, flyter. Delestenskldvan
THj, -klofvan 1850; f.1. innehiller app. delesten'grdnssten, remifuke', se Delestens-
berget avd. V och likalydande namn Bd 15 s. 233.FleraDjupedal(en); namnen beteck-
nar djupa dalar mellan berg. Djupedalskldvan LHe, Djupedahls klofwan 1832; vid
Djupedal. Flera Djupekldvan. Dritaredalen TTa, 1837; f.1. innehflller verbet drita
'skita' med kompositionsform pfl -are. DrittedalenTRl,1786; f.1. kaninnehllla drit
dn! m.'skrlip, skit'. Dydalen LLn, 1824. Dyhdlan TTs, 1810. Dykldvan dSkhbpa
TMd; namnet betecknar en smal, dyig fortsattning pi viken Gros hamn, vilken skiir in
som en kldv a mellan berg.

Ekebiicksbergskldvorna LAd, -klofvorna 1860; vid Ekebdcksberget, avd.Y. Eke-
bc)ckskldvan LAd, Ekebiicks kliva 1831; vid *Ekebtick(en), avd. II. EkehdlanLBj,
-hila 1830. Manga Ekekldyan, -kldvorna; f.1. innehflller ek eller eke'ekdtnge' . Eke-
lidkldvan LKl, Ekeli-klivan 1830; f.1. innehiller namnet Ekelid, avd. V. >>Ellers daln>>

LBj, 1815; vid Elofserdd, vars iildre uttal ar dlaSa. Enedalen TVv, 1866, iiv. BN; f.l.
innehiller eru 'en(buske)', jfr ftiljande. Enerkldvaniryarkhbpa TLi; f.l. innehlller eruer

iaar m.'en(buske)', vid sidan av den iildre formen eneri4ar finns formen en 'enbuske'
i dial., nigot kollektivt*ene finns inte i dial., istiillet anviinds sg.-formen ener.

Fetedalen TAr, Fede Dalen 1817; f.1. innehiller namnet Feten, avd. VIII. Flaske-
kldvan TTa, -klifva 1836; i Flaskeberg(e/), avd. Y. FlatedalenTGd, 1835. *Fltinge-

dal(en); fdrutsiitts av Fkingdalshdlet, avd. VIII; f.1. kan innehflllaverbetflcinga ibet.
'ldsrycka el. avriva (siirsk. bark, niver o.d.) i en Iflng remsa' (SAOB F 978 f.) och
syfta pi barktiikt. Forndalen LBaGuHiiOs, Fflndalen 1806, fandahln 1810, Fundalen
1826, Fandalen 1842; namnet betecknar en lingstriickt, brirdig dal; f.l. kan inneheila
dral. forn fqn f. 'fcirning' syftande pfl god jord eller gott bete. Forndals kldva LGuHii,
Fundals klofva 1826; f.l. innehiller namnet Forndalen varom se ovan. Forsekldvan

f4sakhbua LGa; f.l. syftar pi att det ofta rinner vatten i klflvan. *Forsdal(en); for-
utsdtts av Forsdalsberget,-bergen, avd. V; f.1. innehflller app. fors. Fredrikshillern

frdjnkshila4LAd, Fredriks Hillern 1832, Fredricshillern 1845; miijligen omtolkning
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av Frilleshillernvarom se nedan. Frilleshillem LAd, 1859 HGSL 1 s. 104, EK; f.l.
kan innehilla mansnamnet Frille, en kortform av Fridleif; s.l. inneh6llerboh. hillerm.
'fram- och dverskjutande klippa samt utrymmet under denna; stor berghflla' som fcire-

kommer i ortnamn pfl grottor och hilor i berg; lokaliteten kallas iiven Amundshdlan.

Fuldsedalen fi)thasdqru TSs; dal vid Fuldseru, avd. V. Furudalen TGh, 1848. 2 Furu-
kldvan.1. TUs, -klofva, 1845.2. TLn, -klovan, 1861; furor vlixet dar. Fdrkldvorna

TKt, -klofvorne 1848; sannoliktlirbete. FedriftskldvanTBil, fiidrifts kl6fvan 1845; se

Fridriften avd. VIII. Ftillekldvaru TKt, -klofwa 181 1 ; f.l. innehiJler fiille n. eller fdlla
f. 'stiille diir skog fdllts'. FdlungekldvanTLa, Ftilunge klflfva 1846; sannolikt bete.

Fdrscittmyrens kldvorTSii, Fiirsittmyrens Klifver 1856; vid Fdrsritte-, Fdrstittmyren,

avd. VI.
Galtekldvan g?iltakbbpa TLe, EK, Galteklofvan,-klofva 1839; klyfta och vik i Galte-

kldvberget, avd. V, enligt uppteckningar skall en galt ha drivit i land diir; mdjligt iir
dock att en del av berget eller ett grund utanfdr viken i jiimfiirande syfte kallats
*Galten. Galtemyrkldvan, St. LV6, Store Galtemyr klofva 1824; vid Galtemyr, avd.

Yl. Galtryggdalen gdltrggdqn LTa vid ett berg som uppges likna en galtrygg; berget

har siikert kallats *Galtryggen, se avd. Y. Gatekldvan TV6, 1826; f .1. innehiilet gata

f. 'inhiignad utfartsvdg'. Glaskldvorna gbdskhepana TKs; se Glasflaten' avd' VIII.
Gliskldvan TKu, -klofvan 1838; vid Gliskilen och Glisberget Yarom se avd. I resp. V.
Gkidjedalen TRr, 1849; se Glii.djebergen, aYd.Y. Gltidiekldvan TRrNs, -klflfva(n);
identiskt med eller invid ftiregflende. Graddekldvan TFfl, -klofvan 1856;bred kl6va

fylld av rullsten, mellan Graddeberget och Kisteberget, aYd. Y. Gramsans siing
grhrysas scbg TGs; djup klyfta som mojligen kan ha uppfattats som en sdng; enl.

uppteckningar har en kvinna, vars binamn varit Gramsan, tppehlilit sig dar. 2
Grandalen. 1. TBd, 1820. 2. LGi, 1853, iiv. BN. Grankldvan TYv, -kldfva 1841.

Grayarna gr@uana TKo, EK; siinka; namnet innehflller best. form pl. av grav f. 'mzin-

niskograv'; sdnkan, som ligger ndra havet, iir fyndplats fdr fyra skelett, troligen frin
1500-talet (raa lI28). Grebykldvan gr\btklreua TSti; f.l. innehflller BN Greby, hiir
med delabialisering av y; om delabialisering i norra Bohusliin se Lindberg 1906 s. 173.

Grisekldvan gisakbepa TTa. Grdbenhdlet grdf;enhfuhat TFfl, 1856; f.1. innehSller

grdben 'varg' . Griifttokldvan grdftakhbpq TLF.: i Griifitoberget, avd. Y. *Griisgel;

forutsiitts av >>Grrishjelslcitten>> eller >>Griisgjelsldtten>> avd. VIII; s.l. innehflller gel n.

'trflng dal, h6lviig, klyfta'. Griiskldvan TVi, -klofvan 1839. GrdfidllskldvornaTOp,
Grdfjells klofvorna 1834; f.t. innehiller ett *Grdfjrill, avd. V. Fleta Grdna kldvan,

-kldvorna; f.l. syftar siikert pi grdn yegetation.2 Grdt(e)kldvan. l. grbQkhepa TFF4

innanf$r viken Grdtet, avd. I. 2. gr&dakhapa TKs; f.1. innehiller grdt n.'sten, sten-

samling', om ordet grdt n. se Grdten avd. trI med litt.; berget vati Grt)tHdvanTFit
ligger iir stenbemiingt; i namnet GrdtHdvan TFfl har ordet grr)t genomgitt en kvanti-

tetsfdrskjutning. *Gulestenskldv(an); fdrutsiitts av Gulestenskldvmarken, avd. V[I;
f.l. innehiller ett *Gulesten, avd. V; s.l. innehiller kldva f. 'klyfta, dalgang mellan

hoga berg'. Gunhildkldvan TYb, Gunilklfifwan 1818; f.l. innehiller kvinnonamnet

Gunhild. Gunners-, Gunrueshdl(a) TGr, Gunnershil 1822, Gtnneshfll, -hflla 1832; f .1.

innehiller sannolikt mansnamnet Gunnar. >>Gundsdalen> TSu, 1835; otolkat. Gdne-
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kldvan TUy, Ganeklifwan 1863; vid beb. Gdrden gqn. Gdngkarskldyan LBj, Gang-
karlsklifva 1830; vid sjon Gdngknret, avd.I. Gdrvikskldvan, St. LRe, Stora Gorviks-
klofvan 1842; vid beb. Gdrvik. Gdsdalen TBo, -dahln 1787. >>Gddebodalen>> LGi,
1853; f.1. innehflller sannolikt ett fcir tivrigt ej belagt BN *Gotebo. Gdtbergskldvan
LTv, -klofva 1873; f.l. innehSller ett*Gdtberg(et), avd.Y. *Gdtdal; forutsiitts av fol-
jande. Gdtdalkldvan TUyHdSo, -klofvan 1850; f.l. innehflIler sannolikt ett*Gdtdal.
Gdtedalen TTv, Gcithe- 1863; f.1. innehiller sannolikt mansnamnet Gofe.

Hagdalen THa, 1846. Hagtornkldvan hrtqtenkhepqTSr, Hagtornklifvan 1856; f.l.
innehflller sannolikt en uttalsmdssig utveckling av triidbeteckningen hagtorn. Halle-
bergskldvan LTo, -klofva 1858; f.l. innehiller namnet Halleberg(et), avd. V. Halls-
dalen THd, -dahlen 1834; f.1. innehiller hall f. 'berghdll, stenhiill'. Hampkldvan
TBnEr, -klflfva, -klSfvan 1848; f.t. flsyftar hampodling. HamrehdlldalenL5n,lS35;
f.l. innehillernamnet Hamrehrillan avd. V. Hasseldal TKe, 1847. HassledalenTTv,
1841. HastigdalenTBd, Hastug Dalen 1820. HavardskldvanLOs, H6fvils Klifva
1826; t.l. innehiller mansnamnet Hayard.2 Hedesdalen. 1. TSii, Hedes Dalen 1801,
1824.2. THe, 1834, 1846; f.l. innehflller BN Hede. HedmyrskldvornaLEk, Hemyrs-
klofvorne 1858; f.l. inneh6ller ett *Hedmyr(en), avd. YI. Hedsbergskldvan LHe,
Hisbergs klifwan l8l2; vid Hedsberget, avd. V. >>Hjelbergskldfvan>> TGr, l8l9
sannolikt felskrivning for *Hjrilm-; se Hjcilmberget ayd. Y. Hjrilmbackskldvan TSa,
Hjelmbacks Klofva 1832; vid Hjdlmbacken, avd. V. HjrilmbergsdrdgenTGil, Hjelm-
1852; f.l. innehdller namnet Hjdlmberget, avd. V; s.1. innehiller app. drdg f. varom se

inl. denna avd. HoltedalenTGd,l835; f.1. innehiller namnel Holtet el. app. holt varom
se avd. IX. Flera Hunde-, Hunnekldvan; jfr Hunneldrr(et) avd.Yl. HusedalenTTv,
1841. >>Huskrirdalen>> LTm, 18521' f.l. kan inneh611a ett *Huskrirr eller *Hussktir.

Huyudommen h[torpan TL6; grotta i Stora Huvudet; s.l. innehiller omm m. '\grr'
va.rom se inl. till denna avd. 2 Hyttekldvan, -kldvorna. 1. LOn, -klofva 1835. 2. LAn,
-klflfverne 1824; t.l. inneh6ller boh. hytta'hydda, stuga'. Hdkldvan hdkhbpa TLi.;
namnet betecknar en extra djup och markant kl6va i Hdkldvberget, ayd. V; namnet
Hdkldvan kan vara redukt av ett *Hdkldvbergskldvan. Hdlan LTvT6, 1819. Hdlet
LBj, 1867. HcilleforsdalenTKry Hellefoss dalen 1818; f.l. innehiller ett*Hrillefors,
se Hiilleforsbricken avd. II. Hiillsdkldvan lublsakhepa THii; kl6va pi Hdllsd. 3

Hiistekldvan. l. kbstakhbug TNii. 2. TAs, -klofva, 1824. 3. TLn, -klofvan 1861.
Hiistestall fubstastal TGs; siinka; en szigen om stulna hdstar som grimts pi platsen iir
knuten till namnet; namngivningsgrunden fflr dock srigas vara okiind. Hiistestallarna
lubstastalana TSb; djup kliva; iiven hiir iir en szigen om gomda hiistar upptecknad; se

ftiregiende. Hd gerdddrdgarnaLBj,Hdjeredr6garne 1867 ;f.1. innehfiller BN Hd gerdd.
Hdgestenkldvan hitryastenkhapa TL6; f.1. innehflller ett *Hdgesten, avd. V, sannolikt
betecknande berget, eller en del av det, vari Hdgestenkldvanligger. Hdgtirdskldvan
TSii, Hdgiirds Klofvan 1832;f.1. innehiller ett*Hdgrirdel, avd. VIII. Hdjarekldvoma
TGd, Hiijare klovorna 1835; se Hdjaremyr(en) avd. YI. Hdnsekldvan LHe, Htjnse
klofwan 1832. HAskiirsdalen TSii, Htjskiirs dalen 1825;t.1. innehiller namnetHdskiir,
avd. V. >>Hcitromback klofwan>> el. >>Hdtrdmback klofwan>> LHq 1832; otolkat.

Jordfallskldvan TKt, Jordfalls Klofwan 1 8 1 1 ; f.l. innehiller j ordfall n.'jordras',
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enl. uppteckningar finns dlir tecken pi ett mindre jordras. Kallhdlan TKk, -hflla 1832;

namnetkanbetyda'denkalla, dvs. frostliinta, hSlan'. KalvekldvankbhuakhepaLGa;

enligt uppteckningar sliingdes dtjdftjdda kalvar i k16van. Karis mus TKn,1819; nam-

net betecknar en klyfta i Karismusberget, avd. V, och namnet uttrycker jiimfdrelse.
*Kartgel TSfl; ingir i Kartgelsmyren, avd. VI; f.l. innehiller kart m.'tuva, ojiimnhet i
terrdngen' eller'mindre sten'; s.l. innehflller dial. gel n. vafom se inl. denna avd. Katt-

steruskldvorna TM6, -klofvorne 1858; f.l. inneh6ller sannolikt dra7. kattsten m. 'vit
glimmer' eller'kvarts' . KesedalenTGd, 1835;f.1. innehiller vetbetkesa '(omboskap)

springa (for bromsar och insekter)' . Kidt)buktkldvanTYo, keddd bugt kl6fvan 1826;

vid, Kiddbukten, avd.L Kilekldvan TKu, kileklifva 1820, Kileklflfvan 1856. Kiste-

kldvorna LEk, -klofvorna 1849; vid Kistekullen, -kullarna, avd. Y. >>kjcinnungmyr-

dalen>> TBd, 1820; f.l. inneh6ller namnet >>kjcinnungmyren>>, aYd.Yl.2 Kloppekldvan.

l. khbpakhbpa LGa, Klippe klflfwa 1857; vid Kloppen, avd. IV. 2. LHe, -kl6fwan

1812, -klofvan 1832,av. BN; f.l. innehflller kloppf. 'spflng'. KloppemyrskldvanTYv,

Kloppemyrs Klofvan 1866; vid Kloppemyr(en), avd. vI. Flera Kldyan, Kldvorna.

KldvedalenlKl, Klofvedaln 1830. Kldv(e)vardskldvan TKk, Klofvals Klofvan 1844;

f.1. innehflller ett *Kldv(e)varden, avd. V. Kliittekldvan, -kldyorna TLn, -klflfwan,

-klofvarna 186l vid Kkitteberget, avd. V. KnippelklovornaTSd, -klofvorne 1865; vid
Knipplarna,avd. VIII. KnolledalenTSfl, Knulledahlen 1810; seKnollflaten avd. V[I.
KniismyrgiljanTLr, Kniimyrgiljan 1836; vid Kndsmyr, avd. vI; s.l. innehflller app.

giljaf.enl. ovan. KobergdalenlEk, Kuber- 1842, Kuberg- 1848; vidKoberg, avd. V'
Flera Kokldvan.2 Kolegravarna.l. LEl, -grafwarne 1852.2. LVy, -grafweme 1851;

nanmen innehiller d\al. kolegrau f. 'grop att breinna kol i', se KolegravsbackarnaBd

2O:2 s.213 f. medlitt. Kolegravskldvan LEl, Kolegrafklofwan 1852; se fdregflende.

Kolidktdvorna TBa, koliklifworne 1796; f.1. innehiller namnet Kolid(en), avd. V.

Kopparvikskldyan LFie, Kopparwiksklofvan 1840; vid Kopparviken, avd. I. Krak-

kldvaru TKti, -klofvan 1847; en krake m.'stdr' till ledning ftir sjofarten stod pi berget

invid klflvan. 3 Krappekldvan. l. TTv, -kl6fva 1841. 2. TUy, -klflfwa 1863' 3. LHa,
-klofva 1856; f.1. innehiller adj. krapp'tr6.'ng', eller subst. krapp(e) n. 'tr6ng passage',.

Krappestenskldvan LNy, Krappestens Klflfva 1832; vid Krappsten, avd. Y. Kristi-
kldvan krist*Irepa TRd, EK; f.1. innehflller kvinnonamnet Kristin med bortfall av ru

och s i sammansiittningsfogen; ftireteelsen dr viilkand, se t.ex. Bd l2:l s. LX. Krog-

hdlanLSi, -holan 1829; mttjligen jiimforelse. KrondalenLTo,lS42; f.l. syftar sanno-

likt pi jordn atur. Kroppekldvan LHii, Kroppe klflfwa 1826; f .1. kan innehilla fiskbe-

tecttingen kroppa f .' ruda' ;sannolikt iir namnet redukt av t.ex. * Kroppedammsklivan.

2 Kross(e)dalen. l.TAr, Kross- 1841, 1863, 1865, Krosse- 1865, Krflssdalarne 1841,

iiv. BN. 2.LTo, Kross- 1842;f.1. innehiller ordet kross 'kors'. Krdkehdlan LSi, 1829.

Kullerhdlet TBn, 1819;f.1. kan innehfllla kullerkoll. 'kullersten', se KullermadenBd

l2:2 s.319. KusekldvanTKtt, kuseklflfva 1820; namnet kan vara en redult av ett
*Kuserddkldyan eftersom klflvan ligger pi beb. Kuserdds mark. Kuttrehdlet LNy,
1832; f.l. innehflller sannolikt verbet kuttra ' spela (om orrar)' el. kutter n. 'orrspel'.

FleraKvarndalen;f.1. hsyftar kvarndift. KvarnedrdgLNy, Qvarne Dtog1832. Manga

Kyrkekldvan, -kldvorna; i flertalet fall syftar f.l. pfl att lqrkvagen gick genom klflvan.
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Kyrkeklcimman'[Bd, kyrkekliimma 1820; klyfta i berg; s.l. innehflller dial. kkimma f .
'klyfta'. KyrkevcigkldvanLAn, Kyrkeviig Klifva 1824. >>Kdlekldfua>> LOs, 1826; t.l.
kan innehfllla ordet kol eller viixtbeteckningen kdl. Flera Kiilldalen. Kcingelkldvan
Sdgalkhepa LEI; f.l. innehiller ordet kingel m. 'spindel'. Flera Kc)ringkldvan. >>Kcir-

kldfu an>> TBn, 1 848 ; otolkat. * Kiirr gel; fdrutsiitts av Kiirr g e ls dalen nedan och Kdrue -
gelshtillor avd. V; f.l. innehiller app. kiirr n.; s.l. innehflller app. gel n. enl. ovan.
Krirrgelkldvan LEl, Kiingjel klofwan 1852; se fdregiende. Kr)rrgelsdalen LKiLu,
Kjergills Dahlen 1814, Kjergills dalen 1819; se *Kiirrgel ovan. KdrrlidkldvornaTSa,
Kjiirrliklifveme 1801; f.l. innehiller namnet Kcirrlid, avd. V. Kdlnehdlan LKi, -hila
l8l2;t.1. innehiller ordetlcdlnaf .'torkhus fdr lin el. malt' . Krilnekldvan TVh, -klofvan
1835.

Inhdlan TBd, -hdla 1820; f.l. kan vara bildad till en motsvarighet till fvn. v. hlada
'lasta'. 2l-akldvan.1. TMti; f.l. inneh6ller sdkert en motsvarighet till fvn. verbethlada
'lasta'; nedanftir klflvan finns en stenbrygga som anvdnts som lastplats; jfr Ladberget.
avd. V.2. TSA, -klflfvan lS0l.xlammedalen;forutsiitts av Lammedalmyren, avd. VI.
Lastarekldvan lhstrakhepg LYb, Lasteklofvan, Lassteklofvan 1855; f.l. innehiller
verbet lasta med kompositionsform pi -are. Flera Lerdal(en), iiv. BN. Lerhdldalarna
TFo, Lerhfllldalarne 1820. Lerhdlorna lirh$r,,a TVti; hiir lig frirr ett lefiag somanvzin-
des av det tegelbruk som 169 i niirheten. *Leromm(en); fdrutsiitts av Leromberget, avd.
Y. Lerstenskldvan TLa, Lersten(s) kl6fva 1846; vid hagen Lersten(en), avd. YIII.
LindekldvanTMo; lind viixer diir. Linkldvan TMtj, -klofvan 1858; f.l. innehiller ordet
lin eller tr2idbeteckningen lind. Linkldvorna TUs, -klofvema 1845; se fciregflende.
Linnefjrillskldvan TFh, Linfjells klofvan 1878; f.l. inneh6ller namnet Linnefir)ll(et),
avd. V. Lisslekldvan lDslakhgaa T (niirmare liige ej angivet); f.l. innehillerboh. lissle
'lille'.Inppekldvan TSu, -klofvan 1835; mrijligen nedsdttande namn. Lyngnkldvan
TEj, Ltignklifva 1861; f.1. innehflller lyngn lagn n. eller f. 'ljung'. Ldngedal,BN.
Flera lfing(e)kldvan. Ldngevattenskldvan LAl, Lflngewattensklofva 1864; vid Ldnge-
yattnet, avd. I. Ifrngrdrkldvan LLl, -klofvan 1843; i lingrdrberget, avd. Y. kins-
mansdrdgenlRe, -drogen 1853; namngivningsgrundenokiind. FleraLdke-,Iikkldvan,
-kldvorna; f.1. anger fcirekomst av kilcvaxter. LdkholmskldvanLHe, Ltikholms klof-
wan1832; vid beb. Iikholmen. Ldkldvan TEr, -klofva 1845; vid Ldberget, avd. V.
LdvbrdckekldvanTKn, L<ifbriickeklofva 1841; f.l. innehiller ett*Ltivbrrickan,avd.Y.
Flera Ldv(e)kldvan. IivkaskldvanLK| Lrjfkas klifva 1819; f.1. inneh6ller namnet
Ldvkasen, avd. VI[.

Mandal mbAdqh TBr, 1851; dal vari en biick flyter; namngivningsgrunden okdnd,
jfr Mannebiicken, avd.lI. Mannekldvan mdpakbbpa TEv, EK(B); vid Mannebijcken,
avd. II. Martas hdlaTRd,, Martas, Marttas hila 1861; f.l. innehflller kvinnonamnet
Marta.2 Matkldvan 1. LT6On, -k16fva 1819, -klofvan 1835, -klofwan 1848, -klofvan
1862.2. LRa, -klofwan 1850; f.l. syftar sannolikt pfl gott bete, jfr MatlidernaBd,20:2
s. 216 och Matjorden Bd 8 s. 325. MickelhdletLEk, -holet 1849, iiv. BN;f.1. innehfll-
ler mansnamnetMickel. MiddagskldvanLYy,Midags klofwan, Medagsklofvan 1851;
namnet kan betyda 'klivan <iver vilken solen stdr vid middagstid' eller 'k16van diir
man vid slitter eller vallning ater middag' , jfr MiddagsbergetBd,2}:2 s.216 medlitt.
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Moltemyrskld.vanTYo, MflltemyrsklFtfva 1826; v\d Moltemyr, avd-YI. Monekldvan,

-kldvorna LHe, Mone klofwan 1832, Moneklofvarne 1859; se Mon el. Moneberget

avd. V. Munkedal mbgkadah LLuSk, -dalen 1843; smalt, stenigt bergpass; namngiv-

ningsgrunden rir oklar. MusekldvornaLEk, -klofvorne 1849;vidMusebergen, avd. V;
sannolikt jiimfiirelse diir sprickorna liknats vid kvinnans kdnsorgan, jfr Museberget

Bd 7 s. 248. MdrekldyanTIJs, Mire-, Moreklofva 1845; f.1. innehiller viixtbeteck-

ningen mdra f .'(viixt av) sliiktet Galium; sdrsk. om arterna Galium boreale, vitmera,

och Galium verum, gulmflra' (SAOB M 1875); vitmflrans rotter anvdndes fiir att

utvinna rtid fiirg (H@eg 1974 s. 370). >Mdrtelle dalen>> TSu, 1813; f.l. kan innehfllla

ordet mortel: ev. jiimforelsenamn. Manga Miirrekldvan, -kldvorna. Mdlenkldvan

mbnkbbpaTKk; kl6vaovanfor Mdlen,avd.IIL2Md{e)kldvan.1. TUsTfl, Mtireklofvan

1841. 2. TNs, Morkl6fva 1830; f.1. innehiller mdr m. 'myra' . Mdrekldvhdlan TKu,

mtireklfiflrila 1820. Mrirka hdlet el. MdrkehdlTAs, Miirkehil, Mtirke hfll l8Z4,Motka
holet 1850. Mo rkedalTBd,lS2O. Mtirkeklev mb*akbea TAs; skogig, mdrkdal. Mdrke-

kldv an TMo. M d rtehrilldalen TSu, 1 835.

Naverkld.vomaTGd, Nafverklofvoma 1835; eftersom k16van ligger niira grdnsen

trllNaverstads sn drnamnet sannoliktreduktav ett *Nav erstadskldvan.Neanbergsdalen

L$v, Neabergs dalen 1846; vid beb. Neanberg i Skee sn vzrom se Bd 20:l s.62.

Norddalarna TFo, Nordalarne 1820. NordvardekldvornaTMo, Nordvalleklovarne,

Nordvaleklofvorne 1858; vid Nordvarden, avd. V. NytorpsdrdgornaLHj,l85l; f.l.

innehiller BN Nytorp; s.1. innehflller drdg f. varom se inl. denna avd. Nciverkldvan

LTm, Niifwerklofwan 1852; f.1. syftar sannotikt pi ndvertakt. Ndtehogdalen TLb,
Notehog dalen 1820; f.1. inneh6ller namnetNr)tehog(en), avd. V.

OmmenflruanTHa; grotta; namnet innehflller ommm.']u:gn' som forekommer i ort-

narnn som betecknar grottol och hfllor. Ormekldvan TAr, -klfl{va 1841. Ornekldvan

TSr, -klflfwan 1856; f.l. innehflIler djurbetecknifiget orne m. 'galt'. Fleta Orredalen.

Orredals kldvaTKsBn, Orredahls klofva 1848; vid Orredalen; f.l. kan innehi.Jlaorr
'al' eller figelbeteckningen orre.Flera Orrekldvan; se fdregflende. OrreliddalenTEr,
Orreli- 1820; vid Orrelid, avd. V. Oreyiks kldvor TGi, Arewiks Klifwer 1829;f.1.

innehflller ett * O rrey ik(en), av d. l. Ott ervardskldv an LRe, Otterhwalsklofvan 1 840;

f.l. innehiller sannolikt ett *Ottervarden, avd. Y. Otterdkldvet blaraklrbpat TOo; plt

otteri)n; s.l. innehflller app. kldv n. 'klyfta, dalgang mellan h6ga berg'. oxedalen

TTvRd, 1841. OxekldvanTSr, -kl6fvan 1856.

PaganderdalenTLb, Pagander Dalen 1820; f.l. innehflller sliiktnamnet Pagander;

Lars Pagander var deliigare av milken PLr 1795. Parttjrirn(s)kldvan, (Lilla) LOs, Lille
Pattjenkl6fva lS26,Pattkarnklofvan, Pattkiirnsklofvan 1842; f.l. innehiller ett *Part-

tjiirn, avd.l. Penge-, Penningehdlan LSi, Pengeholan 1829, Penningehfllan 1857;

namngivningsgrunden okiind; namnet iir okiint fdr meddelarna. Pengekldvan LSo,

-klifva 1820; se fdregiende. Peres hiller pcEras hilarTHe; grotta; f.l. innehfiller mans-

namnet Per; gen. -es i personnamn forekommer ofta om personnamnet slutar pfl-s,

t.ex. Nilses; formen Peres kan vara analogislt piverkad av fall som Nllses; se Janz6n

1936 s. 75 ff. Peres kld.va p@ras, pdras khbua TGfl; f.l. innehflller mansnamnet Per;

om formen Peres se fbregiende. PissarekldvanLAd, Pessare klifva 1831, Pessare-



150

klofwan 1 860; vid Pls sareber get, avd. V. Platsedalen LV6, Plasse- 1824; t.l. innehfll-
ler sannolikt plats m.'torp; mindre hemman'. Plumparehdlet phbryparahehat TLn;
grotta vid havet; i f.1. ingir det boh. verbet plumpa phdtppa'plumsa, plaska; falla i
vattnet' med -are-ltvidgning; enligt meddelare plumpar'plaskar' det niir vattnet slfrr
in i hfllan. >>Ponge klofwan>> LHe, 1832; f.l. kan innehSlla ordet pung sannolikt i jZim-

fijrande syfte, vdl syftande pi klflvans form. Pratmakarekldvan LAd, -klofwan 1860;
namngivningsgrunden okiin d. P rristkldv an TSoUs, Prestklofvan 1850. P ukemyrskldv an
TNg, -klofvan 1861; f.l. inneh6ller ett*Pukemyren, avd.Yl.

RaggotemyrkldvanTSa,Ragetemyrklofvan 1835; vidRaggotemyreru,avd.Yl.Rqlle-
dalenLOn,1835; f.l. kan innehilla verbet ralla'ntlla, trilla' syftande p5 nedrasande
stenar eller dyl. eller ralla'prata mycket, skvallra, sladdra'; jfr Strandberg l99l s. 49
ff. med litt. och Ralledalen Bd 20:1 s. 70. Rallekldvan LLu, -klofvan 1843; se ftire-
giurde. Ramdal rdmdbh TSd; f.1. innehflller rqmn m.'korp'. RammelkldvanLHo,
-kl6fwan 1840; f.1. innehflller sannolikt det*rammel som ingir i t.ex. dial. stenrammel
'stenrds'. 2 Ramn(e)kldva. l. TGd, Ramne klofva 1835. 2. TKfl, Ramnklltva 1847.
Ranebohdlan LSi, 1829; f.l. innehiller BN Ranebo. RanglarekldvornaTls, -klofveme
1846; se Ranglarebergen, ayd.Y. RisedalarnaTLy, Rise dalarne 1829;t.1. innehiller
vdl ris n. 'buskskog' . Rockekldvor LYh, Rflckeklifver 1824; vid Rockemyr, avd. VL
Rolledal LAd, 1860; dlnkelt; mtijligen innehflller f.t. boh. rulle m.'htig av stenar o.
d.' . Roparestenskldvan TKci, -kl6fva 1847l' vid, Roparestenen, avd. lIl. Rotebodalen
TGh, 1848; f.l. kan innehilla ett BN xRotebo. Rotehdlan TTe, 1828; f.l. kan syfta pi
attma;atagitrdtterf6rtillverkning avt.ex. rep, jfrOGBReg. RumpekldvanLTil,Rompe
klflfva 1819. Rdgetekldvan, Ov., Ne. TSu, tifre, nedre Rigeteklofva 1835; f.l. innehfll-
lerdjurbeteckningen rdgetf. 'ridjurshona'.RiimnedalenLOn,Remne- 1835;f.l. inne-
hiller BN Rrimne varom se Bd 20:1 s. 69 f. Flera Rciv(e)hdlet, -hdlorna; sannolikt
rdvlyor diir. Flera Riiv(e)kldvan, -kldvornq se fdregflende. RiivhusdalenTBd, Riifhus
dalen 1820; f.l. innehiller sannolikt det av J. Sahlgren i NoB 8 (1920) s. 164 om-
nd.mnda ordet rcivhus 'rdvgiller (i form av ett timrat hus med iippning pi ena sidan och
en liim eller lucka som vid avgillring faller ner med friimre dnden'. FleraRcivkldvhdlet
TEj, R5fklef- 1861. RdnnehdlanTGe, Runnehfrla 1826 f.l. kan innehefla triidbeteck-
ningen rdnn rn4 f., rdnne ritrya m.'rdnnbestflnd' eller runne riga m. 'buskage'.
Rdnnekldvan LAd, -klofvan 1860; se ftiregiende. RdnningehdlanTGd,Rdnninge hola
1835;f.l.innehillerapp. ronningm.,f .'rdjning' .RdnningskldvanTFs,Runningsklofvan
1856; vid Rdnningarna, avd. VilI. Flera Rdrdah f.l. innehiller rdr n.'vass' eller ror
n. 'rris, rimdrke'. RdrdalskldvanTEr, Rridalsklflfvan 1861; se friregiende. Rdrkldvan
TRv, -kl6fvan 1822; f .L. innehflller ror n. 'vass' . Rt)rdngskldvan THo, -klofva 1861 ;

f.l. innehflller namnet Rdriingen, avd. VIII. *Rdsdal(en); fdrutsiitts av Rdsdalsberget,
avd. V;f.1. innehiller rds rogn. 'steffds'. *Rr)sehdlet;ftirutsiitts av Rdsehdlsliden,avd.
V; f.l. innehiller rds n. 'steff6s'. RdslidkldvornaTHd, Rosliklofvorne 1834; f.l. inne-
h6ller ett *Rdslid, avd. V. Rt)stjrirnsdalen LNy, Rtisskiirns daln 1832; vid Rdstjcirn,
avd. I. Rdsdskldvan LKi, Rdssis Klflfva 1819; vid Rr)sds, avd. V. RdtterdalenLAd,
1860, Rtjtter dahln 1831; namnet iir dunkelt, miijligen inneh6ller f.l. ordet ryttare, jfr
Rytterhdgen Bd 20:l s. 162. Rdven r6pa TTe;jiimftirelsenamn.
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Sage- el. Segeholtsdrdgen LiTm, Sagehullts drflgen, Segehullts drflgen 1852; f.l.

innehiller ett xsage- eller *segeholt med okiind syftning; s.l. innehiller app. drdg f .

Sand.evaddalen s@naaadgrq TOn; dal vari en blick rinner; i biicken finns ett sandigt

parti som man brukade vada over; mojl. innehflller f.l. ett *Sandevadet betecknande

vadstiillet. Sejekldvan s4akhbpq TL6, Sejeklofvan 1839; kliva vid havet, i Seieberget,

avd. V. Siljekldvan LLu, -klofvan 1843; f.1. innehflller viixtbeteckningen silj f. 'siilg'.

Sillekldvan silakhepa TEj, EK; f.l. syftar pfl slllfangst. SiverbokldvanLRa, Skjule-

boklofvan 1850; f.l. innehflLller namnet p6 den niirliggande girden Siverbo IdLhb&,, som

i1759-:70 Hfl skrivs >>Skjulebo>>. SjulskldvornaTYv, Skjulsklofvorne 1866; f.1. inne-

hflller sannolikt mansnamnet Siul, en utveckling av Sigurd, se Siulsmyren, avd. VI,

med litt. Skalekldvan LOn, -klofva 1835; vid lken Skalet, avd. VIII. SkalldaleruTLb,

skalldalen 1820; vid Skallen eller Skallarna avd. Y. Skallermyrskldvorna LTit,
Skaldermyrsklofvorne 1862; vid Skallermyren, avd. VI. Sknlmerddkldvan TBn, Skall-

mere klflfva 1819; f.1. innehflllerBN Skalnreri)d. SkillnadskldvanlSi, Skiljnadsklofwan

1857; f.l. innehiller skillnadm. '(iigo)griins', klivan ligger vid iigogriinsen. Skitemyr-

hdletLLn, Skitemyr holet 1824; vid Skit-, Skitenmyr, avd. VI. *Skitkldvan; forutsiitts

av Skitkldvbergen, avd. V. Flera Skog(s)kldvan. Skomakarehdlet slamQgarahbLat

TLn; en sdgen om en skomakare som under ofredstid g6mt sig i klyftan iir knuten till
platsen. skrapelandskldvan TT5, -klofvan 1843; se Skrap(e)landsdalen, avd. X.

Skrummehd.lanTHm,skrommehilal8l8;vidAkernSkrummarna,avd.VIII' Skrumme-

kldvanTUy, Skromme klofvan 1863; vid Skrummekullen, avd.Y. SkvdttehdlanLAd,

Squiittehflla 1831; f.l. kan innehfllla viixtbeteckningen skvdtta f. 'Angelica silvestris,

strdtta' (SAOB S 5437); vtixtens tjocka, ihflliga sdiilkar anvdndes av barn att spruta

vattenmed. SlcyggekldvorTEj, -klflfver 1861;seSkyggebacken,avd. V. *Skd.lledal(en)

THd; f6rutsatts av >>Skdlledahlsberget>>, avd. V; f.l. kan innehfllla en motsvarighet till
no. dial. skolle m.'tgr stenet bakke' (Torp). Slctilegropen LRe, 1837; f.l. innehiller

d\a|. sHil n. 'snzickskal, musselskal; blflmusslor'; namnet dr numera okiint fdr med-

delarna. *sladbtickdalen; forutsatts av Sladbiickdalens skogsmark, avd. IX; f.l.
innehiller namnet Sladbiicken, avd. II. Slaktaredalen TKrl slacktare dalen 1819.

Slaktarhdlan slhktarh&ha TRd; man slaktade djur i dalsiinkan. Slockedalen TSrt,

Slocke- 1813, Slake- 1835; f.1. innehfiller namnet Slocken, avd. V[I. Slussarekldvan

Slitsarakhepe LRy; en man med binamnet Slussaren Sk)tsan brukade enl. uppteck-

ningar slakta gamla hiistar diir. Skingedalen TFt, -dahlen 1815; f.l. innehiller BN

Sfuinge. Smalkldvan smdlkhbpg, -kbbpa TLa smal klflva i Bredkldvberget.2 Smed-

kldvorna. l. smi-kheUana TSb; tvi klflvor diir det ftjrr fanns et smedia.2. LS6, Smi-

klflfvene 1820. Smugekldvan, (Ov.)TLL, Smougeklofvan, ofre Smougeklofvan 1839;

vid viken smugan, avd. I. 2 Smdrkldvan.l. sm&rkbbpa LRy. 2.TBr, Smtir Klifwa
1727, Smorklofvan 1851; se Smdrhdlan avd. VI[; nigon odlingsbar jord finns knap-

past i klflvorna men f.l. kan syfta pi gott bete. Solgiirdskldvan THe, Soljers klSfvan

1834; f.l. innehiller tpnamnet Solgtirde. SolgtirdskldvornaTHe, Solgiers kli{verne

1816; se foregfiende. sporrekldvan TGh, -klofvan 1848; vid Sponefidll, avd.Y. spdn-

kas(e)drdgen, -drdgor LT6, Span kas drflgen, Spfrnkasedrigor 1848; f.l. innehflller ett
*spdnkas(en), avd. YII]r Spdnekldvan spdnakheua LBo, Sponeklofvan 1866; f.l.
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innehflIler eventuellt ordet spdn spqn f . el. n., syftande pil spdn frin timmerhuggning.
StackelidskldvanTBh, -kl6fvan 1845; f.l. innehflller ett *stackelid, avd. V. Stallkldvan
stdlkhepa TSo; djup kl6va diir man, enligt uppteckningar, g6mde hAshr; mer sanno-
likt iir viil dock att klflvan liknats vid, ett stall. Stengetkldvor TTa, -kl6fver 1836; naflrn-
givningsgrunden okdnd, stengetter (stenget anvdndes frirr synonymt med stenbock)
kan knappast ha funnits ddr, kanske snarare negon typ av jiimftirelse. 2 Stenkldvan.
l. sti_nkhepa, sti_nklrbpa, -khepg TL6, EK; mycket stenig lJi. a. 2. TViH1, -klofvan
1839. StigsdalenLGg, Stigs Dalen 1810; f.l. inneh6ller app. stig, se Stigsberget avd.
Y. stocklidkldvor(na) THj, -klofvorna 1850, -klifver 1855; f.l. innehiller namnet
Stockelid, avd. V. >>Stora Slagsklofuan>> TSu, 1835; vid >>Slagsbergen>>, ayd.y. Store-
dalenLBj, store Dahln 1830. storekldvanTYh, Store klofva 1835. strutenTTi, 1843;
klyfta; j iimftirelsenamn . strdmme drdgorna LHj, strcimme drigorna 1 85 1 ; f.l. syftar
sannolilt pi ett intilliggande vattendrag; s.l. innehdller drdg f. '(sank) dalsiinka'.
Stubbehdlqn TAs, 1842; f.l. syftar sannolikt pi forekomst av stubbar. Stdmkldvorna
T56, St2im klfifwerne l8l2;f .1. kan innehilta sttim m. 'fcirdtimning' .2 Stdmm(e)myrs
kldva. l. TNs, Stiimmemyrs Klflfva 1830. 2. TTv, Stiimmyrs kl6fva 1841; vid
stiimmemyr(en), avd.Yl. Stddbergs kldva TRv, stribergs klflfva l82z;i stddberget,
avd. v. stdr(r)edalarnaTAs, Sttinedahlarne 1815; se mossnarnnet stdrhogen, avd.
Yr. stdr(r)edqls hdla TAs, St6reda(h)ls hola 1815; invid fdregiende. suckkldvan,
-kldvorna TKt, Sucklfifvorne, Sucklflfwan 1835; f.l. kan innehfllla en motsvarighet till
no. dial. sukkf .'liten fordypning' eller sakkaf .'htilning' (Torp); om namn ph Suck- se
Stahle 1946s.352tf. SuldngkldvanLAd, -klflfva 1831; f.1. innehflller ett*suliing(en),
avd. vIII. *sundal; fdruts[tts av sundals rds,avd.x. surudkldvanTFit,-klofvan 1856;
vid sundet mot Hiillsrj. Svakerdddalen sa@garadQru TLy' vid iidetorpet Svakerdd.
svartedal rvv, 1866. svarteforsklduanTNs, Svarteforsklofva 1830; vidsvartefors,
avd. IL Svartehallskldvan TGd, Svartehalts klofva 1835; f.l. torde syfta pi svarta
berghiillar; f.l. kan iiven innehflllaett*svartehall. SvartehdlTYv, -hol 1866. 2 Svarte-
hdlet. l. T56, Swarte Hfltet 1812, Swarta hilet 1853. 2. LAn, 1824. 3 svartekldvan.
1. LLu, -klofvan 1843.2. LHj, -k16fwa 1823.3. LAn, -k16fva 1824. Svartemyrsdalen
TLr, Swart- 1836; f.l. innehflller namnet Svartemyr, avd. VI. Svarterdd suh1ra Lyb;
dal; s.l. kan inneh6lla namnelementet riid va.rom se inl. avd. VIII; man kan hiir tiinka
sig betydelsen 'betesmark e.d.', jfr Fridelllgg2 s.252f .; f.l. kan syfta pi de omgivande
bergens eller jordmflnens fiirg. SvarteriidkldvanLYb,svertereklofvan 1855; vid dalen
Svarterdd varom se ovan. 3 Svedkldvan, -kldvor.1. TTa, Sveklofver 1836.2. T56,
Swe klofvan 1812.3. TNs, Swe Klofva 1830; f.1. kan innehellaboh. sved m. 'sved,
svedjeland'. Svedbergs kldvaTN$ Swe Bergs Klifwa 1830; vid Svedberg, avd. V.
SvenskerdddalenTSo, Svenskere dalen 1853; f.l. innehfillerBN Syenskerdd. Svindal
LLn,1843; f.1. syftar pi att vildsvln funnits dar. svinedrdgenTRo,l846; s.l. inneh6l-
ler app. drdg f.'(sank) dalsiinka'. Svinekldvorna sujnaklrepana TK6. SvdlgenTMo;
l6ng, smal dalgang mellan hoga berg; namnet innehflller dial. svrilg m. 'svalg, klyfta'.
Svdngkldvan? LAd, Swengklofwan 1860; vid, Sviingberget?, avd.Y. SyrhdletLBj,
1830; namnet innehiller dial. syrhdl n. 'v6tt och sumpigt stdlle'. SdgdalenTTil,1822;
en sdg fanns diir. Siivehdlan TUb, Siifwehfltan 1810; f.l. innehiller vdxtbeteckningen
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siiv. sd(akldvan silrykhbpg TLa; f.1. innehaller sd(d) m. 'fflr'. >>sdeldaln>> LSi, 1829;

mojligen innehflller f.1. dial. st)laf .' gyttja' . Si)rdalen LHii, -dahlen 1856. >>Sdrreholet>>

TSu, 1835; f.l. kan innehfllla en motsvarighet till no. dial. saur m.'smuds' (Torp), jfr
fvn. saurr m. och fsv. s/r m.

TegelkldvanLEk, Tegelklflfva 1833; f.l. syftar sannoliktpiregelbtanning.Timmer-
htillkld,van TSu, -klofvan 1835; f.1. innehiller namnet Timmerhdllq(n), avd.Y.2 Tim-

merkldyan.l. LKi, -klofva 1819.2. LTp, -klofvan 1835; f.1. syftarpLtimmerawerkning.

Tistedalentistadqn TRd; f.1. kan innehflllaviixtbeteckningentistel; /har dflfalliti sms.;

jfr dock Tistedalen Bd 17 s.229 dn namnet anses vara uppkallelse efter det kiinda

Tistedalen niira Halden i Norge. Tiurekldvan TUs, -klofva 1845. TjuvedalenLl(75h,

TJufvedahln 1810, Tjufvedatn 1830, TJuf- 1867; mojligen har det varit en tiuvgomma

i den tiita skogen i daten. Tjuvedalskldyan LKlSh, Tjufwedahls Klflfvan 1810. Minga
Tjuv(e)kld.van; sannolikt tjuvgommor, jfr t.ex. Tjuv(e)hdletBd l2:2 s.329. Tiiirndalen

LHi, TJern- 1826; kronopark, 6v. BN; f'1. innehflller app- tidrn.3 Tjiirn(e)-, Tjcirns-

kldvan, -kldvorna. l. s,baakhbpa TL6; vid Tjwviktiarn, avd. I. 2. sdakhbpana TEv;

nolr om Edsviktjrirne/, avd. I. 3. pdryskh&ua TGi; vid Gdnetiiirn, avd. I. Titirngtirde-

kldvan TVi, Kiirngiirderklofvan 1839' >>Tjdrnkldfiia>> TGr, 1832; se >>Tjdrne back-

arne>>, avd. V. To-,ToetkldvanTLit, Totklflfva 1836, Toklofvan 1839; vidbeb.Toet.

TorbaldrdgerruaTSo, Torbal drogerna 1853; f.l. innehflller BN Torbal; s.l. innehiller

drdgf. '(sank) dalsiinka'. Tornekldyan TVo, Torne klifvan 1826;f.1.innehillet torn

m. 'ttjrnbuske' . Torpekldvan TVv, -klofva 1841. TorrekldvanLKr, Torre klofwa 1812.

>>Torrelekarne>> LLt, 1 843 ; klflvor; otolkat. Torsho gskldv orna LEk, Thorshogsklof-

vorne 1858; vid Torshogama, avd. Y. Tovedalen TFo, Tofwe dalen 1820; f.l. kan

innehfllla sttbst. tova f. 'nigot hoptrasslat, tova', jfr TovdsBd 8 s. 240. Tovetyftdalarna

TFo, 1820; f.1. innehflller ett *Tovetyft(en), avd. YIII. Trodalskldvan LNy, Trodals

Klflfva 1832; djup, ganska bred ravin som leder till myren Trodalen, avd. VI. Trolle-

bergskldvan LKi, Trollebergs klflfva 1819; vid Trolleberget, avd. V. Troll(e)dalen

TGd, Trolle- 1820, Troll- 1835; se foljande. Manga Trollekldvan; naflrnen betecknar

branta, vilda eller svirframkomliga klflvor; sannolikt har fdrestiillningar eller stigner

om troll varit knutna till platsema. Trollhdlet TTa, Trflll- 1816. 2 Trulsekldvan 1 . TLe,

-klofvan 1839.2. TGh, -klofvan 1848; f.1. innehiller mansnamnet Truls. Trdngedalen

trhgadqn TGh, 1848, Tringe Daln 1802; dalen smalnar av i en trdngldyfta.Trdnget

tttd, tg:+; sank dalsiinka; namnet innehAller dial. trdng n. 'trflng klyfta, trang pas-

sage' . Triilvikskldvan TEr, -kl6fva 1832 vidbeb. Trdlvik. TrdtarekaskldvanTBilKp,

Trittarekasklifwan 1825; f.l. innehiller narnetTriitarekasen,avd. VIII. FleraTriitare-

kldvan; se fciregiende.Trritarhdlan trdlarhyha TRd; siinka; f.l. innehiller sttbst. trdta

trcitra eller verbet triita trdla med -are-tttvidgning, syftande pi nyttjande- eller ligo-

tvist. 2 Tungedalen.l. TTa, 1836, 1837. 2. ftirutsAtts av Tungedalshiillarna, avd. V.

Tunnekldvan TLn, -klofvan 1861; vid Tunnekilen, avd. I. Tvistekldvan TGd, Tviste

klofva 1835; sannolikt har man tvistat om iigande- eller nyttjanderiitt till marken.

Tyftekldvan TUy, Ttifteklofvan 1863; f.l. innehflller namnelementel tyfi varom se

Tyftehogen, avd. v. Tysslingkldvan LSo, -klflfva 1820; f.1. innehiller tyssling m.

'lingon'. TdngekldvanlAd, -klflfvan 1831; f.l' innehflller tdnge'tdde' .
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Ulekldvorna TAl, -klofverne 1844; f.l. kan innehfllla uggla Qtha f. Ullegarns-
kldvorna TMo, -klofvome 1858; vid berget Ullegarn, avd. V. >>(Jseklofva>> TKsBu;
1848; mojligen dr namnet ett urspr. xUlvskldvan diir fdrsta I talliti konsonantkombi-
nationen; e ar i si fall sekundiirt inskjutet.

Vadkldvorna LOv, Wadkl6fverne 1846; f.1. syftar pi vadfrske. Valsdal Tya,
Hwalsdal 1416 DN 5 s. 363; f.l. innehflller BN val. vardbergskldvanLSh, valbergs-
klifvan 1810; vid Vard(e)berget, avd. Y. Vardekldvan adhaklrgpa TLi; klflva i
Vard(e)bergef, avd. V; sannolikt dr namnet redukt av ett *Vard(e)bergskldvan. Fleru
Varpkldvan; f.l. innehiller subst. yafp L, hiir i bet. 'kasthdg', om ordet varp se
Varpemyr(en), avd. VI. Varskodalen adskodqn LVi; se Varskobacken, ayd. V. Vass-
dalenTSa,1835; f.l. kan inneheila gen. vat(n)s- ay vatten eller isyfta forekomst av
vass, dalen liggervidLdngevatten,avd.r.vassdalenLAd,wass dahln 1831, wassdalen
1850; f.1. syftar sannolikt pi fdrekomst av vass. vasskldvorna TSd, wass klflfveme
L801. vattendalenTTL, watten dalen 1822; vattensjukt, Tflgertidbiicken, avd. II, rin-
neridalen. VesslegiljanTAr, -gilja 1841;f.1. innehflllerdenbest. formen vessleav adj.
vessel'liten'; s.l. innehiller app. giljaf. 'tring dal'. VettebergskldvanLSi,Vetebergs
klflfwan 1829 ; v id v e t t eb e r g, avd. v. vide kirrs hdlan TTv, -holan 1 84 1 ; f.l. innehflller
flkernamnet videluirr, avd. vI[. vidjekaskldvan TNs, wijekas Klofva 1830; f.l. inne-
hdller iigonamnetvidjekas, avd. VI[. vinterkldvornaTGi, winter KlSfwerne 1829;
mrijligen gick en vinter.tdg dar. 3 Virekldvan. l. alrakhepa TKu. 2. LOn, -klofva
1835. 3. LRe, -klofva 1837; f.l. innehiller vire m.'vide'. Vrakekldvan arQgaktrepa,
ar@gkhepa TK6, EK, Wrakklofvan 1847; djlp klyfta vid havet; mycket vrak'gods,
virke som havet ger ifran sig' brukar flyta iland har. vcigekldvan TLn, wiigeklofvan
186l; vdg dar vcigserddkldvan T56, wejsere klifwan 1853; f.1. inneh6ller tpnamnet
Vcigserdd. VdiserddsdaleruLGi, Wejserdds- 1853; f.1. innehiller torpnamnet Vtijserdd.
*vcirekldvan; fOrutsiitts av vdrekldvsficillet, avd. v; f.l. inneh6ller dial. viire m.'bagge' .

Vrjstdalarna LEl, Wiistdal ame 1852. VdsterrildsdalantaTSl,Wiisterddsdalarne 1 835;
f.1. innehiller torpnamnet Vristerrdd.

,rAben kldfwa>> TUy, 1963; otolkat. Asedalen TTv, 1841; vid ris. AsekldvanTTit,
-klofvan 1843.2 Algekldvan. l. dfuakhepa LGa; enligt uppteckningar har man funnit
en dtid dlg ditr. 2. LBj, Elgeklofvan 1867 . Alvedalen TBeAs Elfvedalen, Alfvedalen
1800, Elfvedaln, 1815; vidBrocilven, avd. II. Andehdlan TFo, AnnehSla 1820; f.l.
inneh6ller zigonamnet Andet, avd. VIII. Angekldvan dgakhepa TAm; vid en dng.
AngholmkldvanLRe, Engholm klofwa 1810, f.l. innehilier ett*Angholmen, avd.rrr.
Angkasdalen LNy, Ankas daln 1832; f.1. innehiller eti *Angkasen, avd. YIIII. xAng-

kldvan; ftirutsAtts av Angkldvudden, avd. Lil. Applekldvorna dplakbbpana T06, Aple
klofwa 1812. Odbynekldvan &tbanakhEua TTvLEk, 6Uyn tfafwan lBI7, Obbyns
klofva 1841, Odbyklofvan 1848, 1858, Odby klofvan 1863; namnet betecknar en
kl6va mot beb. Odby. Odegdrdsdalen TTJii, 1832; vid ddegdrd. Odegdrdskldvan,
-kldvorna TGh, -klofvan 1848; vid Gdneheds Odegdrd,BN. )gdrdskldvornaLBo,
-klofvorne 1866; f.l. syftar pfl torpet Odegdrdarna. Ornekldvan, -kldvorna, N., S.

Q4akhbpana TMo, -klofvan 1858, Orneklivan N., S. EK.
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Barnegrottan bbnagrela TTr; grotta i B arnekullen, avd. V. - Enligt uppteckningar

var barnen dlir medan man vallade. Namnelementetbarn kan syfta pi att barn vistats,

frirolyckats, fotts eller avlats p5 en plats. Om namn pi Barn- se Palm 1934 s. 101 ff.

som anknyter vissa av dessa namn till gammal folktro, Lindqvist 1926 s.36 (Barn-

biicken)och DSA 1 s. 118 f. (Barnbek).

Benhusklflvan TKn. - Benhusklofwa 1819 Ta rtr 204. - Namnet 2ir dunkelt och

okiint ftir meddelarna. Over den plats diir kl6van, enligt lantmiiterimaterialet, lig gir
numera motorvdgen. Ev. inneh6ller f.l. ett *Beruhus anvzint om en byggnad. F.1. kan

mtijligen innehfllla en motsvarighet till fvn. adj. beinn'bein,rett, rak' (Norr/n ordbok),

no. dial. bein'ret' (Torp) syftande pfl att kl6van haft rak striickning genom terrdngen.

S.l. kan innehilla ett*Huskldvan ddr f.l. syftar pfl nigot av de numera fdrsvunna hus

som lflg vid k16van. Det finns inga uppgifter om fynd av ben pfl platsen.

Bottnarna bblnana LTe. - Namnet betecknar en btirdig, lflgt liggande dal. Namnet

innehiller best. form pl. av ordet botten m. som anviinds ftir att beteckna lflgt beliigen

mark, ofta liingst in eller liingst bort i ligliint omride. Om ordet se inl. till avd. VIII.
Kanske uttrycker namnets plurala form s.k. iigonamnspluralis; markomridet kan fdrr
ha tillhtirt flera dgare eller bestfltt av flera odlingar vilka odlats upp vid olika tidpunk-

ter. Om ligonamnspluralis se Hellberg 1960 passim, Hellberg 1967 t.ex. s. 20 f. och

iiven Falck-Kjiillquist 1973 s.13 ff. med litt.

Bflsarna TTv. - Bisarne 1841 Ta m 492. - Namnet betecknar en klyfta mellan

berg. Namnet innehiller siikerligen bds m.'djurftilla med viiggar och tak', om sfldana

fldllor se J. Sahlgren i NoB 8 (1920) s. 161 ff. Dessa fiillor sattes ftjretriidesvis i tranga

klyftor. Om ordet och namnelementet bds se inl. till avd. I. Den plurala formen kan

flsyfta att mer dn enbds funnits pfl platsen eller att klyftan uppfattats som delad i flera

delar. Namnet dr numera okiint f6r meddelarna.

Fliiskesugnenftds-kasorttan TAI; grotta. - Sannolikt innehiller f.l. en folklig om-

bildning av boh. flask m.'bredsida, flatsida' syftande pi nflgon del av berget vari

grottan ligger; om ordet flask se Flaskevik avd. I. F.1. kan dock iiven innehfllla ett
iytaske blldat nl ytask m. om namn pfl Fkisk- se Fldskabdcken i DSL 2 s. t24. S.l.

innehflller ordet omm m. 'ugn' varom inl. denna avd.

Galtelaget gdltalaqatLHeSd; bergsskreva. - Namnet iir dunkelt och okiint fdr med-

delarna. S.l. kan innehfllla en motsvarighet till fvn.lag n. 'leie, legning' (Torp), fvn.

lag n.'lag, stad der noko ligg(er), el. skal liggie (skal vere)' (Norrgn ordbok). F.l' kan

innehilla djurbeteckningen galt i bet. 'kastrerad hangris' eller i betydelsen 'grdvling'.

Den namnsemantiska betydelsen ftirblir oldar. Galt m. kan i dial. iiven betyda 'ugn

varmed man vzirmde upp k6lnan' eller 'stor stenhiill man torkade maltet pfl'. Mtijligen

betyder namnet 'platsen ddr galten ligger'.
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Grumseklfrvorna grbr4saklrbpana TLa. - F.l. innehillet grums 'avfall fr6n tran-
kokeri'. Stider om lokaliteten, pi Sanniis, fanns under slutet av 1700-t. ett trankokeri.
Trangrumset brukade vanligen hiillas direkt ut i havet. Antingen kan det ha flutit in i
Grumsekldvorna eller ocksi kan man ha forslat trangrumset till platsen for att gtira sig
av med det.

Munkekyrkan mbgkaSbykg, -Seyka TKu. - EK. - Namnet betecknar en grotta
alldeles ovanfcir Altarstenen, avd. V. Munkekyrkan dr, precis som Altarstenen, vdl
synlig fran Altarfjorden och har fungerat som naturligt landmiirke i samband med navi-
gation. Strax sijder om berget vari grottan finns ligget berget Munkarna, avd. V. En
frirklaringssiigen om munkar iir knuten till grottan.

Flera Muskeklflvan, iiv. BN. - Namnen betecknar kl6vor, eller mindre dalar, som
ligger mrirkt, ibland pfl skuggsidan under berg, i nigot fall djupt inne i skogen. F.l. kan
innehilla sv. dial. musk m.'mcirker, skugga' (Ostg., Rietz), jfr dven dial. mdskas
'skymma, mcirkna till, kviillas' (Vgtl., Rietz). Jfr MuskedalenBd 20:1 s. 186 f. med
litt. och Muskt) hos C. I. Stahle i NoB 33 (1945) s. 38.

Skatteklflvan skblaktrEoa TTe, dv. BN. - EK 1974-79, Skatekl6fvan 1828 Ta nr
315. - Namnet betecknar en relativt lflng, numera skogbevuxen dal mellan berg. F.l.
syftar siikert pi s[gner om gomda skatter. Omrfldet ?ir mycket fornliimningsrikt och det
iir fullt mtijligt att man vid nigot tillf2ille gjort fynd som gjort att sd.gner om gcimda
skatter uppkommit. Skrivningen Sknte- iir sannolikt en av lantmiitaren fcirvanskad
skrivning diir f.l. ftirknippats med figelbeteckningen sknta.

Skotteklflvan, -klivorna skbtrakhbpa, skblakheuana THA. - Skotteklflvorna EK. -
Namnet betecknar klflvor som ligger pi en markerad, nflgot b6jd udde pi Hiillsd. F.l.
kan innehfllla samma *skon(a) f. 'svans, svansliknande markstycke' som antas ingi i
Skotte Bd 15 s. 135, syftande pi spetsig form. F.l. kan eiven innehilla verbet skotta
'kasta' syftande pfl att man kastat t.ex. ved eller timmer frin omgivande berg ner i
k16van, fdr att detta med bit skulle fraktas diirifran.

Flera Stockeklflvan. - F.l. innehflller ordet stock.F.l. Stock- kan syfta p5 fcirekomst
av ffd"stockar, timmeravverkning eller p6 att man pi platsen haft gillerslo ckar for dltx-
fangst. Dessa gillerstockar sattes fijretriidesvis i klyftor i berg och tranga bergpass. Se
Stockekldvorna Bd 18 s. 65 med litt. F.l. kan dven innehilla stockibet. 'sping'.

Synsprickan s{nsprefta TFe. - Namnet betecknar en l6ng, mycket djup spricka i
berget. Sprickan liiper frin beb. Havstenssund upp till toppen av ett htigt berg som
anvlinds som utsiktspunkt. Sprickan dr inte bredare dn att man endast med svflrighet
kan 96 genom den. F.l. innehiller subst. syn och sannolikt syftar f.l. antingen pi den
syn man ser ndr man, frin bergets fot, ser himlen genom den langa sprickan eller pi
den syn man fflr ndr man genom sprickan kommit upp pe bergets topp och har god
utsikt ut civer havet. Siikert h611 man frirr utkik 6ver havet frSn bergets topp.
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VI[. Aktat, 6ngar, hagar, gflrden, svedjemarker,
riijningar, iippna omrflden o.d.

I namn p6 odlad jord ing6r bl.a. jord f. 'odlad Skermark'. Enligt flera meddelare iir

ordet jord ungefiir liktydigt med ordet dker.

Akerm. anviinds i dialekten med betydelsen 'odlad mark mellan tvi diken'. Namn-

elementet har samma betydelseomfflng som appellativet. Enligt meddelarna biir jord-

stycket vara relativt stort fijr att det skall kallas dker, >>npp mot ett eller flera hektan>

ans6g en meddelare. Bflde appellativet och namnelementet tycks ha stor semantisk

spiinnvidd i frflga om denotationen och kan anvdndas om bide stdrre och mindre odlade

omrflden. Ordel dker iir semantiskt overordnat och meddelarna anvdnder det vid defi-

nitionenavandralokaliteters6som teg,flateochdckra.Omdker seVikstrand200l s'

366 ft.
Enligt de flesta meddelarnaanv'urdsflare m. synonymt med dker.Yissainformanter

anser dock att en flate iir mindre 'dn en dker. >>Runt ett hektar>>, uppger en meddelare

som anser att en 6ker bdr vara stdrre in sfl. DAGs hat flate m. med betydelser som

'6ker, stor jiimn, sliit flker, jiimn akerteg, fiilt mellan tvi diken; stcirre stycke av 6ker;

sammanhiingande 6kerstycke'. Komponenten 'flat, slat' tycks inte vara relevant i
dagens dialekt, diir storleken tycks vara viktigare niir meddelama definierur ordetflate.

Om ordet se dven SOV 1 s. 88 med litt.
Aven ordet teg m. anviinds med betydelsen 'odlad mark mellan tvi diken'. Enligt

meddelarna n enteg mindre 'dnendker. Meddelarna definierar teg som 'liten flker; en

lflng, smal iker, mindre iin hundra kvadratmeter; del av en 6ker' . Jfr fvn . teigr m. 'teig,
jordstykke' (Norr6n ordbok) och no. dial. teig m. 'et begrendset Jordstykke; en Rude

eller Qvadrat i Ager, Eng et. Skov; en Engstrimmel til at slaae eller meie; et Stykke som

man kan slaae paa en vis Tid eller Stund' (Aasen). Som namnelement ingfrr teg inamn
p6 akermark. Dessa flkrar tycks ofta vara mindre iin de som biir namn pi -dkern.

I andra namn pi odlad jord ingir iickra f. Fvn. har ekra f. 'opplgiet, dyrket Land'

(Fritzner) och fsv. har rekraf. 'liten flker' (Soderwall). I no. dial. mdter ekraf .'Hvile-
mark, Brakland; Engstykke som forhen har varet Ager' (Aasen). I DAGs fnns cickra

f. med betydelserna 'flker som ej liingre brukas; 6ker som ligger fiirdig for sidd; en

ftirsta gingen uppltijd klcivervall varp6 vanl. sis havre, korn el. blandsiid; tingsmark,

som plojes fdrsta gingen efter vilan; Iing, vall, grdsvall, naturlig iing; igenlagd 6ker

som ligger i linda och hunnit fltergi till naturlig iing'. De meddelare som arbetar, eller

har arbetat, med jordbruk anvtinder ordet och angav betydelsen 'nypltijd (eller for
forsta flret pltijd) va11'. Som namnelement tycks cickraha samma betydelseinnehill

som appellativet har.

Planka f. anviinds i dialekten for att betecknalirnga, smala 6krar. >En planka lir tio

meter bred med ett dike pi vardera sidu, ansig en informant. Ovriga meddelare angav

ej si exakta mitt men menade att det iigobetecknande p lankabetyder ' lflng, smal flker' .

DAGs har plankaf. med betydelserna 'flkerstycke mellan diken; ikerremsa som ligger

ftir sig sjiilv; 6ker av minst sex h 6tta famnars bredd med diken p5 minst tre sidor; Sker-
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stycken, oftatjugo alnarbreda med ett dike vid var sida' . Som namnelement ingir planka
fciretrldesvis i namn pfl langa, smala ikrar. Undantag finns dock. Det 2ir tilltalande att i
ordet och namnelementet planka se en jiimfdrelse diir smala ikertegar liknats vid en
planka. Om ordet och namnelementet se iiven Falck-Kjiillquist 1997 s.67 ff .

I andra namn pi jord ingfrn intag n. och intaga f. 'jord som fcir odling intagits av den
gemensanrma utmarken'. Orden zir numera inte levande i dialekten. Jfr fvn. dar inntaka
f. uppges vara synonymt med innlag n 'Jordstykke som er indtaget af Skoven til Dyrk-
ning og indhegnet' (Fritzner).

I namn pfl sm6 bitar av odlad jord, sisom Hagekrik, ingir namnelementet krik m.
Fvn. har krikr m.'16r (eig. krik, laok)' (Norr6n ordbok) och kriki m. 'B6ining, Bugt'
(Fritzner). I no. dial. finns krik m. 'krok, vinkel', krike m. 'krok, b6ining, avkrok,
utkant' och det diirmed avljudande krtk m.'waa, krok, bugt, av en elv, liten vik' och
krik f.'vinkel, vraa, liten indhegning'; jfr dven det sannolikt besliiktade no. krikk m.
'skarp vinkel, liten krok' (Torp). DAGs har krek n. 'krok, wh?, krek f. 'bult, vrfl,
horrr' , krek m. 'skyddad betesplats vid ett berg; btijning, vrt,, avkrok' och kreke m.
'smalt stdlle; smalt stiille diir man kan gi men ej kora; smalt pring mellan hus' ochkrik
m., f. 'bukt, vrfl, h6rn' ochkrikm. 'svdng pi viig'. Jfr sms. armkrikf. ocharmkreke m.
'armveck'. Orden dr numera fullstiindigt okiinda fcir meddelarna. Materialet ger en
komplex bild. Sannolikt ror det sig om tvi ord: ettkrek(e) som fdrefaller itergi pi det
fvn. krik- m. 'bcijning, bukt' och ett krik som sannolikt fltergir pfl fvn. krikr m.'lfrr (eg.
krok)'. Som namnelement tycks formen krik m. vara sA gott som allenarfldande och
ingfl i namn pi smala iigor med inktiimt liige, ofta mellan berg. Om orden se Bd 18 s.

292med litt. och SAOB K2767 t.
Skifte n. ingir i namn med betydelsen 'ikermark besfldd med samma siideslag'. Se

OGBReg.
Inpp m. anviinds i dialekten med betydelsen 'litet ikerstycke' . >Mindre iin ett halvt

hektan>, ansflg en meddelare. Ordet ingdr t.ex. i sms dkerlapp m. 'liten 6ker'. Som
namnelement ingflr lapp inannpi nflgot mindre flkrar.

Namnelementenvdndf ., viindning f . och huvuddker m. betyder 'vdndteg' och ingflr
med denna betydelse i ortnamn. I namnet Televtiltan ingir viilta f. 'plogtilta', ett ord
som fortfarande anviinds av meddelarna.

Ftir att beteckna en (ofta uppmiitt) del av n6got stdrre anvands i namn orden stycke
1., ruta f . och mdl n. Stycke anvands i dagens Tanumsdialekt med betydelsen 'del av
iker' eller mer allmiint '(liten) markbit'. Jfr Stiderwall diir fsv. stykke tppges ha bl.a.
betydelsen 'del av mark'.

Enligt meddelarna anvitnds ruta f. pi samma sdtt som sfcke. Jfr detiDAGs belagda
ruta f . 'hker eller giirde av viss form och storlek (24 alnar i kvadrat)'. Om namnele-
mentet ruta se Harling-Kranck 1990 s.282. Se dven Rutannedan.

I andra namn ing6r mdl n. som enligt meddelarna anvands i betydelsen 'avmdtt
(avgriinsat) jordstycke'. En meddelare ansig att jordstycket btir vara tusen kvadrat-
meter fcir att kallas mdl. Om ordet mdl se iiven Bd 16 s. 206.

I namn pi mindre odlingar ingfrr binge m. Binge m. anviinds i dialekten i betydelsen
'binge, strirre 16r e.d.'. Jfr fvn. bingr m. 'afdelt Rum' (Fritzner) och no. dial. binge m.
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'gjOdselrum, liten indhegning op til husvaggen for smaafa' (Torp). Som namnelement

ingfu binge i jiimftirande syfte i namn pi mindre odlingar, iingar och beten. Dessa lig-
ger ofta i siinkor eller iir pi annat sdtt avgrzinsade varvid jiimforelse med en binge
ligger nitra till hands.

I namn pi nyodlingar som tillkommit genom att man pfl nigot s[tt riijt ny mark ingflr
brunne m. 'med avsikt eller av vida avbriint markomride; svedjefall, svedjeland',
brdnnaf. eller briinne n. 'plats diir det brunnit; svedjeland' , kas f .'svedjefall', rdnning
m., f. 'rdning', sved ffi.,tr., f. 'svedjeland', svede m. 'sved, svedjeland'. Till denna

kategori hdr dven vall m.'nybruten men dnnu ej pliijd 6ker' som ziven har betydelsen
'dng'.

Ordet brunne ar idag okiint frir de flesta meddelarna men ingir i ortnamn i ovan
niimnda betydelse. Endast en meddelare kiinde till ordet och angav betydelsen 'stiille
diir det harbrunnit'. Jfr det i DAGs belagda brunne m. 'brand'. Appellativet briinnaf.
iir utbrett iiver hela Norden med betydelser som 'nyodling efter brand, svedjeland;
briint omrflde; riijd mark', se t.ex. Harling-Kranck 1990 s. 203 ff. och S. Brink i
NONELex, artikeln -briinna. Jfr no. dtal. brenna f. 'avbrandt stykke land' (Torp) och
det i DAGs belagda briinna f. 'rrijning, svedjeland'. Ordet iir idag okiint ftjr med-
delarna. Om ordet och namnelementet briinna f. se S. Brink a.a. och SOV 1 s. 81.

Aven ordet kas f. ar numera okiint fOr meddelarna. Ordet mdter i DAGs med be-
tydelserna 'rishiig; hygge, rcijning, b2irstiille i skogen; rtijd jord; uthuggen del av en

skog; myrmark; utmark'. Kas motsvaras av fvn. kgs f. 'kbs, dunge, dyngje' (Norr6n
ordbok) och no. dial. kas f. dynge' ochkos f. 'hop, dynge av sammenlagte ting, hop
faldte frar el. busker som brrendes til aske for at gj6de jorden; jordstykke som til-
beredes med saadan gjgdning' (Torp). Jfr Ziven det bohusllinska verbet kasa'h:ugga,
rridja en kas (svedjeland); hugga ned buskar' .(DAGs). Om kas se Bd 18 s.276 f . och
Falck-Kjiillquist 1973 s. 60 med litt.

Ordet rcinruing m., f. 'r<ijning' ingflr i flera namn pi odlad jord. Ordet iir inte l2ingre

levande i dialekten. Om rdnning och ordets genusviixling se Falck-Kjiillquist 1973 s.

6t t.
Substantiven sved och svide ar numera okiinda fiir meddelarna. Om ordet och nam-

nelementet sved'svedjeland' och om ordets genusvlixling se H. Stahl iKl, 17 s. 475
ff. Om svedjebruk och svedjemarksindikerande namnelement se t.ex. Strid 1999 s. 64
ff. och Harling-Kranck 1990 s. 203 ff.

Det i BN vanliga namnelementet riid n. 'rcijning' fdrekommer i ett antal zigonamn
(se t.ex. Bernteri)d, Bjdrnfdltertid, Snickerdd), diir det fltminstone numera inte finns
n6gon bebyggelse, ej heller spdr efter nflgon sfldan. Mojligt iir dock att det funnits
bebyggelse vid lokalitetema och att, dil denna fcirsvunnit, namnen dvergfltt till am

beteckna 6krar och iingar. Tiinkbart dr dven att itminstone en del av namnen 2ir primiira
zlgonamn. I dessa fall iir det mtijligt att rdd kommit att anvitndas som suffix, kanske i
analogi med andra iigonamn pil rdd som blivit bebyggelsenamn. Se Kallstenius 1927

s. 201 och Falck-Kjiillquist 1973 s. 125. Det finns inga indikationer pi att rdd sk:ulle

ha sin ursprungliga appellativiska funktion kvar i dialekten. Om rdd se Ejder 1979,

Fridell 1992, i synnerhet s.223 ff ., och SOL s.261.
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Ordet cing f. har i dialekten samma betydelse som det standardsvenska appellativet.
Namnelementet har samma betydelseomfdng som appellativet.

Vall m. ing6r i ett stort antal dgonamn. Vgllr m. mciter i fvn. med betydelsen 'voll,
grasmark, eng' och ing6r i uttryck sflsom d vidan vgll'pir open (fri) mark' (Norrpn
ordbok). DAGs har vall m. 'vall, opliijd mark; mindre akerfiilt beliiget i utkanten av
iing'. Ordet anvdnds i dagens dialekt ungef?ir liktydigt med iing. >Man sktirdar h6 pe
en vall>>, sdger en informant. Enligt vissa meddelare skall en vall vara strirre till ytan
iin vad en iing iir. Betydelsen 'nybruten men [nnu ej pliijd flker' tycks numera vara
ftirsvunnen. Om ordet och namnelemen tet v all se dv en B d 1 8 s. 275 och Falck-Kj iillquist
1973 s.53.

Renf .haidialektenbetydelsen 'grdskant (som sl6s) mellan Skrar och andra odlingar;
kant, gingstig vid 6kern'. >>Djuren kunde gi pi renen>>, sade en informant. Som namn-
element ingir ren dels i namn pi sfldana griiskanter mellan 6krar, dels i namn pfl smala,
langstriicl(a iingar.

I namn pfl inhiignade omriden eller omrflden som fcirr varit inhiignade ingir giirde,
hage, kvi och lycka.I fvn. mciter gerdi n. med betydelsen 'indhegnet Jordstykke'
(Fritzner). No. dial. har gjerde n. 'gjerde, indhegning; litet indhegnet jordstykke'
(Torp). DAGs har gcirde n. 'fdlt, 6ker, stort och jiimnt flkerfiilt'. Ordet iir levande i
dialekten. En meddelare ans6g att grirdehar betydelsen'iing' medan en annan angav
betydelsen 'iker'. Betydelsekomponenten'inhiignad' iir inte relevant eller ens kiind
idag. Flera meddelare tycks anviinda ordet grirde somriverordnat begrepp ftir att tala
om det som ingick i de gamla indgorna, dvs. b6de odlad jord och iingsmark av olika
slag.

Fdr ordet hage m. iir diiremot betydelsekomponenten 'inhd.gnad' relevant for med-
delama. Informanterna angav 'beteshage, betesmark' och 'inhiignad' som fcirklaring
p6 ordet. >>Det miste vara omgdrdat>>, ans6g en meddelare. Samma meddelare ans6g
att hage dr synonymt med lycka. Om betydelseutvecklingen av hage se Bjorvand &
Lindeman. Om hage se iven H. Stahl i KL 6 s. 43 ff. och Bd 18 s.276.

Kvi n. ingitr i ett stort antal namn pfl igor. Ordet iir numera helt okiint fcir meddelarna.
Den i Bohusliin fiin ltiinda och anvdnda betydelsen av ordet iir 'kringgiirdat 6kerstycke
dit boskapen om sofilmaren sliipps frir att goda flkern; inhiignad iing eller iker i utmar-
ken, kreatursffllla'. Ordets genus viixlar i Bohusliin. I sridra delen av landskapet, srider
om Gullmarsfjorden, iir ordet feminint. Norr diirom tir det neutralt. I fvn. moter kvi
'kve, inngjerding til fe' med feminint genus (Norr6n ordbok). Janz6n (1936 s.26 t.)
anser att nordbohusliinskans neuffala genus har sin grund i kollektiv anviindning. I
norra Bohusliin har ordet i kollektiv anviindning uppfattats som neutrum plural. Se
Jarrulna.st.

Lycka f. anviinds i dagens Tanumsdialekt med betydelserna 'inhlgnad betesmark;
avgrdnsad flker; flkerlycka i skogen'. I DAGs finns betydelserna '6ker som ligger ett
stycke frin girden; ikerlycka besidd med samma siidesslag; flera 6krar som tillsam-
mans bildar ett fiilt; de1 av girdens flkerareal (liiget utan betydelse); Skerstycke invid
girden; iing; inhiignad'. Betydelseangivelserna i det i DAGs belagda dialektmaterialet
fdrefaller disparata men sannolikt iir betydelsekomponenten'inhzignad' grundliig-
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gande aven hiir. Jfr fvn. lykkja f. 'indhegnet Jordstykke' (Fritzner).
I namnen Bdckeiispan och Feterispan ingir rispa f. Rispa anvands i dialekten med

betydelsen 'remsa' men kan iiven anvrindas om en ling och smal iiga. >En lSng och

smal jordbiu eller >litet smalt markomrf,.de>> eller >>smal planka>>, ansig meddelarna.
Rump m. och rumpa f. 'svans' fiirekommer i namn pfl landomrflden som har lang-

smal form eller utgdr svansformiga bihang. Orden ing6r dels i namn pi uddar (varom
se avd. trI), dels i namn pfl myrar och dgor, ofta med betydelsen 'yttersta delen av matk,
liingst bort beliget, mer eller mindre svansformigt mark- eller iigostycke'. Rump och
rumpa anviinds inte i dialelten i terriingbetecknande betydelse.

Orden landn. oahbacke m. anvdnds idag av meddelarna om jord och land (i motsats
till vatten) i allmiinhet. Som namnelement ing?r land dels i namn pfl stcirre landom-
r6denoch strandomriden (t.ex.Halsviklandet),delsinamnpflflkrar (t.ex.Hampelandet).
Namnelementet land har allts6 sannolikt iiven betydelsen 'strandomrflde' men denna

betydelse tycks nu vara helt bortgltimd i dialekten. Om ordet och namnelementet land
se SOL s. 185 med litt. och SOV 1 s. 111 f. med litt. Backe m. ingir i namn pi bide
flkrar och iingar. Ibland Ssyftas sluttande mark, ibland inte. kinde n. 'mark(stycke),
landbit' synes ingi i narnnen Underlcinde(r). Mtijligen ftireligger dock istiillet ett appel-
lativ *underkinde med betydelsen 'l6gt liggande mark, lflgt liggande stycke land', se

t.ex. Bd 15 s. 292 f. Meddelarna kdnner varken till ordet lcinde eller nigot appellativ
*underkinde.

Markf. ingflr i ett antal namn. I fvn. moter mgrkf. 'mark, utmark, skog; ubygd, land'
(Norrln ordbok). No. dial.hn mark f. 'en Skovstrakning. Egentlig: en Skovmark, som

danner Graendsen imellem to Landskaber, Grandse; Udmarker, Grasgange eller Jord-
styllrer, som ligge udenfor en Gaard; grasbevoxet Grund; Jord, Grund, Jordflade'
(Aasen). DAGs har mark f. 'landet i allmiinhet, mark; skogsmark; igor, betesmark'. I
dagens dialekt anviinds ordet med betydelsen 'jord, landomrflde, terriing'. Som namn-

element tycks marki Tanums natumainnsmaterial framftjrallt ha betydelsen 'utmark'.
Jfr Hellberg (1967 s. 173) som for ordet mark tdnker sig en ur den ursprungliga be-

tydelsen 'rand, kant' sekundiirt uppkommen betydelse 'grdns, griinsomrflde' som diir-
efter dvergitt till 'griinsskog'. Betydelsen 'gritnsskog' rivergick i '(stdrre) skog' som i
sin tur civergitt i 'obygd, odemark'. Den i no. fdrekommande betydelsen 'utmark' kan

enligt Hellberg hiirledas bide ur 'grdnsskog' och 'cidemark'. Om ordet och namnele-
mentet mark se Hellberg a.st., B. Falck-Kjiillquist i NONELex, artikeln -mark med
litt., NSL s. 305 f. och SOL s. 208 f. med litt. I namn pfl betesmarker ingflr hamn f.
'(gemensamt) utmarksbete'. Ordet iir levande i Tanumsdialekten.

Flera namn pfl 6krar och iingar innehiller naturbetecknande appellativ sisommo(n)
m., f. 'omrflde med sandig jord diir ljung eller tall vdxer' (om ordets morfologi och
genus se Mon el. Moneberget avd. V), mad f . varom se avd. YI, myr f. varom se avd.

YI, rabb m. eller rabb e m.' tuvig (ljungbevuxen) mark', gilj a f . va.rom se av d. YII, sidd
f. 'sidlZint och fuktig mark', hed f.'6ppen ljungmark', mdjligen ocksi 'gemensam

betesmark', jfr Bd l2:2 s. 336 och D. Palm i NoB 64 (1976) s. 48 ff., sand m. 'sand-
mark' eller '(sand)strand' och srilta f. 'salt strandang'. Namnelementet botten m.
anvitnds i namn betecknande lflgt liggande mark, ofta den del som ligger l2ingst in eller
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l?ingst bort i ligliint, ibland sankt, omride. Ordet tycks ha anvanB med denna betydelse
i dialekten.

Alevallen THe, Ahle- 1834; f.l. innehflIler triidbeteckningen al. Alldnftaten
dlenfthdan TKs; namnet betecknar en iker vid en all6. Almesanden LGa, 1857; f.r.
innehiller triidbeteckningen alm. *Alnekas(en); ftirutsiitts av Alnekasberget, avd.. Y;
sannolikt innehflller f .1. aln f. kanske i bet. 'armbige' . Amunds kaser LNy, 1832; se
Amunds hatt, avd,.Y. Annikegtirdet h4akay/hat TLi; aker; f.1. innehiller kvinnonam-
net Annika. Anstdndig hrystendt TKI; aker; f.l. kan syfta pi att 6kern givit anstcindig,
dvs. god, avkastning.2Apelflaten 1. TGi, 1815, 1829. 2.TGd,1835; f.l. inneh6ller
triidbeteckningen apel. Apelhagen dbalrhgwan TBj; aker; numera vaxer ingen apel
dx. Apelhogsdkern T86, 1845; f.1. inneh6ller ett *Apelhog(en), avd. V. Apelktirrs
dkrar TYo, Apelkiins Akrer 1826; f.l. innehiller ett *Apellu)rr, avd. yI. Apelmon
TUs, 1845. Apelvik d[alo)g TLa,1843; iing el. itker. Arendalsflaten TGi, Arendahls-
1852; f.l. innehiller BN Arendal. Arendalsheden TSii, Arendahls Heden 1824; f.l.
innehAller BN Arendal. A(r)ngershagen TBd., Andgershagen 1796, Angiirds Hage
1864;f .1. inneh6llerpersonnamnetA(r)nger,fvn. Arngeirr.2 Aspeflaten.l.TAr,l8IT .

2. TU, 1845. Aspehogen dspahhwan TOp;6ker; fon aspar vid flkern; s.l. hog m.,
varom se avd. v, syftar pi att flkern ligger pfl en liten hojd. Aspekldvsflaten THi
Aspeklofs- 1850;vidAspekldvan,avd. VII.AspemoarnaTHj, -moa.rne l718.2Asp(e)-
rinden. 1. TEj, Asprinnen 1861; avsondringsjord. 2.LTm, Asperinnen, Asperineln
1852; mo; s.l. inneh6ller app. rinde m. 'mindre skogsbest6nd' . Aspestycket dgpaste$at
TLr; ang el. 6ker. Aspevallen TTeVe, -wallen 1853. AsphagenTKt,lS35. Asptingen
dgpdga THs, 1848; ifl<er; asparna dr ntmeraborta. Axerrjd TAr, 1863, 1870; beteslid;
f.1. innehdller sannolikt axel f. i bet. 'utskjutande del av berg, bergavsats, rundaktigt
sluttande bergsparti' e.d., jfr Axelmossen Bd 3 s. 225; nannet iir numera ok?int ftjr
meddelarna; betriiffande s.l. -rdd se inl. till denna avd.

Backarnabhkana TLa; iing eller 6ker. BackekasernaLHal-t,-kaserne 1857. Backe-
luillan, N., M., S., V. LRe, Norre, Millan, Scidre, Vestre Backekiilla 1837, iiv. BN;
6ker; en lqilla finns pi platsen. Backemon LBa, 1822; f.l. innehiller BN Backa.
Backemyrmon Lds, Backemyr Mon 1826; f.l. innehflller namnet Backemyr, avd. vI.
Backen TVl, 1863; lerjord. Baggeflaten TSr, 1856; f.l. innehiller sannolikt antingen
ett binamn Baggen eller bagge m. i betydelsen 'norrman' , jfr Baggeflaten el. -stycket
Bd 16 s. 206. Bajarestycket bhlarastagat TP.o:' iing el. aker; f.l. kan innehefla ett per-
sonnarnn *Bajare'bajrare' , se t.ex. Bajegdrden i SOSk 8 s.27, Bajgdrden i SOSk 10
s. 69 f. och Strandberg 1995 s. 90 f. >>Balta>> el. >>Baltan>> THm, 1818, Baltan 1g66;
iing; mtijligen dr namnet ellips av ett*Baltdngen e.d., diir f.l. inneh6ller app. *balt(e)
m. 'klump, klimp', jfr boh. balta sig'klumpa sig under foten (om snci och jord),; jfr
*Lerbaltarna Bd 5 s. 236 f . och Baltds hos A. Janzdni NoB 42 (1954) s. 4 f . Barbros
hage bdybrqs hhqa TSo; hage, ziv. BN; f.1. innehiller kvinnonamnet Barbro. Barne-
flatenLHa,1856; se Barnegrottan, avd. VII med litt. Batteriet TKy, 1841; ikerjord;
f.l. innehSller sannolikt snbst. batteri n. '(med kanoner besatt) skansverk fran vilket
fientliga befiistningar, trupper osv. kan beskjutas'. Bengtmon TEr, -moen 1832; Bengt
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iir okiind. BenkldvmoarnaLBj, Benklfrfmoarne 1830; f.1. innehiller ett*Benkldvan,
avd. V[. Benskiirshagen TMu, l82l; f.l. innehflller agonamnet Benskcir varom se

siirsk. avd. nedan. Bensktirs iingTMl,1821; se fciregflende. Bergehagen TGr, Bergge-

1832. Manga Berg(e)mellan, -mellum; namnen betecknar fll<rar eller iingar som ligger
inklZimda mellan berg; jfr dial. mellum'mellan'. 2 Berffiaten. l. bdryftqdan TSb;

iker med stora stenar. 2. bdryftqdan TSu; frker; nedanfor berg. Bergtrdnget LSi, 1805;

s.l. innehfiller triinge n. 'trflng passage'. Bernterdd bi-ntarg TKk; betesmark; f.l. inne-

hiller mansnarnnet Bernt. Bernthagen bi-nthawan TKk, EKB, iiv. BN; sandigt fflrbete

vid stranden. BetetTUd,BeetlTST; iing. MangaBingen,Bingarna;narnneninnehiller
app..binge m. 'mlndre inhdgnad', se inl. till denna avd. >>Bintemon>> TNg, 1861; f.1.

inneh6ller sannolikt mansnarnnet Bent, biform till Bengt, med kompositionsform pi
-e-, se Bd 18 s. 319 ff. Biskopsflalen TNs, 1830; namngivningsgrunden okiind. Bidrke-
lid blhrkal! TNii; iing eI. flker. Bjdrlcflaten, Norra, Sddra TNg, Norra Bjcirkflaten,
Sodra Bj<irkflaten 1786. BjdrndammenTHil, Biorn damen l79l; ang.2 Bjdrneflaten.
1. TSt, 1816.2. LRa, 1850. BjdrnehedarnaTGd, -hedarne 1835.>>Bjdrnelyarne>>LSi,

1857; sannolikt ellips av ett*Bjdrnelydkrarna dAr f.1. Ssyftar nigot bjornide. Bjdrne-
myrshagen LGi, Bjtirnemyrs Hagen 1800; f.1. innehiller namnet Bjdrnemyren, avd.

YI. Bji)rnerenenTLil, Bjorne renen 1805; s.l. innehiller ren f.'grdskant (som slfls)

mellan Skrar och an&a odlingar' . Bjt)rn(e)stycket, -styckena bldnastakat TL6, Bjtirn-
stycket 1805, Bjdmestyckene 1839; Zing el. 6ker. Bjdrnfrilterdd b1@nfriltvra LGi; aker;

f.l. innehflller soldatnamnet Bjdrffilt; om s.l. -rdd se inl. till denna avd. Bjdrnfeilt-
iickrorna LGi, -iickrerna 1851; se fdreg6ende. Bjdrndsen blp1qsan TKn; aker. 2

Blek(e)hagen 1 . TLe, Bleke- 1839. 2. TSii, Blek- 1825; antagligen har man blekt vav
i eller vid hagarna, se Blekebacken, avd. Y. Blekdkern THj, Blek Frkra 1718. Blind-
tegar/La TTa, Blind Tegarna 1816; f.1. innehflller sannolikt ad1. blind i den frin fvn.
kiinda bet. 'osynlig, dold'; om namnelementet blind se Bd I2:2 s. 209 med litt.
Blommen TTe, 1828; sannolikt ellips av ett*Blomdkern e.d. dAr f.l. irrnehiller blom-
ma. Bldskogflaten THn, 1845; vid Bldskog, avd. IX. Bldtan (Ne., Ov.) TTv, Nedra

Blota, Ofwra Bltjta 1817, Bldtan 1863; aker; namnet innehflller sannolikt app. bldtaf.
'uppblritt el. vattensjuk el. kiinaktig mark, gyttja' (SAOB B 3632 f.). Bldtemyr
bhQdamlr TTa;6ker och iing. Blt)tevik(en) LHe, -wik 1812, -wiken 1832; hagmark

innanfor vilk. BockehagenTGh,lS4S. Bockekldva moTTeYe, Bickeklofva mo 1853;

f.l. innehiller BN Bockekldvan. Bockeliden TKt, 1835, 1847; Fker. Bockerdd LTo,
1842,1863; sannolikt iiga; om s.l. -rdd se inl. till denna avd. Bockestycket bbkasthbat

TAv; 6ker el. iing. Bodflaten bfftbdan TSb; aker; fdrr 169 en handelsbod dar.

BodfidllsdkrarnaTEj, Bofjels Akrarne 1789; vid Bodfiiill, avd. V. BodlyckanLEk,
Bo- 1804; f.1. syftar sannolikt pi n6gon slhtterbod e.d. >>Bogdkrarne>> TMr; 1789; f.l.
innehiller sannolikt app. bdg m. 'biijning, krok' syftande p6lokalitetens form; kallas

dven Krokdkrarna. BolinehagenTGr, 1842;f .1. innehflller sannolikt mansn. Bolin som
fdrr fanns i omridet. Bolsjdmon TIIk, 1841; f.l. innehiller namnet Bolsjdn, avd. L
B ondinta gan bdryntqg a TBo; vid uppteckningstillf?illet (193 4) tiimligen nyupptagen

Sker; s.l. innehiller app. intaga f. 'jord som fcir odling intagits av den gemensarnma

utmarken'; sannolikt har en bonde anv'dnt jorden fiir nyodling. >>Boskullhagen>> TEj,
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1861; dunkelt; mtijligen innehiller f.l. ett*Bolskullen dar f .1. innehiller boln.'bostad,
gird' . BottehalsenLHj,l85l; betesmark; om f.l. se fdljande; om namnelementethals
se Halsen, avd. trI. Manga Botten,6krar och iingar; namnen innehSller stbst. botten
m. som anvdnds i namn betecknande ligt liggande mark, ofta den del som ligger
liingst in eller liingst bort i lflglZint, ibland sankt, omride. Bottenflaten TKu, Botten
flaten 1820. Bottenlider TKk, Botten Lider 1831. 2 Bottenringen. l.TI{k, Botten
Angen 1831.2. TKu, Botten iinga 1820. Bottneringen TBe, 1800. Brandhogsmarken
LH6, 1840; f.l. innehiller hojdnamnet Brandhogarna, avd.Y. BrandhogssiddenLHil,
1840; se friregflende; s.l. innehiller app. sidd f. 'sidliint och fuktig mark'. Brand-
hogsstyckena LHi, 1840; se fiiregiende. BrattesnippenTUd.,l832; aker; f.l. innehil-
ler boh. bratt'brant'; s.1. innehiller boh. snipp m. 'snibb' sannolikt syftande pfl loka-
litetens form. BrattevallLBa, 1822; se fcireg6ende. Bratthammarsanden brdlltomosgn
TL6; vid Stora Bratthqmmar, avd. V. Flera Brattbckan; f.l. innehiller boh. bratt
'brant'. Brattdsmon TRv, Brattis Mon 1822; f.l. innehSller BN Brattds. >>Brearan>> el.
>>Brearaen>> TNs, 1787; skrivningarna kan flterge ell*Breda randen diir s.l. innehflller
randrqn f. 'kant, strimma'. Breda skiftetTMr, Brea skifte 1789. Flera Bredrenenel.
Breda renen; namnen betecknar breda iingar; s.l. innehflller renf .'griiskant (som sl6s)
mellan 6krar och andra odlingar' , se Breda renenBd 3 s. 186. Bredflabben TL6, 1839;
s.l. innehSller dial. flabb m. 'klick, klump av (vit) jord' . Bredgatan TBe, Bre- 1828;
smal dng, frir s.l. -gatan se inl. avd. IY. Bredravarna, -rdvarnc TAs, Brerafverne
1815, Brertifvarne 1822 ; namnet innehiller rdv f . eller biformen rav f .; bilda orden
fcirekommer ofta i jiimfdrelsenamn, se OGBReg. Bredrismon T86, Brerismon 1845.
*Bredsand; ftjrutsiitts av Bredsandsflaten. BredsandsflatenTKt, Bresands flaler-1847;
f.1. inneh6ller ett*Bredsand. Bredvallen TAs, 1842. BredringenTG| Bre- 1815, iiv.
BN. Bringelbrirsmarken LKl, Bringebiirs- 1830; f.l. innehiller bringelbiir'hallon'.
Brobacken LTo, 1863; iker. Brobacffiaten TGe, 1841; f.l. innehillerBN Brobacken.
BrobackhedenTGe, 1841; se friregflende. BrobackjordenTGe,l84l; se fdregflende.
BrobergsncisanLRyTp, 1836; f.l. iir dunkel, mrijligen innehdller den slziktnamnet Bro-
berg; s.l. -ncisan isyftar lokalitetens form; eftersom lokaliteten ligger vid ett sling-
rande vattendrag liknar lokaliteten en utskjutande nrisa. Flera Broflaten; vid. broar
dver vattendrag. BrohagenTTa, 1790, 1816. Broholmen, -holmarna LTp, -holmarne
1835, -holmen 1858; odlingsmark; lokaliteten ligger vid ett vattendrag som gcir en
krtik, vilket gdr att marken uppfattats som en holme; troligen har en bro funnits vid
platsen. BroholmsdkernTKy, Broholms Akern 1828; vid Broholmarna, avd.Y. Bro-
lyckan TGh, 1786. Broskedet THm, -skjet 1818; iing; iingen ligger vid en vdg som
leder till en bro over Gerumsdlven; sannolikt inneh6ller namnet ett iildst som vlignamn
anvdnt *Broskedet, avd. fV, dar f.l. innehflller bro f. och s.l. inneh6ller skede n. '(k6r)-
viig mellan 6krar, utfartsviig fran husen'; iingen har sedan fitt namn efter liige invid
vdgen. Broskijtena LGa, Bruskifterne 1804; nanbron till fastlandet. BrostycketTOk;
hker. BroiickrornaTKy,Bro dggrorne 1804; f.l. innehf,ller sannolikt BN Bro . Brodngen
TGi, 1815. Flera Brukshagen; samtliga vid tegelbruk. Brulcshdlan brdlsheha TGs;
flker; diir lig ftin etttegelbruk. Brukshdrnet br6jshb;4a TN[; iing el. 6ker; vid Bruks-
hagen. Brunkiirrsmyren brQnpepmgra TSs, Brunskiirs- EK; namnet betecknar en 6ker
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medbrun,torvig jord; f.l. innehiller sannolikt ett*Brunkcirr, avd. VI. BrunnarnaLEl,
Br6nnane 1852; god skogsmark; namnet innehflller brunne m. 'svedjeland' . Brunne-
bergsdkrarnaTGr, -flkrarne 1807; vid Brunnebergef, avd. V. 2 Brunneflaten. l.TGr,
1819. 2. TVh, 1835; f.1. kan innehilla brunne m. 'svedjeland' . Brunnehagen TKy,
1828, 1841; se fciregflende. Brunnen br&n TLk1' flker; 6kern iir sandig och torr; f.l.
innehiller sannolikt brunne m. ' svedjelan d' . Brunnsbacken brbrysbakan T Av; iing el.

6ker; diir l5g fdrr en brunn. Brunnshagen LSi, Brunns-Hagen 1829. Bruns brrinning
TSi, 1832; f.1. innehflller sannolikt sliikt- eller binamnetBrun; s.l. innehiller briiruning

m. viil i bet. 'svedjeland' . BrunsstycketTSa, Bruns stycket1832, Brunstycket 1856; se

foregflende. *Brunstenkasen; fdrutsiitts av Brunstenkasberget, -bergen, avd. V; nam-

net torde innehilla ett *Brunsten som kan innehilla en motsvarighet till fvn. brun f .

'kant, rand'. 2 Brundkrarna. 1. TKii, -flkrarne 1847.2. TKk, -Skrarne 1855; f.l. inne-

hflller adj..brun syftande pi vegetationen eller jordens fdtg. Brureklduflaten TRv,
Brureklof flaten 18221' f.l. innehiller ett*Brurekldvan, avd.YIl. BruretuvevallenTRv,
Bruretufve Vallen 1811; f.l. innehiller namnet Bruretuvorna, avd.X. Bruretuvdngen
TRv, Bruretufanga 1822; se ftiregiende. Brygg@)marken bri4gamayke, brlgmarkg
LGa; vid bry g ga. Bry g guddemarken TKt, Brygg-uddemarken 1 8 1 1 ; vid Bry ggudden,

avd. III. B ry g gudd(s)ha g en TKt, Bryggudds- 1 8 3 5, Bryggu dd- 1847 ; v id B ry g gudden,

avd. III. Brdtarna LSi, Brfltane, Britarne 1828, Ziv. BN; namnet innehiller brdte m.

'hcig av f?illda triid' eller 'svedjefall' . Brdtekas LTfl, 1819; se fcireg6ende. Brdtevall
LBaHgHii, 1857, av. BN; se fdregiende. Briickan TUk, 1834; odlingsliigenhet; nam-

net innehiller briicka f. 'bred, lingsluttande backe'. Brtickans dker TGd, Breckas

Sker; vid Brrickan, avd. V. Brrickebacken bnb$abdftan TEv; hage. Brdckorna LTa,
Brdckerne 1852; se strax ovan. Flera Brcindemon, -moar. >>Briingen, Nordre>> TGi,
1815; namnet iir dunkelt; mojligen iterger skrivningen ett*Bred- eller *Brodngen, jfr
>>Briingen>> Bd 3 s. 248, jfr dven bringa briga f.'bringa (pi djur)', som i dgonamn

anvdnds i berdmmande syfte, se Falck-Kjiillquist 1973 s.67, 123; om namnelementet

bringa se iiven NG Indl. s. 28, 38. Brdnneriet brd4aryt TSb; betesmark; fdrr 169 ett

briinneri ddn. Briinneriflaten LEl, Briinneri flaten 1852. Briinnerihagen LEl, Briinneri
hagen 1852. Briinnerijorden LOs, 1842. Brtinnerisidden LOs, 1842; betesmark; s.l.

innehfiller app. sidd f. 'sidliint och fuktig mark'. BriinnerivallenTHe,lS34. Brdnn-
dkrarne TKk, Brdnn Akrarne 1831; f.l. kan innehilla brrinna f. eller briinne n. 'plats

diir det brunnit, svedjeland', alternativt stammen i verbet brcinna'brinna, brdnna'.
Buareflaten bilaraftq.dan TBu; iker; f.l. innehflllerBN Buar; formen Buare- beror pfl
piverkan fran den i omrfldet vanliga kompositionsformen ph -are. Buflaten b&ftbdan
TLil; ang eller 6ker; vid Buberget, avd. Y. 2 Bukten. l. bbkta THj; aker. 2. LEk,
Bugten 1858; lokaliteterna zir biijda till formen och namnen syftar siikert pi detta,

jfr Struten nedan. Buktflaten LEk, Bugt- 1858; vid BuktenLEk. BunkdkrarnaTTv,
-flkrarne l8l7;se Bunkeru,Bunkarna stirsk. avd. nedan. Bunkdngen TTv, 1817, Bunck-
1798. Buskehagen bhgkahawan THm; iker. BuskringenTUd., 1832. BusseflatenTRr,
1849; f.l. innehflller sannolikt eff soldat- eller binamn Buss(en), se BussehemmanetBd

18 s. 53. Bussejorden TSu, 1835; se ftiregiende. Buvikbackarna bdurybakana TFFI
hage; vid Buvikarna, avd. I. Buvikhagen brfiugharyan TFfl; hage; se fiiregiende.
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Budkrarna TFfl, Buikrarne 1806; f.1. kan innehilla bud btu f. 'bod'; namnet kan iiven
vara redukt av elt *Buvikdkrarna eftersom de ligger vid Buvikarna, avd. I, se dven
Buvikbackarnasffaxovan.>>Byl6nsflaten>> TOp, 1849; otolkat. Byremyrenbfiramlrg
TLk; aker; myren iir numera utdikad; f.l. innehAller dral. byr m. 'bdver' av fsv. biur;
om ordet byr'bdver' se Byrevattnet el. Byresjt)n avd.I. Byxorna bbksana TLi; aker;
iigofiguren liknar ett par byxor d6 den lir kluven i tvfl tungor av mellanliggande berg.
BdsebackdkernTMo,lS58; vid Bdsebacken, avd. V. Bdsekiiru bdsaScir TSt; aker; f.1.

innehiller sannolikt bds m. med den av J. Sahlgren i NoB 8 (1920) s. 162 f . omtalade
betydelsen 'djurftilla med viiggar och tak'. Bdtsmanskiirr TMr, Bismans kierr 1789;
ang. BtickedalsmonTSr,l856;f.1. innehflllernamnetBr)ckedalen,ayd.YllBrickeflaten
TGh, 1848; vid en brick. Btickeplankorna bdftaphdgkana TTa;6ker; vid en bdck.
Biickerispan TKy, Beckerespa 1787, Beckerespan TKy, 1810, Becke Respa 1828;
iing; s.l. innehf,ller app. rispa f. 'remsa' varom se inl. till denna avd. BtiffelbergetTEj,
1861; avsrindringsjord; otolkat. >>Bciske Plarukerna>> THm, 1818; otolkat. Bdstefars
styckeTYb, Biiste Fars stycke 1820; namngivningsgrunden okiind. BcistelicingenTSt,
1816; vid Bristeli, avd. V. Bdckerhagen LRe, 1837; f.l. innehflller dial. bdcker m.
'laggkiirlsmakare'; namngivningsgrunden iir okiind. Bdnelampan TTa, Bdne Lampan
1816; aker; f.l. syftar siikert pfl bdnodling; s.l. innehiller boh. lampa f. 'klump, kloss;
grind pi klossar', jfr Lampan Bd 7 s. 327. Bdnelyckan TGh, 1786; se ftiregiende. 2
Bdrjeflaten.l. bbryaftqdan TRy; Fker.2. TAl, 1836; f.l. innehiller mansnamnet Bdrje.
Bdrjestycket bbylastaftat TRy; aker; se fdregflende.

>>Daflaten>> TSs, 1827; f.l. innehiller viil app. dal. Dalebacken dihabdftan TSl;
betesmark; i en dal. Dal(e)mon, -moarna LVbGuHv, dahlemon (ej daterat, troligen
omkring 1700), Dahlmoarne 1855. Dalen TOk, Dahln 1788; iing. Dalern ddhanTBa;
flker; namnet innehflllerkanske dalerm. '(myntet) daler'. DalmostensmonLYb,Dahl-
1855; vid Dal(e)mon, -moarnq ovan. Daldsmoarna LBj, Dahlflsmoarne 1830; f.l.
innehflller ett*Dalds, avd. V. FleraDammen,Dammarna; utdikade dammar sombli-
vit flkrar. DammeslcittenLHj, -sliitta 1823; vid beb. Dammen. DammhagenlOs, Dam-
1842, av. BN. 2 Dampen, Damparna. 1. TOp, Dampen 1810, 1834; ang. 2. LAd,
Dampane 1860; sandjord; namnen innehiller sv. dial. damp m.'fuktighet, imma,
6nga', jfr likalydande namn Bd 8 s. 314 med litt. Dannemark TAl, -marck 1815; aker
el. iing; sannolikt uppkallelse efter landet D anmark, jfr J. Sahlgren i NoB 41 (1953) s.

19 f. med litt. DannemarkshedTAl, Dannemarkshed, Danmarkshed 1759; vid Danne-
mark. Dansareflaten TEr, 1845, 1861; f.l. innehtller en bildning, med kompositions-
form pfl -are, arrtingen till verbet dansa eller till subst. dans;kanske har man samlats
pi eller vid platsen fdr att dansa; se Dansarayallen Bd, 15 s. 320; det iir mojligt att
flaten iir si sliit att man hade kunnat dansa pi den, se Huld6n 1975 s. l0l. Delesflaten
TVv, 1866; f.l. innehillerboh. dele n. 'grd.ns, rflgfur g' , jfr Delesbdckavd.ll. Deleshagen
LEkTGh, Dehles hagen 1697; se fdregiende. Delesdkern TSd, Deles Akern 1832.
Delet dQlat LGa; 6ker; namnet innehflller boh. dele n. 'grdns, rilging'1' gritnsen mellan
tvfl hemmansdelar gir genom ikern. DimmeleJlaten LRe, Dimmelle flaten 1853; se

Dimmeln nedan. 2 Dimmeln.l. TErNg, Dimmeln, Demmeln 1786, Dimmeln 1796,
Demmeln 1817, l82O;'arrg.2. LHe, Dimeln 1812; namnen iir sannolikt bildade till en
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motsvarighet tiII no. dial. adj. dimmyld'om Ager, som kun bestaar af Myrjord eller
sort Muld' (Aasen); sannolikt dr Dimmeln ellips av ett *Dimmylddkern e.d. Dimle
dimha LGa;dker;,se Dimmeln ovan. Dimledkrarna LRe, Dymleflkrarne 1837; se

Dimmeln ovan. Djupedalshagen TVv, 1866; vid Djupedal, avd. VII. Djupedalsholen
TBr, 1851; en vdlvd 6ker; f.l. innehiller namnet Djupedalen, avd. VII; s.l. innehfrller
app. hole m. '169 upphojning', om hole se inl. till avd. Y. DjupeseksJlatenTAs,
Dypesiks- 1845; f.l. innehSller ett*Djupesek, avd.YI. Doktorbostdllet dbktorbasttblt
THm, iiv. BN. Domarelappen TSd, 1832; namngivningsgrunden okiind; s.1. innehiller
lapp m.'liten 6ker, Skerlapp'. Domarestycket dbrrarasthbal TSd; iing eller 6ker; se

ftiregiende; vid stensiittnirgen Bredbergs slott, avd. X. Dragonhagen TKn, 1819.

Dragonholmen drfuganhebman TSs; aker; f.l. innehflller dragon m. 'kavallerist'; hdr
fick kronans hiistar beta vid krigsdvningar. Drillarekasen TGh, 1848; f.1. innehflller
verbet drilla i bet. 'ploja till jordkammar for rotfrukter' med kompositionsform p6
-are. Drillaresnipen TGh, 1848; se fciregiende; s.l. innehiller snip m. 'snibb, flik'.
Dritarekasen TGh, Dritare kasen 1802, Dittare Kasen 1848; f.l. innehflller verbet
drita'cacare' med kompositionsform pil -are. Dritaremon TTa, 1836; se foregiende.
Drtingarna TGr, Driingarne 1807, 1832; iker; namngivningsgrunden ar okand,. Dum-
lingebetesbackenLOv, Dumlinge, Demlinge betesbacken 1846; f.l. innehiller dial.
dumling m. 'fordjupning i mindre vattendrag; liten djup rundaktig vattensamling i
mosse; nzistan igenviixt tldrn'. Duverddkroken TGi, Duwere Kroken 1829; f.1. inne-
hiller torpnamnet Duyeriid. DuverddplankornaTGi, Duwere Plankerne 1829; se fcire-

glende. Duverdd(s)flaten TUk, Dufverdd-, Dufvertjds- 1848; se foregiende. Dybacken
TGe, 1795, 1820; iing. Dyen dfipa TSd, Dyne 1 8 1 1 ; sumpig 2tng el. flker; namnet inne-
hflller best. form pl. av dy n. ' dy , gyttja, sumpigt stdlle' ; om formen se Jarrzln 1936 s.

128 f. DyflatenTAr, 1817. DymadenTHh, l79l;'ang. Dynribban TAr, -nebba 1817;

s.1. innehiller app. nlabba f. h:ir i bet. 'niibbformigt markstycke'. Dyrelidsdkrarna
LTo, -6krarne 1858; f.l. innehflIler namnet *Dyrelid, avd. V. Dyrelidscic/cran LTo,
Dyrelids iickran 1842; se ftiregiende. Dyrenen TAr, 1817; f.1. innehiller dy n.'dy,
gyttja'; s.l. innehdller app. ren f. 'grdskant (som sl6s) mellan frkrar och andra odlingar'.
Dyskulten TTs, 1810; namnet betecknar en viilvd iker; s.1. innehiller skult m.'ftirhdj-
ning i terriingen', om ordet och namnelementet se inl. till avd. Y. Dystyckel TBn,
1819. Dyt dUt TSq, iing el. flker; namnet innehiller best. form sg. av dy n. i bet. 'upp-
skoff, dvs. ur marken framvlillande vatten, kallkiilla'; i niirheten finns ett kiillsprang.
Dyviken drtuekan TBI; aker. Dydndarna TFt, -iindarne 1815. 3 Dyiingen, -dngarna. l.
-iingen TAr, 1817. 2. dfiegana TOp; sumpig 6ker vid en biick. 3. TBa, -'angen 1796.
Dddingarna TKy, Dtiingarne 1810; iker; namngivningsgrunden okiind. >>Ddskjdtt-

jorden>> LOs, 1842; vid berget Dt)(s)skedet, avd. V; skrivningen iir sannolikt en frir-
vanskning av ett Do(s)skedetjorden diir f.l. innehfrller namnet Dd(s)skedet.

>>eckegilgia>> TGs, 1724; f.l. innehflller sannolikt triidbeteckningen ek eller eke

'ekdunge'; s.l. innehfiller app. gilja f. 'tr6ng dal, ofta med griismark samt triid- och
buskvegetation i sluttningarna' . Edsvikhagen dgaryharyanTEv; iing; f.1. innehiller BN
Edsvik. >>Efell dngen>> TTv, 1817; mojligen iterger skrivningen en fdrvanskning av ett
*Avjeringen dAr f.l. innehiller app. tivja f. 'dy, gyttja, sumpig ma.rk', jfr Avja Bd 7 s.
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133. Ejgdetjcirn eldapcfr+ TEjVi, -kiirnet 1862, -tjarnet EKB; myr- och flkermark;
numera torrlagd; f.1. innehiller BN Ej gde. Eke e_ge TMti; 6krar; ekar vi.ixer liings kan-
terna; namnet 2ir bildat ttll eke 'ekdunge'. 2 Ekeflaten. l. \gaftqdan TU! 6ker, ek

intill. 2. TUs, 1845. Ekehagen TRyHo, 1861. Ekehagsflaten TRy, 1861; vid ftire-
gflende. EkehogsiddenLEk, 1849;'ang el. flker; f.1. innehdller namnet Ekehogen, avd.
V; s.l. innehiller app. siddf .'sidld,nt och fuktig mark'. Ekelidflaten LHe, Ekeli- 1832;

f.l. innehflller namnet Ekelid, avd. V. Ekelidringen TBo, Ekeli- 1787; vid Ekeliden,
avd. V. Ekelundsflaten THu, 1845;vid Ekelund, avd.IX. Ekerabben TBr, 1851; s.l.

innehflller app.'rabb m. eller rabbe m.'tuvig, ljungbevuxen mark'. 2 Ekhogsflaten.
1. THu, 1788; vid Ekhogen, avd. V. 2.LOv,1846. Ekslyckan, -lyckornaTGh, -lyckan
1848, -lyckorne 1786; f.l. innehflller BN Ek. Ekdkrarna TM6, -Skrarne 1858. Elofse-
rddflatenLBj, Ellerse flaten 1815, Ellersertjds flaten 1830, Ellerse-, Illerseflaten 1867;

f.l. innehflller BN Elofseriid som uttalas )ldSa, ilaSa, ilarpa. Elsringarna dlscigana
TFfl, Elsiingen 1856; hage; f.l. innehiller kvinnonamnet Elsa. Emilflaten d_rulftqdan
TF6; iing el. 6ker; vid Emilberget, avd.Y. EnerholmcingenTSt, Eneholm- 1835; vid
Enerholmen, -holmarna, avd. V, om ordet ener m. se detta. Enerkldvan D_narkhbpg,

-khepaTLa;'ang el. 6ker; se fdregflende. EnsehagenLTo,lS42; f.l. innehiller sanno-

likt adj. ense'overens' kanske syftande pfl att man kommit ijverens om t.ex. iigande-
eller nytdanderiitt. Ensiidet TAI; 1759; namnet innehiller sv. dial. enscide n. som
anvdnds fdr att beteckna en 6ker fr6n vilken man, si liinge det gflr, tar skrird varje flr
utan att lita den ligga i triida; om ordet se Rietz, SAOB E 575 t. och Enscidet Bd 16 s.

2t9.
Faltinplankorna falnnphagkana TEr; f.l. innehflller sannolikt det i Bd 7 s. 301

omnimnda mansnamnet Faltin, dvs. Valentin; s.l. innehlller planka f. 'ikerstycke
mellan diken'. Fanteknipmyrs moar TKn, Fanteknipsmyrs Moar 1841; f.l. innehflller
ett *Fanteknipmyren, avd. VI. 2 Feten. l. fd-dan TGi, Fetten, fetten; iker. 2. TAr,
Fedden 1817; aker; namnen innehflller sannolikt en motsvarighet till fvn.fit f. 'frodig
gr[smark, giirna 16gt beliigen och vid sjd eller dlv, och fuktig eller sank'. Feteplankan,
-plankorna TGi, Fette plankan, Fedde plankene 1829; vid Feten ovan. Feterispan
TAr, Fedde Respan 1817; vid Feten ovan; s.l. innehflller app. rispa f. 'remsa' varom
se inl. till denna avd. 2 Fetet (Ne.,0v.).1 TAr, Nedra fittet, Ofra fittet l79O;6ker och
ang.2. LEk, Fittet 1804; aker; namnet iir sannolikt ellips av ett*Fetelander e.d. diir f.1.

innehflller en motsvarighet till fvn. fit f. varom se Feten ovan. Fetecingen (St.) TGi,
StoraFettiinga 1810, Fedde iingen 1829;vidFetenovan. FinnskiiggbrunnTGh,lS4S1'
f.1. innehiller viixtbeteckningenfinnskiigg n. 'stagg, Nardus stricta'; s.l. kan innehfllla
brunn n. 'svedjeland', se Brunnestycket Bd 15 s.296. Finnsktiggen TTs; Finskjeggen
1810; aker; namnet iir sannolikt ellips av ett*Finnskiiggdkern dar f.l. innehiller viixt-
beteckningen finnskiigg n. 'stagg, Nardus stricta'. Finnsk)ggsmarkenTTs,Finsklggs-
1827;vid Finnskciggsholmen, avd. V. Fiskebticks dkerLYil,1824;f .1. innehdller nam-
net Fiskebrick, avd.II. FiskebricksiingenLYh, -'anga 1824; se ftiregiende. FiskenTKa,
1875; aker; sannolikt jiimforelsenamn. FjiillkrokenLBjTd, fjiill- 1830; vid ettficill;
s.l. syftar pilkrokigform. FjcillmarkenTTi, fjiillmarken 1822. Fjtirding(s)flatenLBj,
fjerding flaten 1815, Fjerdingsflaten 1830; namnet iir dunkelt; f.1. kan inte isyfta gflr-
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dens mtl men syftar sannolikt pi att flaten utgjort en fidrding, dvs. en fjiirdedel, av

nigot. Flera Flabben, Flabbarna; nalnnen innehflller did'.flabb m. 'klick, klump av

(vflt) jord'. Flabbefyrkanten TLy, Flabbe-fyrkantet 1829; se fciregiende. Flera

Flacken, Flackarna; namnen kan vara ellipser av t.ex. *Flackdkern dar f.l. innehiller
adj. flack'flat, platt' eller flack n. 'stor, flatyta' . Flakerenen THu, Flagge- 1788; f.l.
innehiller sannolikt app.flakftqg n.'flat yta, flat terrling'; skrivningen Flagge-kan
hiinga ihop med den i omr6det fdrekommande kortstavigheten, se inl. till avd. VI.
Fleru Flaket; namnen innehflller sannolikt/ak n.'flatyta, flat terriing'. Flera Flaten;

flkrar el. dngar. FlaterenenLTv,lT36; ang. Flateseken LTv, -siggen 1786; iing; s.1.

innehflller sek f. ' sank, sluttande iingsmark' . * Flinkekas; fdrutsiitts av Flinkekasliderna,
avd. V. *Flinkerdd; se Flinkereberg, avd.Y. FlinkevallenTAl, Flinke Valln, Flinke-

valtn 1836; f.1. kan innehilla soldatnamnet Flink, se FlinkencisetBd 18 s. 115. Flinte-
rddflaten ftintaraftqdry LKI; flker; f.1. innehiller ett *Flinteriid med oviss syftning.
>>Flocken>> TTv, 1798; Sker;namnet iir dunkelt; mtijligen iir det ellips av ett*Flocke-
mossedkern dar f.1. innehiller viixtbeteckningertflockemosse m. 'slags vitmossa (som

anviindes bl. a. till gravkransbindning)', se >>Fldckeberget>>Bd7 s.262.Flera Flo(g)en;

sanka 6krar och iingar; narnnen innehflller app.flo,floge m. 'liten vattensamling', orr
app. se inl. avd. I. >>Flog dkern>> TKk, 1831; f.l. innehflller wfiingenJloge m.'liten
vattensamling' eller fldg n. 'brant, otillgiinglig klippviigg, bergstup'. Flygsandsmon

TKnTv, 1841. Fldmonftfumbn TEv; vattensjuk hage; civersvdmmad vid regn; f.l. kan

innehttllafldftq n.'flote' kanske syftande pi flytande mosstuvor e.d. FldtteriidTNs,
1830; f.1. kan innehilla en motsvarighet till no. dial. tlot n. 'flyting, noget som flyter
ovenpaa' (Torp) isyftande att fl.kern >>flyten>, dvs. 6versvdmmas av vatten, se Flott-
mossen Bd 20:2 s. 239. Fldttedkern TNs, 1830; se fdregiende. Flcickarna ftdkana
TRoti; 6ker; namnet innehillerlcick m. som anvands for att beteckna smfl bitar av

odlad jord, seBd l2:2 s.337 . Fkickehagen TSs, 1826; se fdregflende. Flera Fliicken;
se fdregflend e. F ldcket TBd, 1 820; namnet kan vara ellips av ett * F lcicksty cket e.d. dat
f.l. innehiller namnelementetfliick m. varom se ovan. Fkirugdalshdlet ftdgdashgbat
TAv; aker el. iing; f.l. innehiller ett *Fkingedal(en), avd. VII. Flciskepannan TLb,
fliiskepanna 1820; iniigojord; namnet iir sannolikt ett bercimmande namn betecknande

god jord. Folkeflaten LTo, folke- 1842; sannoliktredukt av Folketorpstlaten. Folke-

torpsflaten T,To, Folketorps flaten 1858; f.1. innehflller BN Folketorpet. Forndalens-
monarnqlGuHii, Fundans Monarne 1826;f .1. innehAllernamnetForndalen,avd.Yll;
om s.1. -monqrna se Mon el. Moneberget avd.Y. Fornkilen funfiln TLa, Fone- 1846,

2iv. BN; iing el. flker; vid vken Forruekilen, avd. I. Forsvallarna TSs, Fosswallarne

1827. Fossert)ds ting TLb, 1820; f.l. innehiller BN Fosserod. *Framheden; fiirutsiitts
av Frqmhedsdkern; namnet torde betyda 'den friimre heden';jfr iiven *Mellomheden.

Framhedsdkern TSu, framheds Aketn 1813; f.l. innehiller ett *Framheden, se fote-
g6ende. Frammehagen TBn, 1819; namnet betyder sannolikt 'den friimre hagen'.

Frammyren frhruure TAv; iing el. 6ker; se fdregiende. FruflatenfniftqdanTSb; iket;
f.l. innehiller fru'httstrl av hogre stind' men sakupplysningar saknas. Frukosffiaten

frukasffbadan TTa;6ker; man brukade arbeta pfl ikern vid frukostdags och fick di
maten utburer dit. Frdjdisflaten frhldasftbdan TEv; 6ker el. iing; f.l. innehiller BN
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Frdjddsen. Furemon TGh, Fure Mon 1802. 2 Fyrkanten. 1. TEr, 17961. Fker.2.TAl,
1 836; sannolikt jiimfdrelsenamn; jfr OGBReg. FdglebriinnarnaLNy,Fogle Briinnarne
1832. Fdglek)rrs kas LAn, Fuglekdrrs kas 1824 f ,1. innehiller ett *Fdglekrirr, avd.
IX. FdlebottenLEk, Fohlebottn 1819; f.l. innehlller fdle m. 'hingst'; s.l. inneh6ller
botten m. som anviinds i namn betecknande lflgt liggande mark, ofta den del som lig-
ger liingst in eller liingst bort i ligliint, ibland sankt, omrflde. Fdlehed LEk, Fohlehee
1819; se foregiende. 3 Fddriften. L fQdreJtan TBr; dal. 2. TTeVe, Fiidrifta 1853. 3.

TBe, fAdriften 1845; namnet inneh6ller dial. app. fddrift m.'fdgata' (OSDs) eller
'betesmark fcir boskap' (SAOB F 2027). FridriftdkrarnaTBr, -Skrarne 1851; se fore-
giende. Frignaden TKr, 1806; sannolikt berdmmande namn. Fcihuslyckanferysba$O
TAv; 6ker. Fdhusmyrenferysmyrg TLr; iing el. flker. FrillbackafdlbakaTHj; aker; f.l.
innehiller sannolikt/alle n. eller frilla f . 'stalle diir skog fiillts'. Fdlestycket, -styckena
LEk, 1804; dng. Fdrsummanf)gnma LEk, ForsummalS49; avscindringsjord;namnet
betecknar en vid uppteckningstillfiillet nastan igengrodd, fdrsummad, flate.

GalgbergsflatenTAs,Galjbergs- 1845:.vidGalgeberget, avd. V. Galgebergsmoarna
TB4 Galjebergsmoarne 1864; vid Galgeberget, avd. V. >>galne Ola>> TLj,1795;'ary;
namngivningsgrunden okiind. Galtekldvmon TLh, Galteklofmoen 1839; vid Galte-
kldvan, avd. VII. Galtemoarna TMci, -moarne 1858. Gamle hagen gdaha hbwanTW;
Fker. Garvaregtirdet ghyuaral@|TEj; ftirr lig ett garveri ddr. GaserumpenTYb,l80l;
aker; f.1. kan antingen innehilla boh. gasa gQsa'gassa (om solen)' eller mansnamnet
Gasi,jfrGasehogenBd,l2:2 s. 169medlitt.GatetlatenTGit,l820,Gatte- 1835;f.1.
innehillergataf.'inhdgnadutfartsviigellerfiiviig'. GategdrdsdkrarnaTBd,Gategflrds
frkrarne 1820; f.l. innehflller antingen ett numera fdrsvunnet BN *Gategdrden eller ett
numera fcirsvunnet zigonamn *Gategdrden dar f.l. innehiller gataf .'inhiignad utfarts-
viig eller favag' och s.l. innehfiller dial. gdrde m. 'inhiignad' . Gategdrdscingen TGil,
Gategflrs Angen 1795; se foregiende. Gateheden TG6, 1820; f.l. innehiller gata f.
varom se Gategdrdsdkrarna ovan. GatelyckanTNs, Gate-, Gathe- 1787.2 Gatemon,
-moarna. 1. TBn, -mohn 1819. 2. LHfl -moarne 1840. Gateplankan TGe, 1820.
>>Gatewa>> TAr, 1817; iker; dunkelt. Gateyallen TGfl, -wallen 1820. GetehagenTGh,
Gidde- 1848. >>Gette skallen>> TUk, 1811; iing; sannolikt iir namnet ett jiimftirelse-
namn dzir lokaliteten liknats vid en getskalle; mojligt dr dven att f.l. innehiller verbet
gtita ypda, 1i@a 'valla, vakta kreatur' och s.1. app. skalle m. 'hogt liggande terriing-
parti'; om skalle se inl. till avd. V. Getdkrarna TTa, Get Akrarne 1816. Getrickroma
TBu, -dggrorne 1804. Gillbredet lilbrgtTTa, Gillebred 1816, Gillebret 1837, 1859;

Sker med mycket god jord; namnet kan vare ellips av ett *Gillbredstycket dn f.l. kan
innehfllladial.adj.gill'vacker,stitlig'. GillebredstingenTTa,GillebredsAngenl816;
se fciregiende. Glasflaten ghdslbqdan TRd; aker; marken i och invid Skern iir vatten-
sjuk och f.l. syftar sannolikt pi att marken vintertid fryser till is och llknar glas.3
Glashagen.l. TTy, 1818. 2. LVe ,1824.3. LOn, 1835, jfr fdregflende. Glisbergsmarken
TKu, 1838; vid Glisberget, ayd.Y. Glismarken TKu, 1838; sannolikt redukt av fcire-

gflende. Gluttan ghhtra THpl.6ker; namnet innehiller boh. glutta glitra f. 'gllinta, fri
plats (i skog)'. Glddjeflaten TNs, 1830; namnet betyder vril 'ringen som gliidjer agaren
eller slfltterfolket'. Gltidjen l-ily, 1786; se fdregiende; r,ara Glcidjen ligger Pinan
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varom se nedan; det ena namnet iir sannolikt givet i motsats till det andra. Qliittan
TTsH6, GHtta 1856; namnet innehiller glcitta f. 'skogsgliinta' . GliittetlatenTSr,IS56;
f.l. innehflller sannolikt dral. gkitt m. eller gldna f.'skogsgliinta' . >>Gldflaten>> TR6,
1849;otolkat.>>Godelelqnneb>L8j,1830;namnetliroklart. GodsetTKil,1847;avrtis-
ningsjord; sannolikt skdmtsam beniimning pfl dfllig jord. Gottlandsflaten LOn, Gott-
1835; vid torpet Gottland. Gottlandshdlet gillanshghat TEv; iing el. flker; vid torpet
Gottland. GottlandsplankanLOn, Gott- 1835; se foregiende. GottlandsdkernLOn,
Gott- 1835; se fdregflende. Grangtirde, LSdVe, 1820, 1852, -galet 1824, iiv. BN.
GranholemonTOo, -moen 1812; f.l. inneh6ller ett*Granholen, avd.Y. Granholmen
LOn, 1835; iker. Grebbestads strandTGiKu m.fl., Grebbestod strand1724, Gribbestd

Strand 1792, Grebbestod Strand 1810, Grebbestods stand 1812, Grebbesttids Strand

1832, 1843; strandiing vid Grebbestad. Grimmeflaten TFr, 1846; f.1. kan innehfllla
grimma f. 'rand, strimma'; 6kern iir relativt lang och smal; f.l. kan ziven innehdlla
mansnanrnet Grim; fdr f.l. med e-form innehfrIlande personnarnn se Bd 18 s. 324.

Manga Grind(e)llaten; f.l. syftar pil grindar vid lokalitetema. Grindeman TLbSd,
Grinnemoen 1836. GrindestycketTKn, Grinne- 1820. >>G.rinslcit>>TTa,1790; miijligen
iterger skrivningen ett*Grindskitt.2 Grinnerddflaten. l. gfiryaraftgdan TSdSr, 1856;

iing el. iker. 2. griryaraftadan TTv, Grinnere flaten 1863; 6ker; f.l. innehfiller BN
Grinnerdd. Grinnerddmon grirya(ra)mqn TSd;hage; se fdregiende. GripeflatenLTm,
1852; t.l. innehiller sannolilct soldat- eller b6tsmansnarnnet Grip, jfr Gripeberget Bd
18 s.202 med litt. Grokasen TGd, 1835; f.1. kan innehfllla verbet gro'vdxa' eller sv.

dial. groe m. '(i bygdemilsfiirgat sprik om) spiitt gris (som har viixt upp efter slit-
tern)' (SAOB G 959), jfr no. dial. grode m.'en Grasplan, Grgnning' (Aasen); se dven

Groskullen Bd l2:2 s. 289 och Grddinge i Stahle 1946 s. 218 ff ., i synnerhet s. 221

f. 2 Gropen. 1. TAr, 1790, av. BN; iing. 2. TOo, l9l2; 'ang. Gropeplankorna TFt,
-plankorne 1815; f.l. kan syfta pilattplankorna, dvs. flkrarna eller tegarna, ligger i en

siinka; f.l. kan dven innehfllla grop i bet. 'dike', jfr Gropestycket Bd 6:2 s. 452.

Grottestycket grblasthbat TLr; lokaliteten kan ligga vid nigon h51a; f.l. kan dven inne-

hflIla ett soldat- eller bfltsmansnamn Grott, jfr Grotteliden el. Grotteplatsen el. Grotts
Bd 7 s. lO7. Grumsemyrmon LOs, Grumsemyr Mon 1826; se Grumsemyr, avd. VI
samt Grumserddsmarken. *Grumserdd; ftirutsiitts av Grumserddsmarken nedan,

-mossen, avd. VI, m.fl.; nflgot BN xGraruseriid ar ej pfltriiffat si namnet betecknar

sannolikt en dga; f.1. innehiller antagligen grums n.'gyttja, smuts'; betriiffande s.l.

-rdd se inl. till denna avd. Grumseriidsmarken LOs, Gromse- 1842; f.l. innehiller ett
*Grumserdd varom se ovan. Grund-, Grdnsund? grhrysap TAv; hage vid havet. 2

Grytan.l. gri4dq TNii;kallas dvenKalvehagen.2. LSi, Gryda 1829;jiimfdrelsenamn.
Grdbene-, GrdbensstycketTKt, Gr6bens- 1835, Grflben- 1847, Griben-, Gribene-
1859. Grdbenflaten LAd, 1860; f.l. innehiller djurbeteckningen grdben 'varg'.
Grdseffiaten TG6, Grisegg- 1852; vid Grdsek, avd. VL Grdstensflaten TGL, 1852.

GrdstensstycketTGi,lS20, Grflstens Stycket 1795; ang. GrdsteniingenTGi, Grflsten

iingen 1820. GrdtareflatenLEk, Gritare fTaten 1852; f.l. syftar viil snarast pfl att loka-
liteten varit besviirlig att odla eller sk6rda; se GrdtarebackenBd 8 s. 316 med litt.
Grdtarestyckel LEk, 1833, Gritare stycket 1819; se ftiregflende. GrdtaretuvornaTTe,
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Gritare Tufwene 1828. Grdtarevallen TTe, 1843. >>Griishjelslcitten>> el. >>Griis-

gjelslcitten>> TTeVe, 1853;f.1. innehflller sannoliktett *Griisgel, avd. VII. G:riisplankan
TTe, 1843. Grdna bukten LOv, Grrinabugten 1846; iing; vid havet; f.l. isyftar frodig
viixtlighet. Grdnegoddsrabben TSd, Gronegfldds Rabben 1832;f.1. innehiller namnet
Grdn(e)goddan sdrsk. avd. nedan. GriinesekTGh, -sig1795l''ang. Grdtemyr grldamyr
TTa; frker;f.l.innehfillergrdtn. 'sten,stensamling'; om grdttseGrdteru avd. III.
Gubbeflaten LTv, 1786; sannolikt redult av ett *Gubberddflaten diir f.l. inneh6ller
BN Gubberdd, beb. Gubberod ligger intill. Gubbehagen gifuahhwan THml' iker;
namngivningsgrunden okiind. Gubb elidflaten T Ar, 1 870; f.l. innehflller sannolikt ett
xGubbeliden, avd. V, med okiind syftning. GubberddflatenLGu, Gubbere, Gubbertid
flaten 1866;f.1. innehillerBN Gubberdd. >>Gubberd Rocka>> LGuHii, 1826;f.1. inne-
hiller BN Gubberdd;. s.l. innehiller sannolikt rucknf. 'rynka; mellan berg inskjutande
smal jordstrimma' ; jfr Ldvruckan Bd 15 s. 284. GudesjordenTHm,IT9l;f .1. innehfll-
ler sannolikt personnamnet Gude. Guld-, Gul,lstycket TNs, Gul-, Gull- 1787, Guld-,
Gulld- 1830; sannolikt ett bertimmande namn. Gulestenskldymarken TVh, Gulestens
klofmarken 1835;f.1. innehiller ett*Gulestenskldv(an); avd. VII. Gulkesek TSii, -sik
1792; ing; f.1. kan innehAlla dial. verbet gulka 'gugla; kriikas' sannolikt syftande p6
det intilliggande vattendragets ljud; s.l. innehiller app. sek varom se inl. till avd. VI.
Gullhogs lider TTa, 1837; aga vid Gullhogen, avd. Y. Gullhuvudhagen TTa, Gull-
hufvud hagen 1816; f.1. innehiller ett*Gullhuvudet,avd.Y. GulldkrarneTTa,-ikrarne
1790. Gungarz TNg, 1817; namnet innehiller sannolikt app. gunga f. 'gungfly, gung-
ande mark'. Gunhildbackarna gilalbakana LHe; betesmark; f.l. innehiller kvinno-
namnet Gunhild. Gunnardalen gil4aQqr,, TKkKu; flker; i dalg\ng. Gunnars hage
TGh, 1786; f.l. innehflller mansnamnet Gunnar; lokaliteten iir namngiven efter en av
deliigarna. Gunnarskas ghaa;hisTSo; flker; s.1. innehiller kas f. 'svedjefall' . Gunners-
skdrLRe,1810; iiga; f.1. innehillermansnarffret Gunnar; s.l. innehiller skdrn. 'inskiir-
ning i terriingen;bergklyfta' . Guppen TGh, 1786; 6ker; se Gupparna siirsk. avd. nedan.
Gursjord(en) gilsloh THm, Gus Jorden 1818; flker; namnet kan vara redukt av ett
*Gurserddsjord dar f.l. innehflller BN Garserdd. Gursjordsbankarna THm, Gus
Jordsbankarne 1818; se foreg6ende. >>Gdlsli>>TBo,1787; iing; sannolikt iterger skriv-
ningen ett *Gdrdslid. Gdnegatan TGil, 1834, 1845, 1852; aker; f.l. innehiller BN
Gdrden gq.n och s.1. innehiller app. gata f. 'utfartsviig eller fiiviig'. >>Gdrlds sldtte luir-
reb> TTa, 1816; sannolikt iterger skrivningen ett *Gdrdssldttekiirret diir s.1. -sldtte-
kcirret innehiiler boh. sldttm.'sl6tter' varom se SldtterdammenBd1 s. 132 ochlarrzdn
1936 s. 70; sannolill har man utnyttjat lokaliteten ftjr att sl6 griis. Gdsebackehagen
TSii, 1825; vid Gdsebacken, -backarna, avd.Y.2 Gds(e)hagen. I. TBa, Gflse- 1864.
Z.LEI, Gfls-, Gise- 1852. Gds(e)lyckan TBo, Gise- 1787,1812, gfls- 1817. Gdshagen
g@sharyan TNii; hage. 2 Grirdet. l. ylrat TEv; hage. 2.TTa, Galet 1790. GdrpenTRy,
Hjerpen 1861; sandjord; viil ellips av ett *Giirpsanden e.d. dar f.l. innehiller BN
Giirpen. GdstabudsflatenlTp, Giste- 1835, Jeste- 1858; mdjligen berdmmande namn.
Giistabudsho;lmenLTp, Giiste- 1835, Jiiste- 1858; >flritjord>>; se fdregiende. Grista-
budsdkrarna LTp, Giistebudsflkrarne 1835; se fdregflende. Giikelid SdSali TLi; aker.
Gdpan gpba TKy, EK, dv. BN; 2iga; vid Gdpaberget, ayd. V; namnet iir sannolikt
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ellips av ett*Gdpabergscingen e.d. Gdtebo(d)flaten gddabuftqdt"x LGi, Gtidebo flaten

1851, Gtjdeboflaten 1853; aker; f.l. innehiller ettxcdtebo($ med okiind syftning.

Giithamnen gpdhhlyng TN2i; iing el. 6ker; betecknar samma lokalitet som >>Gdde

maden>> el. >>Gdtemaden>> varom se sdrsk. avd. nedan; s.l. innehSllet app. hamn f.

'utmarksbete'.
>>Habeckiingen>> TBe, 1828; f.l. innehiller sannolikt namnet Hdbiick, avd.II. 2

Hagarna. l. hdwana TKt, EK, iiv. BN. 2.'TBo, Hagarne 1812. Hagebdgen TOk;
Hagebogen 1788; iing; s.l. flsyftar troligen zingens fotm. Hagedalen hhwadbn THa;
irker. Hagekrik hbwakrig LRe, Hakekriken 1840; trekantig Sker; s.1. innehiller dial.

krik m. 'vti, hdrn'. Hagvrd hhusarq TLk; liten 6ker; namnelementet vrd brukar

beteckna 6krar beliign aivrdr eller hdrn av zigorna, se OGBReg. >>Hagdls flaten>> TRy,

1786; dunkelt; nflgot *Hagdrden ej pfltriiffat. HagiingenTBd,1796. HalkuckelTTa;
Halkockel 1790, Halkuckel 1816; aker; f.1. innehiller adj. hal'h6rd'; s.l. innehiller
dial. kuckel m. 'jordkoka'; namnet syftar siikert pfl sv6rarbetad jord. Hallefjdllmon
TBd, Hallefjiill mon 1820; f.1. innehiller namnet Hallefirill, avd. V. Hallindsrumpen

TGh, 1848; agan ar erhillen genom iigoutbyte med gflrden Hallind; s.1. innehiller
rump m.'yttersta delen av mark, ldngst bort beliiget, mer eller mindre svansformigt

Iigostycke'. Hallindsring(en) hdlmsdgTH{ -2ingen 1846, 1848, EK 1935-40; avsdnd-

rad in5ga till beb. Hallind. >>Hallsrabben>>TBr,1851; f.l. kan innehfllla ett ON *Hallen

som kan innehAlla app. hall m. lsluttning'; lantmzitarskrivningen kan dven spegla ett
xHqlsrabben dar f.1. syftar pi nigon halsliknande formation. >>Hqllsdkrarne>> TBr,
1851; se fdregiende. >>Hallsiingen>> TGh, 1853; se ftiregiende. Halldngen LVfl, -iinga

1824; f.l. innehfller hall f. 'berghiill, stenhiill' eller hall m. 'sluttning'. Halmiingen

TKn, 1819; innebdrden oklar, jfr HalmdkrarnaBd3 s. 253 och likalydande namn Bd
20:1 s. 192. HalsflatenTlJy,1863; smal iker;omhals seHalsenavd.III. Halsviklandet

hhlsorylb.nat TEj; markomride; f.l. innehiller BN Halsvik. 2 Hamburg(s)lyckan?

1. TKu Hamborglyckan 1838. 2.LOv, Hambergs- 1767,Hamburgs- 1846; iing; f.l.
kan innehfllla det i Boh. vanliga torpnamnet Hamburg, hiir dock med okiind syftning;
jfr Hamburgskvin? Bd 7 s. 324. Hammerhiilldkrarna TGi, Hammerhiill irkrarne 1815;

f.l. innehflller ettxHammerhrill, avd. V. Hammerlid hhwali TFfl; iing el' flker; f.l. kan

innehilla stammen i verbet hamra 'skala lin (genom triiskning eller bultning)' eller

det terriingbetecknande hammar m. valom se inl. avd. Y. Hamneflaten hhrynaftqdan

TKn; aker; f.1. innehflller sannolikt hamn f .'utmarksbete' .2 Hamnehagen, -hagarna.

1. TSe, -hagame 1824. 2. hbwnaharyan TEv; hage; se fdregflende. Hamnehogen

hhrynahhryan TSr; hage; se fdregflende. Flera Hamnen, Hamnarna;fikrar el. Zingar;

namnen innehiller hamnf. 'utmarksbete' . HampehagenTAr,l865; f.1. isyftar hamp-

odling. Hampekasen LHo, 1840. Hampelandet hdwpalqnar LGi, 1853; 6ker; se ftire-

gflende. Hamp(e)lyckanTEr, Harnp- lTg6,Hampelycka 1820. 3 Hampemon.l' TSa,

Hampe mon 1801, -moen 1825. 2. TOp, 1822.3. LKi, -mohn 1819. *Hampemone;

frirutsiitts av Hampemonebackarna varom se avd. V; betriiffande s.1. se Mon el.

Moneberget avd. V. *Hamphagen; forutsdtts av Hamphagstycket. Hamphagstycket

hhrnphawstb$at TLr;2ing el. flker; f.1. innehiller ett *Hamphagen. HampstubbaruLa

THj, -stubbarnel7g6;namnetkanvaraellips av ett*Hampstubbdkrarnae.d.3 Hamp-



t74

dkern. 1. TUs, Hamp 6kern 1845. 2. TOp, 1834. 3. LTo, 1842. Hamrehrillflaten
hhryrahe!ftqdan TKn; flker; vid Hamrehcillan, avd. V. HamrehcillpldtenLOn, 1835;
vid Hamrehcillan, avd.Y . HamrehdllsskiftetLGi, Hamrehiills skiftet l85l;vid Hamre-
hcillan, avd. V; s.l. innehiller skifte n. 'ikermark besidd med samma sddeslag'.
*Hamrekas(en); forutsiatts av Hamrekasflaten; f.1. syftar sannolikt ph att man ham-
rade, dvs. bultade, trdskade lin. Hamrekasflaten TFr, 1846; f.l. innehiller ett*Hamre-
kns(en), se fdregflende. Hasselvik TLn, 1861; betesmark; vid vattnet. Hasseldkern
TBn, 1819; f.1. syftar pi fdrekomst av hassel. Hasseldngen TBn, 1819, hassledngen
1791.2 Hassleflaten. l. hds_laftbdanTLr; iing el. iker; hassel viixer diir. 2.LTa,1855.
Hassleskogs intag TI*.,1841; f.l. innehiller BN Hassleskogen; s.l. innehflller intag n.
'jord som ftir odling intagits av den gemensamma utmarken'. Hattarna hdlana TLa;
iing el. flker; antagligen kallades intilliggande hdjder *Hattarna och iigan har f6tt sitt
namn efter dessa; om namnelementet hatt se Ejder 1951 s. 12 ff., se dven Amunds hatt
avd. V. *Hattebrdt; fdrutsiitts av Hattebrdtseken, avd. VI, och Hattebrdtskultarna,
avd. V; se foregiende betriiffande f.1.; s.l. innehflller brdte m.'svedjefall'. Havards-
klevmoar LOs, H6fvfl1s klef Moar 1826; f.l. innehiller sannolikt namnet Hayards-
kldvan, avd. VII; sannolikt har app. klev ochkldvablarrdats sarnman av lantrniitaren.
Havards ren TGi, Hofvelsren 1815, HifwfiIs ren 1829; f.1. innehiller mansnamnet
Havard. Havrehagen LHe, Hafre- 1832. Havremarken TSii, Hafre marken 1857.
Manga Heden, Hedarna. Hedarnaflaten hQanaftQdan TKa; aker; f.1. innehflller nam-
net Hedarna, se foregflende. Heddalen TSd, He- 1825; betesmark. Flera Hed-,
Hedsflaten. Hedhagen TKn, He- 1819. Hedkasen hi_kQsg TKs; f.l. innehfrller tpnam-
net Hed. Hedlidflaten LEk, 1858. Hedstyckena TGh, Heestyckerne 1786. Helgdags-

flatenTFt, Heljedags- 1851; namngivningsgrunden okiind. HelgdagshagenTFt,Hellje
dags hagen 1815; se firregiende. Helvetet, L.LAd, Lilla helfvetet 1831; ej klart vad
slags mark som betecknas; sannolikt nedsiittande namn pi d6lig eller svirbearbetad
jod. HemflatenTPsSd, 1832, 1849:. vid boningshu sen. Hemjorden TNii, 1839 . Herrens

flate LLu, Herrens Flate 1844; f.l. innehflller herre m. men den reala bakgrunden iir
oviss, jfr t.ex. *Herrekullen l2:2 s.290. Herrens hage LLtt, Herrens Hage 1843; se

fdregiende. Herrens holmdker LLu, Herrens Holmiker 1843. Herrens rdrteg LLu,
Herrens Rcirteg 1843. Herrens storcingshage LLtt, Herrens Storiingshage 1843.
Herrvallen TAl, Herrwalln 1815. HjelteflatenlthltaftQdonTFr, flker; en man vid namn
Hjeltebodde pi gdrden Frdstorp pi vars mark 6kern ligger. Hjrilmarna ldllmana LHe,
Hjelmarne 1812; betesmark; namnet kan vara redukt av ett xHjrilmiingarna dar f.1.

innehflller hjdlm m.'skyddstak fdr ftirvaring av h6 eller siid'; f.l. kan ziven syfta pi
hjtilmliknafie terrzingformationer. HjcilmarnasciltanLHe, Hjelmane siilltan 18321.vid
fiiregflende. HjdlmbergrabberuTGh, Hjelmberg Rabben 1820; vid Hjrilmberget, avd.
V; s.l. innehiller rabb m. eller rabbe m. 'tuvig (ljungbevuxen) mark' . Hjrilmbergstegen
TTa, Hjelmbergs tegen 1837;vid Hjiilmberget, avd. V. Hjcilmbergs dkerTTaHjelm-
bergs Aker 1816; vid Hjiilmberget, se fdregflende. Hjcilmbergs cing TTa, Hjelmbergs
Ang 1816; vid, Hjrilmberget. Hjcilmsdltan TSa, Hjelm siilltan 1832; t.l. innehdller
hjcilm m. 'skyddstak fdr fiirvaring av hd eller sad' . Hjcilmringen TSd,, Hielm- 1792,
Hjelm 6ngen, Hjelm2ingen 18321' f .1. innehiller hjrilm m.'skyddstak frir fiirvaring av
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h<i eller sdd' . Hogeskasen TBdOpSk, 1820; f.1. innehfiller BN Hogen. HogflatenTGL,
Hog flaten 1820; f.1. innehflller hog m.'h6jd'. Hoggrindmon hitr4gnnmgn TSd; hage;

pi en hdjd; f.l. innehSller sannolikt ett*Hoggrind, avd.IY. Hogkrillan hht4Scila TSd;
hage;nara fdregiende. Hogdngen TGe, 1820. Holkedalen TKn, HfrIke- 1819;betes-
mark vid Holkekullen, avd. V. Holkehagen TTa, Hfllkehagen 1790, Ho1ka Hagen

1816;vidHolkekullen, avd. V. Holkehed(en) LOv, Hfllkeheden 1767,Hllkehed 1846;

iing; f.1. innehflller sannolikt holk m. i bet. 'kiilla fodrad med trd, sisom en urgrdpt
ekstubbe eller ett laggkiirl, i syfte att hilla kiillan tippen och forhindra f<irorening, ras'

o.d. 2 Holken. l. h,Shkan TAv; iing el. flker. 2. h6hkan TNii; hage; se fciregiende.

Manga Holmen, Holmarna; iingar och ikru; holme m. tycks hiir b6de ha betydelsen

'kulle, mark som hdjer sig civer omgivningen' och 'udde som bildas av slingrande

eller sammanflytande vattendrag'. Holmdkern THt, 1841. 2 Holmdngen. l. hbhmegan
TGi;aker;-dngen, -iinga 1810.2. TKu, 1838; seftiregflende. Holdkern,-dkrarnaTBd,
-flkern, -6krarne 1820; f.l. kan innehilladral. hol m. '169 upphtijning' eller hdl n., ety-

mologin kan inte avgtiras eftersom uttalsuppgift saknas. >>Homgen>> TGi, 1815; iing el.

flker; otolkat. Hopashagen ht1f;ashaqan LBa; flate; samligd; se Hopadngen nedan.

Hopadngen TLy, Hopa Angen 1829; t.l. innehfrller app. hop(a)ring f.'gemensam iing
eller allmiinningsiing fdr byalagen', dvs. en iing diir slitterarbetet utftirs gemensamt av

gflrdarna i byn (OSDs). HorsdkernTBd, Hors Akern 1820; f.1. innehflller dial. hors m.

'!tdst' . Hovmansdngen LV6, Homans iinga 18241'f .1. innehflller sannolikt ftovman'ryt-
tare;krigare, soldat', seSAOBHl294t.,jfrHovmansbddenBdSs.l90.Hovtriidsiickran
TTe, Hoftriis Ekran 1828; samma som eller invid flkern Hovtrcidet varom se sdrsk.

avd. nedan. Huderna TKa, 1875; 6ker; namnet kan vara ellips av ett*Huddkrarna ddr

f.l. innehflller BN Hud. Humlegdrdsflaten hitrnhagasflqdan TSo;6ker; man odlade

humle dar.2Humlehagen,-hagarna.1. TKn, Homlehagarne ISl9.2.LHi,Homlehagen
1823;f .1. innehfrller viixtbeteckningen humle. HundeklduflatenTSo, Hunneklif- 1853;

f.1. innehflller namnet Hundekldvan, avd. VII. Hunnekasen TBd, Hunne- 1820; se fol-
jande. Hunnekiirren hilrya#drana TUI; flker; fuktig; f.l. innehflller djurbeteckningen

hund, mojligen i neds[ttande betydelse, jfu Hundekulleru Bd l2:l s. 270 och aven

Hunnehirr(et) avd.Yl. Hunnekiirrsiingen TFt, Hunnekiirrs iingen l8l5;vidHunnekiirr,
avd. VI. HunnedckranTBd, Hunne Ekran 1820; se ftiregiende. HusbdndernaTGr,
1853; trol. 6ker; namngivningsgrunden okiind. 2 Huseflaten 1. TAs, 1850. 2. TRd,
1861. Husekasen TGh, 1848. Husemyren h$tsamgra TSu; sank flker; ndra husen.

Huslyckan hQtslh$o TSd; iing el. 6ker. Husmansflaten TRu, 1826; f.l. innehiiler hus-

manm. i bet. 'torpare' eller 'stor, jordfast sten'. Manga Huvuddkern, -dkrarna;nam-
nen innehSller boh. huvuddker m. 'vdndteg'. HytteflatenLOs, 1842; f.l. innehiller
hyttaf .'liten stuga, koja' . HyttehagenLBo, 1866. *Hyttemouforutsdlts aY Hyttemo-
backarna, avd. V. Hyttevallarna LTa, -vallarne 1855. Hyxdkrarna TS:u, -Skrarne

1835. Hdbdckemnrken TKa, 1827 ; vid Hdbrick, avd. II. Hdbdcffiaten TBe, Hibeck
flaten 1828; vid Hdbtick, avd. II. Hdkes kaserTBd,1820; f.l. innehflller mansnamnet

Hdkan. Manga Hdlan;6krar el. 'angar HdlebackenTBd; iing; vid F.Jrlem Hdlan. Hdle-

flatenTJs,1846; f.l. kan inneh6l1a hdl n. eller hdla f. eller adj. hdl'djupt beliigen,

nedskuren i territngen'. HdlehiillsflatenTTa,lS39; f.l. innehiller viil ett*Hdlehiill(en)
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diir f.l. kan innehillaad1 hdl'djupt beliigen, nedskuren i terrringen'. Hdlehtillsstycket
TSi, Hilehiills-stycket 1810; se friregiende. *Hdlekas; forutsiitts av Hdlekasmyren,
avd. VI, och Hdlekasskogen, avd. IX. Manga Hdlet;6krar el. betesmark; inkl2imt

lage. Hdlhrillen TTa, -halla 1790; iing; f.l. innehflller val hdl n. Hdrdeplankorna
hdb aph h eka na TKn; aker; f.l. syftar sannolikt pe hdrd,svirbrukad j ord. Hiig gholmarna
THfl, h[ggholmame l79l;'iing; f.1. innehiller viixtbeteckningen hrigg. >>Hiiljelyckan>>

TBd, 1820; f.l. innehflller sannolikt mansnamnet Helge. Hiillan kbla LGa; Fker.
Htillberghagenhcblberlhhryan'lLa.HcillbergsdngenLOs,Hell- lT9l.Hdllebergsflaten
LOs, Helle- 1842;vidHiilleberget, avd. V. HrillebriclcrnonLGi, -moen 1853;f.1. inne-

hiller namnet Htillebrick, avd. II. Hiilleflaten LS6, 1853, Helle- 1796. Hdllehagarna
hdlahaqana TNii; iing el. 6ker; vid beb. Nrishrillan. Hcilleskifiena LGi, Helleskifterne
1810. >>Hrilleskullplankerne>> el. >>Hcilles kullsplankerne>>TAl, 1815; sannolikt samma

som fdljande. HtillskrirplankanTAl, 1836; se fdljande. HcillesluirsiingenTAl, Hiille-
skjiirs Engen 1759;vid berget Hiillskcir, avd. V. HiillskiirvallenTAl, Hiillskiir Valln
1836; se fdregflende. Hrillsvik kblsuig TAv; 6ker el. iing; vid havet. HiilldngenLTo,
1799. HtingdynLTo, 1858; namnet kan vara ellips av ett *Hiingdydkern e.d. dAr f.l.
innehiller hdng(e)dy n. 'gungfly'. M6nga Hristhagen. Hdsthagmyren hdsthaumirg
TAv; flker el. iing; vid Htisthagen. Hiistkrokeru TRr, 1849; s.l. syftar pfl krokig form.
Hdfrdet, Ov.TLh, dfra Htifrrjet 1839; namnet kan vara ellips av ett*Hdfrdstycket e.d.

diir f.1. innehiller hdfrd n.'frci och boss efter ho' . HdfrdhagenLLl,l843; f.l. innehil-
ler hdfri) n. varom se fciregiend e. HdfrdkrokenTPs, 1849; se Hi)frdet, Ov . Hdgelidmon
TTa, Hogeli mon 1821; vid Hdgelid, avd. V. Hc)S@)lidsflaten TTh, Htiglids flaten,
Hdgelids flaten 1834; f.l. inneh6ller namnet Hdgelid, avd. V. Hdgerdd LBj, Hbje-
1867; aker; namnet innehflller tpnamnet Hdgerdd. *Hdgiirdet; fdrutsiitts av Hdgiirds-
kldvan, avd. VII. HdjarholmrabbenTFo, Htiyarholm Rabben 1820; f.l. innehiller viil
ettxHdjarholm(en), avd. V, dar f.l. inneh6ller verbet hdja'gorahtiarbete', jfr Hdjare-
myr(en) avd. VI. 2 Hdljen. l. hrtfuan LBo, 1866; l6gt liggande iker som enligt lant-
miiteriakten fran 1866 dr >besvdrad af sjofloil. 2. TEj, 1861; mylla pi lerbotten;

naflrnen innehiller app. halj m. 'utvidgning eller h6la i vattendrag', om hdlj se inl. till
avd. I. Hdljdkrarna TEj, -flkrarne 1861; se fdregflende. Hdldkrarna TAs, -6krarne

1842;f.1. innehflIler app.hdl m.'utvidgningellerh6laivattendrag', om hiilseinl.tlll
avd. I. Hdnetlaten TGh, 1848. >>Hdtromsmarken>> el. >>Hdtrommarken>> el. >>Hdtrdms

Marken>> LHe, Hotroms-, Htitrtims Marken 1832, Hotrom- 1859; otolkat. Hdvdinge
TOp, Hofdin ge 1842; avsdndringsj ord ; namngivnings grunden okiind.

>>Ifwershage> TGh, 1786; f.l. innehiller sannolikt mansnamnet lvar.Inregdrdstad
LOv, Inregflrds- 1767; iing; f.l. innehflller adj. inre; s.l. innehiller sannolikt en motsva-

righet tillfvn. gardstadrrn 'Sted hvor Gjrerde staar, har staaet eller skal staa' (Fritzner),
jfr fsv. gardhstadher 'plats for giirdesgird, stdngsel, inhdgnad', se Hellberg 1967 s.

364 f. >Instingsflaten>> TFo, 1805; mtijligen Sterger skrivningen en fdrvanskad form
av ett *b steningsflaten, dar f.1. innehiller det fran Vgtl. belagda subst. instering f.
'intagningavmarkikronojordmedelstlagaristenarssiittande'(Rietz).>>Instingsgcirdeb>
TFo, 1 805; se >>Instingsllaten>> oyan. Minga Intagan, Intaget; nafltnen innehfrller app
intaga f. eller intag n.'jord som ftir odling intagits av den gemensarnma utmarken'.
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Iserkvarruisarbadru TFi; hage; kallas liven Iserkvarnhagen;vd',lellips av detta.Iser-
kv arnhagen js ar$ae nhary an TF il; vid l s e(r)kv arnb iicken, avd. fI. Iv reflaten iuraft qdan

TEj, flker; vidtp lvretomten. Jockan TKy; 1787; iing; narnnet sammanhiinger med no.

dial. jokkf. 'hulning' (Torp). lonasflaten TGd, 1835. Jonas hage TA1, 1844. Jonhagen

T4s,1858. JonasstrandenlQnastrh4TAvUr,EK;hage; Jonasboddehil.lonsehagen
TGr,1823,1832. Jdrnegdrdet funaylbat TKt; aker; f.l. innehfrller mansnamnet -Iorn.

Kacklarekasen TJs, Kacklare kasen 1846; f.l. innehiller vdl verbet kackla med
-are-afridgning; namngivningsgrunden iir dock okiin d. KalkenbackshagenLOs, 1842;
narnnet iir sannolikt redukt av ett*Kalkenbackerddshagen dar f .1. innehiller tpnamnet

Kalkenbackertid. Kalleholmrabben TFo, Kalleholm Rabben 1820; f.1. innehiller nam-

net Kallholmen, avd. Y. Kallhagen TKa, 1792; mojligen betyder namnet 'den kalla
(frostl2inta) hagen' , jfr KalldkrarnaBd 18 s. 291. KallkdlletlatenLRa,lS50. Kallluille-
rickrorna THe, Kallkiille zickrorne 1834. Minga Kalv(e)hagen. >>Kamperhog wallen>>

TFfl, 1820;f.1. innehflllerramnetKampenhog,avd. V. KamphagenTAs, 1858; f.1. kan
innehilla knmp m. 'hdst' eller mojligen kamp(e) m. 'klappersten' . >>Karhus slatten>>

TKn, 1819; mtijligen felskrivning for *Karhussliitten,vid Karhusliden, avd.Y. Karis-
slritten TKn, Karis sliitta 1819; f.l. innehiller kvinnonamnet Kari(n), jfr Karis mus

avd. VlL Karlstaddalen kdlstadan TSt; aker och skogsdunge; namngivningsgrunden

okiind. KarlsdkrarnaTFL, kalsflkrarne 1806; f.1. innehflller mansnafirnet Karl. Kart-
niibbemon TOtj, Kartnebbe moen 1812; vid Kartncibban, avd. III. KasebottenTSo,
1853; odlingsmark. Kaseflateru TFr, 1846. 2 Kas(e)hagen. l. kdsharyan TKt,Kase-
1835; hage. 2. LHe, Case- 1812. Kaseheden LHjEkTSo, kase- 1851. Flera Kasen,

Kaserna. Kasesnipen LSi; 1857; 6ker; s.l. innehiller dral. snip m. 'snibb, flik' . Katte-
hdffiaten TKu, Katteholg flaten 1820; vid Kattehdljen, avd. L KattplankornaTKit,
-plankerna 1847 . Katttingen TTs, 1810. Kidmyren glmyra TKp; aker; f.l. inneh6ller
sannolikt djurbeteckningen kid m.'kid, killing' . KilebcickshagenTYi, 1839; vid Kile-
brick, avd.fI. Kileflaten TKu, kileflaten 1820; f.1. kan syfta p6 lokalitetens form; om
namn innehflllande redskapsbeteckningen kil se Ejder 1951 s. 37 f. Kilegiirdet TEr,
1820. Kilgdrder TNg, 1786. Killingetegen LHe, Killinge tegen 1832. Kivdngen? TLn,
Kiftingen 1861; f.l. syftar sannolikt pe wist om iigande- eller nyttjandefiit. >>Kidrbo-

stycket>> TBa, 1796; f.1. innehiller sannolikt inbyggarbeteckningen tjdrbo SQrbrt
'tjdrnbo'; namngivningsgrunden iir okiind. >>Kjeholmen>> LSi, 1829; skrivningen kan

iterge ett *Kedholmen dar f.l. kan innehillaboh. kid Sq m. >>kjennet, Sddra, Norra>>

TRy, 1786; skrivningen kan iterge ett*Tjiirnet. >>Kjernghoen> TUa, 1787; iing; skriv-
ningen kan iterge ett*Kiiringhogen. Klarelaillsiickran TRv, klare kjiills Akra 1822;

vid Klar(e)k)llan, av d. X. Klev eflaten T G6, Klefve- 1852 t.l. innehiller app. klev f .

'bergsklyfta genom vilken man gir' . KleverumpenLHgHd, Klefve- 1857; s.1. inneh6l-
ler app. rump m.'yttersta delen av mark, ldngst bort beliiget, mer eller mindre svans-

formigt iigostycke'. Klevdkern TKt, Klef- 1835. KleviingenTKt, Klef- 1835. Kloppe-
dammenTKa,lS4T; iing el. 6ker; se likalydande namn avd. I. Kloppedammstlaten,V.,
O. TAs, Vestre Kloppedamsflaten, Ostre Kloppedamsflaten 1850;vidKloppedammen,
avd. I. Kloppehagen LGa, 1810; vid Kloppen, avd. IIL Kloppemon TVv, kloppemon
1841; f.1. innehiller dial. klopp f. 'sping'. Kloppens sciltaLHe, Kloppens Siillta 1832;
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innanfdr Kloppholmen, avd.ln. Kloppsek LGi, klipsig 1810, -sik 1853; f.l. innehiller
klopp f . 'sping'. Kldvan khbpq TLil; iing el. Fker. Klduflaten kh$uftQdan, kbdu- TKa;
iker; kldva ovanfcir. Kldvmarken TVi, klof- 1839. Kldvdkrarna TK6, Klofikrarne
1847. Kldvvall khbpal, khbph! TKk; strandiing. Kkineflaten TVh, 1835; f.1. innehflller
dial.klrixm. 'hi5jd, bergstopp' ellerBNK/atta. KltittiingenTLn,136l;vidKkitteberget,
avd. V. >>Kldarewallen>> TAs, 1850; f.l. kan innehella boh. kldv n.'klyvning; n6got
kluvet' med kompositionsform p il -are, kanske syftande pi nigon terriingformation pi
eller vid platsen. Kldverhagen LTfl, Klofver- 1862. Knapehagen TF6, knapehagen
1820; f.l. kan innehilla slziktnamnet Knape eller knape m. 'man av lSgadel'; formellt
mrijligt, men mindre troligt, iir att f.l. innehflller en boh. motsvarighet till det i NG
omtalade no. dial. lcnape m.'bergknatt' och syftar pi det intill liggande Knapeberget;
omlcnape m. 'bergknatt' se NG 9 s.274. KnapenyvcilletTFil, knape Nywellet 1820; se

Knapehagen ovanomknape; s.l. innehflller app. nyvtille n. 'nybruten mark; nyodling'.
KnaperenenTFh, knaperer.alS20;seKnapehagenovanomknape. Knipplebergsflaten
TSr, Kniple- 1856; vid Knippleberget, avd. Y. Knippleflaten knipbaftbdan TSr1, 'ang

el. flker; vid eller samma som Knipplarna sdrsk. avd. nedan. Knipplestycket TLb,
Knepple- 1851; se Knipplarna siirsk. avd. nedan. Knollapparna T56, Knull-Lappame,
Knoll Lapparne 1810; f.1. innehiller sannolikt en motsvarighet till no. dial. lcnoll m.
'bergknold' (Torp) och sv. dial. lcnoll m. 'kndl, upphojning' (SAOB K 1638); s.l.

innehiller lapp m.'liten 6ker, fikerlapp', jfr InppenBd l2:2 s. 354. KnollflatenTSil,
knoll- 1824; styv lerjord utan matjord; betriiffande f.1. se fdregiende. Knutsmarken
LGa,1857; f.l. innehflller mansnamnet Knut. Kobetsslcitten TA1, 1836. Kodyhagen
TTe, kodyhagen 1828; vid Kodyna, avd. X. Kodyrabben TTe, kody Rabben 1828; vid
Kodyna, avd. X. Kodyvallen TTe, Kody Wallen 1828; vid Kodyna. Minga Kohagen,
-hagarna.*Kokas(en);forutsiitts av Kokaskullen,avd.Y,ochKokasmyrarna, avd. VI.
Kokasflaten LAn, Kukas flaten 1824. Kopinan TBd, ko- 1820; s.l. syftar sannolikt p6

diligtbete. 2 Kornflaten 1. TLt, 1822.2. LEk, 1849. 2 Kornhagen 1. TRv, kornhagen
1796.2. LHo, 1840. Kornjorden TRy, 1820, 1821. KorpestyckenaLEl,1852. Kors-
cingenTBd., Kors-, kros- 1796; namngivningsgrunden okiind. Kortaviindet kdta adAe
TLa; namnet syftar pfl en kort 6ker och s.l. innehflller app. vdnde n. 'vdndteg'. Korte-

llaten kataftqdan TKl. Kraghagen krdhhruan LGa; flker; lokaliteten har form som en

krage. Krakehagen kr@gahawan LGa; f.1. innehiller subst. (biin)krake m.'torkstrill-
ning fdr bonor'. Kransemarken TSzi, 1870; bete; f.l. kan syfta p5 kransllknande, dvs.
rund, form, jfr Kranseberget Bd 20:1 s. 140; f.1. kan dven innehilla slliktnamnet
Krans,jfr OGBReg. Krappet krdpat LGa; smalt terriingparti; namnet innehiller app.

krapp n.'fringt pass' . Kriet TL6, kriet 1805; aker; namnet innehflller sannolikt dial.
krl n. 'vinkel mellan stiiv och kiil pi en bflt' och flsyftar siikert flkerns form. Krikebacka,
-bacl<arna kr)gabdfta TL,6, Krigbackarne 1839; 6ker; se Kriken nedan. Krikeflaten
LKl, Krige- 1830. Manga Kriken; nafllnen innehflller app. krikm.'vr5, hrirn' varom se

inl. denna avd.2 Krikedkern.l. TMtt, Krige- 1858. 2. TSu, Krik- 1813. Krikrabben
TSu, Krik- 1813. Kriksdkrarna TFfl, kreksfikrarne 1806; se Kriken ovan; f.1. kan eiven

inneheila ett*Krik. KriksiindarnaTFil, kriksiindarna 1820; se foreg6ende; s.l. marke-
rar liige ltingstbort. Krikikrarna, N. TL6, krigflkrarne, norra 1805. 3 Kringel-, Kringle-
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hed(en).1. TSa, Kringlehed, Kringelhed 1792.2. TEj, Kringleheden 1861.3. TTeVe,

Kringleheden 1853; se f61jande. Kringeln TRy, kringelhen 1786; namnet innehiller
kringel m. 'krok, rundat omride'. Kringekingen LK! 1828, Kringleiinga 1812; se

fdregiende. 2 Kringlan.l. TEj, kringlan 1789; iing. 2. TGh, 1786;'ang; namnen syftar
pS laokig eller rundad form. Kringleheds mad TSti, Kringlehe Ma, Kringelheds mad

1792;vidKringlehed. Kristeflaten $rb;taftrtdan TSr, 1856; iing el. aker; f.l. innehiller
sannolikt mansnamnet Kristen el. kvinnonamnet Kristin,jfr OGBReg. Krokeflaten
TGh, 1848. Manga Kroken; flkrar el. dngar; namnen syftar pi lokaliteternas form.

Krokevall knigauh! TBj; aker; er vagkrdk dar. Kroffiaten TBn, 1819. Krokgdrdet

TSo, 1850. Krokhagen LOs, Krog- l79I; ang.2 Krokdkem, -dkrarna.1. TVi, -6kern

1839.2. TMr, -6krarne 1789; kallas iiven >>Bogdkrarne>> varom se ovan. Krokdckran

TTe, krokekran 1828. KronanTce,l7gs,kronan 1820; iing; sannolikt iigd av Kronan.

KronoddgdrdenLHe,lS32; iker namnet betecknar dels kronoddegflrden Bratteberg,

dels en till tidegfirden htjrande dga; om kronoddegflrden Bratteberg se Framme 1999 s.

317; om tidegirdsproblematiken se )degdrd(er) el. Odegdrdarna sdrsk. avd. nedan

med litt. Kronoddgdrdsiing LHe, 1832, ang; se Kronoddgdrden ovan Krosslyckan

TTs, krossly ckan 1796, Krosslycka 1827 ; f .1. innehiller, med okiind syftning, krass,

biform tlllkors.2Krossringen.l.TBa,1864.2.LBo, 1866. KrubbstyckerTAs, 1862;

f.l. uttrycker sannolikt jiimftirelse. Krdkemad TEr, Krflkema 1796; 'atg. Krdkeskal

TTe, 1828, EK, dv. BN; Sker; invid ikern skdr en rak, ca tv6 m bred klyfta med raka

sidor in i berget; s.l. innehiller dial. skfrrd skgh n.'mindre klyfta i berg'; om ordet

skdrd se Skalet nedan: f.1. vittnar sdkert om att krdkor haft bon pi platsen. Krdkstycket
TOp, 1834. >>kullehdllet>>TBn,l79l;iing; skrivningen flterger sannolikt ett *Kzllehdlet.

Kullemon LOs, Kfrlle Mon, Kflle- 1826; il. innehflller sannolikt dial. kolle, kdlle
'kulle'. Kulledkern LAd, 1860. Kurlid kilrli,lqarli TBii; Zingsbacke mot havet; f.l. kan

innehilla kur k4r m. 'stdllning fdr uppsiittning av kdrvar' ; namnet var bekant fdr en

meddelare, hon mindes dock inte hur diir sflg ut, ej heller var det lhg. KusemonTEj,

1861 ; se Kusens pall avd. V. 2 Kvarn(e)flaten. I . kadaaftqdan TUk; iker; forr kvarn
dar. 2. TRr, Qvarn- 1849. Kvarneforsflaten kudruafesftqdan TEr, Qvarnfoss- 1845;

6ker; fdrr ligenkvarn vid den biick som flyter intill ikern. Kvarneheden LLu, qvarne

Hen 1800. Kvarnekas LNy, Qvarne- 1832. Kvarneviigen kudryaocilan TKa; flker;

viigen till lcvarnen gick ftirbi hkern. Kvarnfallsflaten TEr, Qvarn- 1845; vid kvarn.

Kvarnkasen LSii, Qwarn- 1820. Kvarnkroken TPs, Qvam- 1849. Kvarnlyckan

kodalaka TVl; hage; vid Kvarndalen, avd. YII. Kvarpen LLrt, Qvarpen 1843; sank

2iga bestflende av ler- och sandjord; vid biick; otolkat. Kvekan LSm, Qvekan 1878;

6ker; namnet kan vara en bildning till dial. kveka kui-ka f. 'kvickrot'; den vanligare
formen av app. tycks i dial dock vara mask. varfijr namnet kan vara ellips av ett
*Kyekcickran e.d. diir f.l. innehflller kveke m. 'kvickrot'. Kvekeflaten LTv, Qveke-
1873; se Kvekan ovar. KviehagenLOv, Qwie- 1767; f.l. innehflller kui n. 'kringgiirdat
frkerstycke dit boskapen om sommaren sliipps fdr att goda akern; inhiignad 2ing eller

6ker i utmarken, kreatursffllla' . 2 Kviflaten. l. kifl'adan TRr; flker; vid Kvll TRr varom
se nedan. 2. LAd, Qvi- 1831; se foljande. Kvillen TTs, Qvilln 1796, Qvillen 1827;
namnet innehflller best. form av kvill f. 'stdlle diir en mindre 6 rinner in i en storre', jfr
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Kville Bd 16 s. 47 f. och Stahl 1950 s. 11 ff. Flera Kvimon; f.l. innehAller app. kvi n.,
se Kviehagen sfrax ovan. Kvimosanden kaimosqn TKt; sandig mark; f.1. innehiller
nanrnet Kyimon.Flera Kvimdlet; Fkrar och Zingar; f.l. innehflller app. kvi n. 'kringgrir-
dat ikerstycke dit boskapen om soflrma.ren sliipps fdr att gdda flkern; inhiignad iing
eller iker i utmarken, kreatursfilla'; s.1. innehfl.ller app. mdl n.'avmiitt (avgriinsat)
jordstycke', jfr KvimfrletBd 15 s. 304; mdjligen frireligger ett app. *kvimdln. 'ett som
kreatursfilla (i utmarken) avmdtt eller avgrdnsat jordstycke' , jfr KvimdlenBd l2:l s.

342ochKvimdletBd 18 s.98. Kvimdlssand TKt, Qui- 1835, Qvi- 1847;f.1. innehflller
namnet Kvimdlet, se foregiende.3 Kvit. l. kutt TRt; Fker.2. THj, Qviet 1718. 3. LBa,

Qwiet 1788; f.1. innehiller app. kvi n. 'kringgiirdat Skerstycke dit boskapen om som-
maren sliipps fijr att goda 6kern; inhiignad iing eller flker i utmarken, kreatursfilla'.
Kvivallen THj, Qvi- 1718; vid Kvit THj. KyrkebackarnaLOs, -backarne l79l;'ang;
ndra Lurs lqrkn. Kyrkebergmon LGuHii, kyrkeberg mon 1826; f.l. innehflller ett
*Kyrkeberg(et), avd. V; lokaliteten ligger niira Lurs lqrka. Kyrkeflaten LBa, kyrke-
1822; nara Lws lqtrka. Kyrkegiirdet TGi, Kyrke giirdet 1829. Kyrkegtirds kdlhage
TGi, Kyrkegiirds Kilhage 18291' vid Kyrkegrirdet. Kyrkegiirdssanden #brkalesgn
TGi; aker; vid Kyrkegrirdet. Kyrkehagarna SbtkahaWana TOp; flker; ndra Tanums
lqrka. Kyrk(e)heden THmVb, Kyrk- 1851, Kyrke- 1853; avsrindradaga. Kyrkelyckan
LOs, 1842; se fcireg6ende. Kyrkeeingen LBa, 1788; se ftiregiende. Kyrkohedarna
TOp, -hedarne 1864; se Kyrkehagarna. Kyrkojorden TOk, Kyrkio Jorden 1694.
Kyrkovallen TVi, kyrko valln 1807. Kdlhagen TGh, Kol- 1848; namnet innehiller
app. kdlhage'kilgird'. KdlstadflatenLEk,1849; f.l. innehflller BN Kdlstad. Ktilen

S@aln TJN4j1' 6ker; namnet innehflller dral. kiile m. 'kittel'; jiimforelsenamn. 3

KdllefLaten.l. Sdlaftadan TSI; flker. 2. Sdlaftqdan TI-Ik; 6ker. 3. TAr, Kjelle-, Kielle-
1790; kiillor vid lokaliteterna. xKiillekroken; fdrutsiitts av Ktillekroksflaten.
Kiillekroksflaten TUs, 1845; f.l. innehdller ett *Kiillekroken. 2 Kdllorna. l. Sdlna
TEv; hage. 2. Sdlana TFi; hage; l<illa dar. Kdmpan TGr, Kjiimpa, kjiimpa 1807; det
zir ovisst vad namnet betecknar; det kan vara ellips av ett *Krimpelyckan e.d. diir f.l.
kan innehilla viixtbeteckningen kcimpe 'Plantago media, groblad' eller - med reduk-
tion - kiimpesten 'stor sten' . Kcimpebotten TU'a, 1832; f.l. kan innehilla viixtbeteck-
ningen ktimpe 'Plantago media, groblad' eller - med reduktion - krimpesten'stor
sten'; s.l. innehiller app. botten m. varom se inl. till denna avd. 2 Kiimpemon 1. TTa,
t836.2. TKn, 1841; se fiiregflende. Kcimpemyr Sdmpamyr TKn; flker; se foregiende.
Kcippsliitt ? TGe, KjApp- 1810; f.l. innehflller val kcipp m., namngivningsgrunden iir
okiind, jfr dock Ktippholmen Bd 7 s. 207 medlitt. Kriringen TBd, kiiringen 1820;
iniigojord. Manga Kriring(e)flaten; in?ryot fall har, enligt uppteckningar, kvinnorna
skurit kornet pi flkern; f.l. kan iiven innehfllla dial. kiiring'stiille pi en pltijd aker diir
detblivitenfordjupningp.g.a. felaktigpl6jning'. Flera Kdring(e)hagen.Kciringemoarnct
LEk, Kiiringe moarne 1852. Kiiringemyrs kasLTo, 1842,1858; f.l. innehiller namnet
Kiiringemyren, avd. Yl. Kiiringevallen, -vallarna TSt, kiiringe vallen, kiiringe val-
larna 1816. Kciringkaserna LTm, Kierngkaserne 1786. Ktiringlyckan TGh, 1786.
Kiiringmon THj, Kiirringmoen 1850. >>Kiirrebyhagen>> LGa, 1857; sannolikt redukt
av ett *Tjdrbytorpshagen diir f.l. innehiller BN Tjdrbytorpet giybgterpat, tfitalet



181

;@rbAtzrpat iir petriiffat i uppteckningar. Flera Kiirret. Kiirrplankorna TKk, 1855.

Ki)rrcingen TBd, 1796. Kiilnebacken Sdr\,abhkan TVl; aker; enkiilna f. 'torkhus f6r lin
eller malt' l5g invid lokaliteten. Flera Kdlneflaten; f .1. innehflller kdlna f . 'torkhus fcir

lin eller mah' . Kiilnehogen s$nahilryan TOp; iket kdlna dar.2 Kdlnelyckan. 1. TGe,

Kitjlne lyckan 1795. 2. Silr,,alhka TNg; aker; fdrr lflg en kcilna ddr. Kiilnesand TE}
Kiijlnesan 1789; aker. Kdlnestycket Spnasta$at TUr; iing el. 6ker; fdrr l5g en kdlna

diir.
3 Ladflaten. l. ldftqdan TSii; iker. 2. ldftqdan TNs; iing. 3. TBd, Laflatan 1820.

Ladlyckan lfulakaTKn; lada dat. LadhcillemonTRv, Lahiillemoen 1857; f.l. innehil-
ler ett *lndhiillan, avd. Y . Ladhcilldngen TRv, Lahal Anga 1822; se fdregiende. 2

Ladugdrdsflaten.I.ldgasftq.dan TNii; iing el. flker. 2.lhgas,ftadanTUr; iing el. iker.
Lammegdngen, -gdngarna TFt, LammeGflngen 1815, Lamgflngarne 1851. Flera

Lamm(e)hagen, -hagarna. >>I-ammong-styckeb> TKy, 1828; sannolikt iterger skriv-
ningen etl *Lammungstycket dAr f.l. innehflller lammunge 'lamm'. Lammiihdlan
lhrnahbha TAv; ?iga vid Lammdn Flera Lampan, I'amporna; nalnnen kan innehdlla
boh.lampa f. 'klump, kloss; grind p6 klossar', jfr Inmpan Bd 7 s. 327. Lamparna

LTv, Lamparne 1873; sannolikt ellips av ett *Lampdkrarna ddr f.1. innehiller lampa

f. 'klump, kloss; grind pfl klossar'. LandebergsmonarnaLGrtHd, Lannebergs Monarne

1826; f .1. kan innehfllla sldktnamnet Landberg, jfr Landbergsflaten Bd 18 s. 294:. fot
s.l. -monarna se Mon el. Moneberget avd.Y.2 Lappen 1. TGi, 1810. 2. TUb, 1810;

namnen inneh Fller lap p m.' liten flker, akerlapp', j fr Lap p e n B d 12 :2 s. 3 5 4. Lar s eha g en

ldsahawail TNg; beteshage; en person vid namn Inrs bodde diir fdr liinge sedan.

Ledelidflaten TGr, Ledelidflaten, Lidele flaten, Liddeleflaten 1841; f.l. innehiller ett
*Ledelid(en), avd. V, dar f.l. innehiller led r.'oppning i sttingsel stiingbar med tviir-
lagda slanor' eller 'grind av losa slanor'. Leran ld-ra TKn; 6ker medle4ord. Lerbacke-

monTI(k, -moen 1844;f.1. innehiller app.lerbacke. Lerdalsmon TSa, 1820, Lerdals

Mon 1801; f.1. innehillerNN ellerBN Lerdal.*Leffiaten;forutsitts av Lerflatsholmen,

avd. V. Lerrnyr li-rmir TTa; flker; utdikad . Leromgravarna li-ramgrguana TLi\ ting el.

flker; vid Leromberget, avd. Y. Lerpldten LTfl 1862; for s.1. se Pldten nedan. Ler-

sekeflaten TFr, Lersike- 1846; f.l. innehflIler viil ett *Izrsek(en), avd. VI. Lersten(en)

li-p1!n TLa;hage.2 Liden, Liderna. 1. TEr, Lia 1796; ang.2. Dana TKa;6ker. Flera

Lidflaten. Liddkrarna TGr, Lie flkrarne 1807. Lilias myr TSd, 1801, 1825, 1856;

betesmark; f.1. kan innehilla person- eller konamner Lilja. Liliekroken TUs, Lilje-
Lelje- 1845; mdjligen innehiller f.l. viixtbeteckningen lilia. Lilla lycke TBe, Lllla
Lycke 1800, lilla Lycke 1828. Lille hedenTOo, Lille Hea 1812. LillesandTAs,lS22.
Limtqillorna LBo, 1866; lerjord; f.1. kan innehfllla limn.'kak' sannolikt syftande pi
kalkhaltig lera. Linbredan, -bredoma TSd, -brea, -brerna 1832, -btederne 1865; s.l.

innehflller dial. breda f. 'sfl mycket lin som pfl en gang utbredes civer torkgropen'.
Linbredslorna liabnslana TKn; aker; fdrr odlade man lin diir; s.1. innehflller boh.

bredsla f. eg. 'n6got (till torkning) utbrett', hiir sannolikt syftande pfl lin, jfr
Bre(d)slemadenBd 8 s. 288 ochbredsle n. 'utbredning, konkret, om det som breds ut'
(SAOB B 4193). Linbriicknn liabreka TKa, Linbriicka 181 1 ; flker och iing; f.1. flsyftar
sannolikt linodling; s.l. innehiller app. brdcka f. 'bred, langsluttande backe'.
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Lin(d)dalen lindqn TLi, 6ker. 2 Lin(d)hagen. l. ltahhryanTOt; flker, d.ven betesmark.
2.liryhhryan TUr; hage. LindringsmonTHj, -moen 1850; namngivningsgrunden okiind.
Lindriickan hndrdkq TKu; 6ker; namnet innehiller boh. lindrdcka f . 'plats diir man
drzinker, boh. driicker, lin for riitning'; man drcickte lin i en vattenh6la vid 6kern.
Lineflaten TAs, 1850. Flera Linhagen. >>Linneflaten>>TSd.,1857; f.l. syftar viil pillin-
odling. Linplankan TTe, 1843. >>Linsluils stdttarne>> el. >>Lin skiills stdttarne>> TSfl,
1 824; sandj ord; namnet iir dunkelt. Lintagan TKy, 17 87 ; iing; m6jligen kontamination
av elt*Intagan ochLintaget. Lintaget TKy, 1821; sannolikt syftar namnet pi att man
tagit, dvs. skdrdat, lin dar. Lintermyrmarken LLaSk, 1849; se Lintermyr(en), avd.
Yl. Lintermyrsmon LLu, Lintermyrs mohn 1814; se fcireg6ende. LindckrornaTBn,
-ekrerna 1791. Ljunghogsflaten TTv, 1817; f.l. innehAller namnet Lyngnhog varom se

nedan; om lyngn'ljung' se Lyngnen nedan; lantmlitarskrirmingen Sterger hdr en stan-
dardspr6ksanpassad form. LjunghogsdkernTTv,Junghogs Akern 1 8 17; se fdregflende.
Lodegrirdet lddarcq, -lqhat TLt; aker; f.l. innehfrller soldatnamnet Lod. >>Lofiverdd

flatane>> TTe, 1828; f.l. innehiller sannolikt torpnarnnet Ldverdd. >>Logbrodsflaten>>

TMo,1797; dunkelt;mtijligen iterger skrivningen ett*Logbroflatendarf.l. innehiller
app. logbro f. 'bro som leder upp till logen', jfr Tolles Lobro Bd 15 s. 251 och
LdvbrolyckanBd 16 s.212. LogehrillsstyckenaLTm, -styckerne 1786; f.l. innehflller
ett *Logehcill(en), avd. Y. Logelyckan TGr, Loge Lyckan 1807 Logelycka 1832.
Lommen ldrnan TGs; flker; namnet innehiller lomme m. 'ficka'; fikern ligger i en
sdnka som kan ha liknats vid en ficka. Loppelairrsslcitten TSu, Loppekiirrs slitten
1835; f.l. innehiller BN Loppekdrr. Lundbykroken TOp, 1849:. f.l. innehiller ett
*Lundby med okiind syftning. Lundefleicken TOp, Lunne- 1810; f.1. kan innehilla
lunde li4am. 'trdddunge' ellertriidbeteckningenk)nn lnryf .FleraLundemon,-moarna.
Lundhog(en) TTv, Lunhog, Lunhogen 1798; 'ang. Lurstjiirnsringen LTo, Lurs kiirns
angen 1842; f.l. innehiller namnet Lurstjcirnet, avd. I. 2 Lushammar. l. hitsharyLar

LEk; flate. 2.TTv,1798, 1863;flker; namnenkanvararedukteravett *Zuselumhammar

dar f.l. innehflller viixtbeteckningenluselum 'Lycopodium Selago, lummer' (SAOB L
1183)', jfr Lusekldvan Bd 15 s. 283. Lutelidiingen TGr, Luteli iingen 1819.
Lutsteneheden TGe, 1826. Flera Lycka(n). Lyckebankarna LTp, -bankarne 1835.
Lyngnen lbgng TSd, EK; ljungbevuxet strandparti som anviints som betesmark; den
grava acc. talar for att namnet iir ellips av ett *Lyngncingen eller *Lyngnstranden dar
f.l. innehiller lyngn lagn f ., n. 'ljung'; om ordet ljung och dess genus se Janz1n 1936
s. 28 och 240 ff. Lyngnhog lhgnhilry TTv; iker; en ljungbevtxen kulle invid, om for-
men Lyngn- se Lyngnen ovan. Lyxedammen lhftsadhryan TKn; tker; lyxa lhksa f.
'griis av sliiktena Bromus och Brachypodium P. B.; ftirr dv. om arter av sliiktena
Lolium och Festuca; losta' (SAOB L 1 3 65). Ly xe dammrabb e n TKn, Lyxedam Rabben
1818; vid ftiregflnde. Ldnga plankorna ldga phh4kana TSb; ldnga, smala 6kerbitar.
Ldngdammen ldgdaruan LGa; flker; utdikad. Iingebrotegen TKr, Langebro Tegen
1 820; namnet innehiller ett * Ldngebro, avd. IV. Mitnga Ldng(e)flaten. Flera Ldng(e)-
hagen.Fleralirugehed.IingehedsldttenTAr, LangehesliittalSlT .Iingehedrickrorna
TAr, Lingehed Akrerne l8I7 ; vid lingehed. IingemonarnaTTa,-moarne, -monarne
1836; fdr s.l. -monarna se Mon el. Moneberget, avd.Y. 3 lingemyr(en). l. lhgamyr
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TRo6, -myr EK; 6ker; utdikad.2. lhgamlr TKp, frker; fdrr myrmark.3. lhgamyrg
TS d; iing el. ifr.er. Iin g e n I d g a n TBu; aker; vZil ellips av ett * Iin g dke rn e.d. Ldn g e s o r g

lagasdyl TVa; s.1. kan innehfllla subst. sorg, kanske syftande pfl att lokaliteten vflllat
brukaren sorg i det att den var svirbrukad, jfr Sorgeflaten och Sorgevrdn Bd 8 s. 331.

Iingevdndet ldgaatbaat TLr; Sker; s.l. innehflller app. vdnde n. 'vdndteg'; jfr Korta
vc)ndet ovan. Ldngflaten TH:u, Long- 1788. Ldnghedmoarna TAr, Lflnghemoarne

1817; vid lingehed. Iingjorden ldetdhe TSd; iing el. flker; lokaliteten beskrivs som
>liingsta viindan pi gfrrdeu. LdngkldvlidenTTa, LangklSfliden 1836; aker; innanfijr
flkern finns en 16ng, smalkldva mellan berg.IingkvitLHe, -qvit 1798; s.l. innehflller
app. kvi n. 'kringgiirdat ikerstycke dit boskapen om sommaren slZipps fdr att goda

akern; inh[gnad iing eller flker i utmarken, kreatursfilla'. Ldngpinan lhepina TGp
flker; s.1. syftar siikert pi dfllig jord, jfr Pinan Bd 17 s. 3. Flera Ldngplankorna.
Ldngtegama ldgtLana TGr; namnet betecknar tvil ldngsttackta flkrar. Iingvallarna
ldguhlana TLfl; iing el. flker. Ldngiingen TBii, Lang Angen 1796. kigersmon, k)ger-
moarna TEr, Ldgermoarne, L1ger Moarne 1832, Lagermoarne 1845, Ldgersmon

1861;mdjligen har nigot minne av eller nigon sligen omfaltlciger ftirknippats med

lokaliteten, jfrOGBReg. Ii)mmarnalduana TKtLiimmarne 1835,1847,1859;breda
6krar; namnet innehiller sannolikt dial.liimm. eg. 'lucka' iiven 'djurf?illa' eller'figel-
fiilla', mdjligen f6religger hiir jiimfdrelse med luckor. k)ttekleuJlatenLSv, Liitteklef-
1854; f.l. innehflller ett *kittekleu, avd. IV, diir f.l. kan syfta pi att kleven at liitt-
framkomlig. Ldgelyckan TGr, 1807; namngivningsgrunden okiind. Iiitnantsholmen
lgtruantshelmanTTr; iker; 6kern siigs habrukats av en ltijtnant.Iiken,IikarnaTTv,
Ltjken, Lokarne 1863; aker; narnnen iir sannolikt ellipser av *Ldkdkern, -dkrarna ddr

f.l. syftar pi forekomst av ldlcvixter p6 eller vid 6kem. Ldkebergsgrirdet TYaHo,
1852; vid Ldkeberget, avd. V. Ldkholmen @ghehman TF6; hage pil Inkholmen, avd.

nI. Ldkholmcingarna lpghehmdgana TKi;phlikholmen, avd.lll. LdklduflatenTEr,
Ltiklofflaten, Ltikloflaten 1845; vid Ldkldvqn, avd. VlL Ldnneflaten TSii, 1857; f.l.
innehiller sannolikt triidbeteckninger ldnn f . >>Ldriittan>> TTe, 1828; dunkelt; jfr fol-
jande.>>Ldrdtte Rabbar>> TTe, 1828; dunkelt. FleraLdvkasen. Ldvds TG6, Ldf- 1795;

Fker.InvdsflatenTGi,Ltiffls flaten 1820; vid ikemLdvds. LdvdsmonLGi, Ldfflsmoen
1853; vid hojden Ldvds, avd. V. Iivdsrabben TG6, Ldf6s Rabben 1820; vid akern

Ldvds. Li)vdsiingeruTGh, Ltif6s Angen 1795, Lofis iingen 1820; vid 6kern Ltivds.

MFngaMad(en);ikrar ochringar; namnen innehiller madf .'sark'an$ .2 Madflaten.
1. TBe, 1845.2. TEr, Ma- 1845. MadhdljenTBn, Mahullgen 1791, Mahdljen 1819;

iing; f.l. innehiller app. mad f. lsank iing'; s.l. innehflller hdlj m. varom se inl. avd. I.
Magnus hage TAr, Magnus Hage 1863. Magrarna mfigrana TLb; aker; namnet kan
vara ellips av ett *Magerdkrarna dit f.1. syftar pi d6lig jord, jfr Svdltorna OGBReg.
MakrillemoarruaLEl,Makrile moarne 1852; lokaliteten ligger inte vid havet; mtijligen
jiimfrirelse av nflgot slag. Malins hage TLs,Malins hage, Mallins hage 1858. Manne-
baclcsdkrarnaTEv, -flkrarne 1852; vid Mannebackarna, avd.Y. Marias fLate marias

ftdda T Ar ; iker. Maris backe TT eYe, 1 853 ; dng. Matte s hag e T Gr, 1 832, Matteshage

1823;t.1. innehflller mansnarrnetMatte,korfformfor Mattias. Mattisdel mhltsdel TFr:,
jordstycke. Medkoppsflaten LSo, Mekops- 1796; iker; se Medkoppen sdrsk. avd.
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nedan. MellanhamnenTYi,Millan-Hamnen, Millanhamnen 1839; s.l.innehiller hamn
f. 'utmarksbete' . MellankrirrTGil, Mellankerr 1795;'arrg. Mellumflaten mdlmnftbdan
TAv; namnet betyder 'den mellersta flaten'. Mellumhagen mdlnmharyan TUy iing; se

ftiregflende. *Mellumheden; ftirutsiitts av Mellumhedsdkern; namnet betyder 'den
mellersta heden'; se *Framheden. Mellumhedsdkern TSu, Mellomheds Akern 1813;

f.l. innehflller ett *Mellumheden; se fcireg6ende. Midsommar TBa, 1864; lerjord;
namngivningsgrunden okiind. Missunnerdd TTa, Mesunne- 1816; 6ker; sannolikt fdr-
klenande namn, jfr Missunna SkO 1 1 s. 60 och Missunnan Bd 6: 1 s. 12; om s.l. -rdd
se inl. till denna avd. Mjdlkaren mlbLkan TGp; 6ker; namnet iir sannolikt ellips av ett
*Mjdlkaredkern syftande pi att man mjdlkat korna vid ikem. MoarnaTFt, Moarne
1820; ljungmark. MobrrickanTMr, Mobrecka 1789; iing. Mollet TBe, 1828; namnet
kan vara ellips av ett *Mollstycket dar f.l. inneh6ller en motsvarighet till fvn. mold f .,
svImull, jfr MollebergetBd2l:Z s.217. MonmdnaTTa; stenig 6ker; namnet innehil-
ler best. sg. av mon f. 'mo, omride med sandig jord dtu ljung eller tall vixer', om
formen se Mon el. Moneberget ayd.Y. Monarna m@nang TKk; ffrrbete bestiende av
sten och sand; betriiffande formen Monarna se Mon el. Moneberget, avd.Y. Mossen
mbsan TLb; iing el. flker. >Muddeflaten>>TOp,1849;f.1. innehiller valmodd f. 'grus,
sand' . Mularna mfolrana LRe, Mularne 1810; tv6 frkrar; en blick rinner ut i havet hiir;
namnet innehiller mule m.'mynning', namnet iir sannolikt ellips av ett*Muldkrarna.
Mullcickrorna TS5, Mul Ekrerna, Mulldckrorna 1810; f.1. innehflller val mull f.
Munkarna TKu, Munkarne 1870; utmarksbete;vidberget Munkarna, avd. V. Munke-

flatenTIJy, Monke- 1821; vid Munkberget, avd. V. Munkefoten LOn, Monke- 1835;

6ker; namnet kan vara redukt av ett *Munkebergsfoten e.d. diir f.l. innehfrller ett
*Munkeberget; om namnelementet munk se avd. V; f.l. kan liven innehilla viixtbet.
munke eller monke'cirten Jasione montana' (SAOB M1310); mrijligen har fikerns
form liknats vid en fot eller sko, jfr Foten Bd 10 s. 130. Munkefotsbanken LOn,
Monke- 1835; se fdregiende. MunkekrokenTTv,l84l; se ovan. MureiickrornaTYb,
Mure Ekrerne 1801; f.l. syftar viil pi nflgon mur vid platsen. Musdsiiltan milsosrilta
TM6; EK; ph Musdn; s.l. innehiller app. scilta f. 'salt stranddng'. Manga Myren,
Myrarna; iingar och utdikade 6krar. Myrhagen TBe, 1845. MdkstensriltanTFh, -siilltan
1856; vid Mdkesten, avd. III. Mdkesundshagen LGa, Mocke sun hagen 1810,
Mockesundshagen 1857;vidMdkesund,avd.I. Mdrteholmars dkerTGd, Mflrteholmars
Aker 1835; f.l. innehiller sannolikt ett*Mdrteholmar(na), avd. V, dAr f.l. innehiller
mansnamnet Mdrten. Mdrtens vallTGd, M6rtens Wall 1835; vid foregiende. Mdrte-
stycketTGd,Morte- 1835;f.1. innehflllermansnamnet Mdrten,seMdrteholmars dker.
Miirgelstycket mdylalstaftar TRd; iing el. flker; gammal mdrgelgrav dar. Mcirrefittan
mdrafbda TBl; aker; namnet innebiir jiimftirelse; lokaliteten ligger i en fdrdjupning
mellan bergen. MiirrefdllsmonLBj, Miiref?ills-mon 1 830; f.l. kan innehilla ett * Miirre-
ftillan med okiind syftning. Mcirremon LGi, -moen 1853. MdregatanTGd,1835; f.l.
innehflller dial. mdr m. 'myra'. Mdrehagen TKu, mtirehagen 1820; se fiireg6ende.
MdreplankornaTSt, Mtire Plankerne 1816; se ftiregflende. Mdrkeflaten TAs, 1850;
f.l. kan innehfllla adj. mdrk isyftande svartmylla; f.1. kan iiven innehilla sliiktnamnet
Mdrk. Mtirkehiillflaten TSu, 1835. >>Mdrkeklafsflaten>> TAs, 1845; f.1. innehiller
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sannolikt narnnet Mdrkeklev, avd. VII, skrivningen Mdrkeklafs- iir siikert en fdr-
vanskad skrivning av *Mdrkeklefs-. MArkret LEk, Mdrkeret 1858; namnet flsyftar
sannolikt morkt och dystert liige, jfr namn pi Mdrk- i OGBReg.

Namnliis LTo, 1842 se Namnldsmyren avd. YI. Nordaredkrarna nqlraraagrang
TM6; pfl nordligaste delen av Mus6n. Nordere hagen nQhara hdwan TSr; iing. 2
Nordflaten. l. ndWbdan TF6; iing el. flker; strax norr om girdarna. 2. TFo, Nol-
1820.3 Nordgiirdet. l. ni2b1@hat TAv; giirde; norr om gflrdarna. 2. ndhlcihat THe;
iing el. iker;norr om nordligaste girden. 3. nQbl@hat TSr; iing el. flker. NordhedTGe,
Nor- 1826. >Nordseflaten>> TSd, 1857; namnet iir dunkelt; lantmlitarskrivningen kan
mojtgen flterge ett xNordsjt)flaten; eftersom namnet endast iir belagt i en lantmiiteri-
akt iir det dock i nuvarande forskningsliige svirt att uttala sig om etymologin. Nord-
hedsmarken TGe, Nor- L826; vid foregiende. Nordstranden ndbstraaig, nQstragg

TBii; aker. Nordsriltan TSii, Nohlsiilltan 1856; s.1. innehflller scilta f. 'salt stranddng'.

Fleru Nordcingen. Nygdrdsstycket TTs, Nygfrrds stycket 1796; f.l. innehflller ett BN
*Nygdrd. Nygdrdsdkern LHe, Nygirds Akern 1832; t.l. innehflller BN Nygdrd.
Nyhagen TKu, 1820. NykindetTAl, -ldnnet 1759; namnet innehflIler nyliinde n.'nyod-
ling' . Nyodlingen nlgdlagg TLa; iing el. iker. Nypegdrden LHe, -gird 1812, 1861,

-gflrden 1832; t.l. innehflller pl. nypor'nypon'; s.l. innehflller dial. gdrde m. 'inhiig-
nad' . Nypegdrds dkerLHe, Nypegirds Aker 1832; f.1. inneh6ller namnetNyp egdrden.

Nyp(e)torn(s)hagenTBr,Nypetorn- 185 1, Nyptorns- 1863, 1865; f.l. imrehlller nyp(e)-

tonsm. 'nyponbuske' . NypldjetTTa, Ny Pkijet 1816; aker. NypldjsdngenTTa, Nypliijs
Angen 1816; se ftiregSende. Nytorpsskiftet TrJa, 1853; f.l. innehiller BN Ny/o4p.

Nyvall(en) TEr, -wall 1796, -vallen 1845; aker. FleraNyvdllet, -vcillena; namnen inne-

hiller app. nyvdlle n. 'nybruten mark; nyodling' . Niibbdkrarna TTe, -frkrarne 1843;

f.1. innehiller app. ndbb n. 'spetsig bergudde'. Nribbcingen TTe, 1828; se foregiende.
Ncippeluirrsmyrmarken LRe, Nappe- 1840; f.l. innehfrller ett xNrippektirrsmyr, avd.

YI. Ntiset TTo, 1858; iker. Ndsflateru nAsftqdan TLr; iing el. 6ker; lokaliteten ligger
inte pi ettnris. Ndshalsen ru@shhlsan TNii; hagmark; f.1. innehiller BN Nas; s.1. inne-

hiller hals m. som anvdnds om smala och trflnga terriingformationer; Niishalsen utgiir
en l6Lng, slingrande remsa mellan ett vattendrag och ett bergomrflde. Ndtebroiingen
TBe, 1800, Ncitebro Engen 1828; f.l. innehflller ett*Ndtebro. NiitholmesdckrorTSd,,
Ncitholmes ickrer 1832;f.1. innehiller ett*Ndtholmen,avd. V;s.1. innehiiler iickraf.
'6ker som ligger i triida; nypldjd vall'.

Oasen TKo, 1847; iing el. 6ker; lokaliteten ligger i ett stenigt omride och namnet

uttrycker sannolikt jiimfdrelse med en oas. Olseflaten TKn, 1819; lokaliteten iir namn-

given efter en av deliigarna. Orm(e)neteru TEj, Orme- 1789, Orm- 1861; s.l. innehiller
sannolikt tvet f ., ev. i bet. 'hygge, rojning' varom se vidare Bd 18 s. 49 f .2 Orneflaten.

1. TUy, 1863. 2. LYh,, 1852; f.l. innehiller orne m. 'galt' , jfr Ornds Bd 15 s. 244.

OrrarnamonlVy, Orrerne moen 1851; f.l. innehflller ett*Orrarna'alaffia', avd. IX.
OrredalsfLatenTHtt, Orredals flaten 1845; f.1. innehiller namnet Orredalen, avd. VII.
Orredalsmon TSu, -moen 1835; f.1. innehflller namnet Orredalen, avd. VIL Orredals-
sekenLTv, orredals siggen 1789;t.1. innehflIler namnet Orredalen, avd. VII; om s.1.

sekf . se avd. VI. Flera Orreflaten;f .1. inneh6ller trldbeteckningen orr f .'al' eller f6gel-
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beteckningen orre. Orrehagen, -hagarna TSfl, 1810. Orrehagstlaten T56, vid fdre-
giende. Orrekaserna LKi, -kaserne 1819. 2 Orrekc)rr(et). l. bpstbyat LGa; flker; det
vdxerorrf.'al' ddr.2.TGe,-karrl795;ijrng.Orrelidlralj TNii; iingel. flker;detvdxer
orr f. 'a7' ddr. Orremon TSu, -moen 1835; orrar spelade har. Orremyrsmon TUs,
-moen 1845; vid Orremyr, avd. VI. OrremyrsdkernTop, Orremyrs Akern 1810; viil
vid Orremyr, avd. VI. Orreskogen LEk, 1787:. d',ng. Orreskog(s)vallen TAl, Orre-
skogvaln 1815, Orreskogsvallen 1846; vid Orreskog, avd. IX. 2 Orreyallen 1. TTe,
Orre Walln 1834.2. TSA, 1857. Orrcickrorna TBd, -liggrorne 1796; s.1. innehiller
iickra f.'6ker som ligger i trida; nypltijd vall'. Oskarshagen ,ilgkaShhryan TLa; f.l.
innehiller mansnamnet Oskar. Oxeldalen dksaldqn TUy, Yxel- 1863; betesmark; f.l.
innehiller sannolikt triidbeteckningen oxel dksal f., det vdxer dock ingen oxel dlir nu.
>>Oxesprangane>> TYb, 1801; aker; lantmata$krivningen iterger sannolikt ett *Ox-

sprdngarna (frboh. sprdng spragn.) somkanvaraellips av ett*Oxsprdngdkrarna;
namngivningsgrunden iir okiind. O xhagen TRy, 1 84 1 .

Paganderflaten TLb, 1820; akern iir namngiven efter en av deliigarna, Lars
Pagander. Pall(e)flaten TSii, pall- 1841, Palle- 1863; f.1. inneh6ller sannolikt app. pall
m. 'bergavsats va.rs ena sida bestir av en mer eller mindre lodriit nedfltstupande kant;
klippa formad som en biink; avsats; berg med avsatser'. Pannkakan TAs, Pannekaka
1815; sannolikt jiimftirelsenamn, jfr likalydande namn Bd 5 s. 240. Paradiset LI{i,
1819, 1846, 1861; iing och utmark; namn innehillande paradis dr vanliga, bide i posi-
tivochironiskmening,jftParadisetBdSs.6Tmedlitt. Pejsarestycket?p\sarastakat
TS<i, flker; otolkat. >>Pellarne>> TRy, 1786; aker; mojligen flterger skrivningen ett
*Pillarna som mrijligen kan vara bildat till verbet pilla pOla 'peta, bercira o.d.'; namn-
givningsgrunden iir okiind; jfr Pellarebacken Bd 7 s. 274. Perehagen p@raharyan

TLi4hage; f.l. innehiller mansnamnet Per. Peremyren p@ramyrg TLr; iing el. 6ker.

Perflaten p@rftbdan THe. Persholmen p@phelman TUb; flker; vid ett vattendrag som
grir en krtik vilket gor att lokaliteten uppfattats som en holme. Pers knser LNy, 1832.
Peterhagen TGr, Peter hagen1832; mdjligen safllma som foljande. Petters hageTGr,
1823. PickerddLTv,1873; aker; f.l. kan innehilla dral. pick m. 'spets' syftande pi
nigon spetsig formation pi eller vid lokaliteten. Piggebotten pigabelan TRt; f.l. inne-
hflllerhemmansnamnet Piggen. Pigorna TK6, Pigene 1847;iker; namngivningsgrun-
denok2ind. Pilebackenp)labakan TSI;bete;pilviixte dtu.3 Pil(e)flaten.l.TFr,Pihle-
1846.2. TKe, Pil- 1847.3.Pile- 18221' se fdregiende. Pilehagenllu, 1843. Pilelycknn
LOv,1767;iker. PilerddTTy,lTS6,Pille- 1818; aker; f.l. innehflllertpnamnetPilerdd.
PilestycketTTy,lT36, Pihle Stycket 1818; 'ang. PilhagenTBil,1845. PiltestycketTTs,
1796;f.1. innehillerplltm.'ogift, iildre man'. PinanLTv,1786, Pina 1873;'ang;nam-
nen innehiller pina f. 'plhga' sannolikt syftande pi dilig avkastning eller svflrbearbe-
tad mark, jfr Pinan Bd 17 s. 3; nan Pinanligger agan Glcidjen och det ena namnet dr

sannolikt givet som motsats till det andra, se Gltidjen ovan.2 Pineflaten. 1. TGe,
1845. 2. LTv, 1873. Fleru Plankaru, Plankoma; nalnnen innehiller planka f. 'Aker-
stycke mellan diken'. 2 Platseflaten. 1. TJs, 1846.2. LAd, Plasse- 1831;f.1. innehflller
plats m. 'torp; mindre hemman'. 2. Platsegcirder. 1. LTv, 1873. 2. LSm, 1878.
PlatsehagenlTv, 1786. PlatsehedTLb, Plasse Hee 1820; se ftiregiende. 2 Platsemon,
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-moar.1. TAs, -mon 1815. 2.LAd, Plasse Moar 1831, Plassemoen 1860. Platsemyr

pl?Tsamgr TTo; flker; utdikad; vid torpet Platsen. Flera Platsen; namnen innehiller

plats m. 'torp; mindre hemman', mdjligen urspr. torpnamn; jfr OGBReg. Platshdlan

pld.fibhq TNii; hage; vid Platseberget, avd. Y . 3 Platsdkern, -dkrarna. 1 . TKk, Plass

akem 1831. 2.TBn, -flkern 1819. 3. LAd, Plasikrarne 1860. Platstickran TTv, Plass

Ekran 1817. 2 Platsdngen L. TTv, Plass iingen 1817.2. TGh, Plass- 1848. Manga

Pldten; fyrkantiga, slata ekral och iingar; j2imforelsenamn, jfr OGBReg. Pldtiingen

LT6, -iingen, dngal8l9. Porsemyr pbs_afllur TLi; iing el. 6ker; f.l. innehiller viixt-

beteckningen pors.2 Porsen.1. TNg, 1786, Porssen 1817. Z.TBn,Porssen I79l;'ang;
miijligen ellips av *Porsdkern eller Porsiingen. PorsdckreflatenTGil, Possdkre flaten

1820; vid Porsrickrorna. Pors(ickredngenTGh, Posszikre iingen 1820; vid fdljande.

PorsdckrornaTGL, Pors Eckrerne 1795; f.l. innehiller viixtbeteckningenpars; s.l.

innehfiller cickraf. 'flker som ligger i triida; nyplojd vall'. Portdkrarna LEl, -6krarne

1852; mdjligen vid nigot bergspass som liknats vid en port; ifr PortekullenBd 17 s.

182. Postplankorna TVv, -plankorne 1866; namngivningsgrunden okiind. Posniigs-

flatenTYa,1865; namngivningsgrunden okiind. Postdkrarna pdgtqgrana LEI; namn-

givningsgrunden okiind. PotatisiingarnaTTv,PotiitslingernalSlT. PrristeflatenlJlm,

1786. PurgasenLOv,1846; avsondringsjord; namnet 2ir dunkelt; det kan vara ellips av

ett Purgasdkern e.d. dAr f.l. mdjligen innehaller dral. purgas prtPghs n. 'bagage';

namngivningsgrunden iir i si fall okiind. Pyttan pillS.l:To, 1858, 1863, Pytta, pytta

1842, 1863;6ker; sannolikt ellips ay ett *Pyttiickran e.d. dal f.1. innehflller dial. pytt

m. 'liten vattensamling'. Pyttiingen LTo, 1858; se foregiende. Pdskemyrsmoama

TAr, -moarne 1863; innehfiIler namnet Pdskemyren, avd. VI. >>Pdgerdds dkern>>TBit,

1845; f.1. innehflller sannolikt ett*Pdgerdd med okiind syftning'

RabbemonarnaTTe,Rabe monarne 1828; f.l. innehiller app. rabbe m. 'tuvig, ljung-

bevuxen mark'; s.l. innehiller app. mon f. 'mo, omrflde med sandig jord diir ljung eller

tall vzixer', om formen -monarna se Mon. el. Moneberget aYd. Y. Racksholmsdkern

TKy, Racksholms,{kern 1828; namnet iir dunkelt; f.l. kan inneheila eLt*Racksholmen

dAr f.1. innehflller en bildning till boh. adj. rack 'rak' (Nil6n 1879 s. 101);jfr Rackeni

SOV 6 s. 105. Radhytt LSi, Ra- 1870; aker; namnet innehiller BN Radhytt. Rad-

hyttkrokenlSi, Rahytt-kroken 1829; se fdregflende; s.l. innehflller krokm. och syftar

hiir sannolikt pi avliigset lage. RaftdmarkenTKt,l8l l; f.1. innehiller namnet Raftdn

varom se Raftdtdngez, BN. Ragnhildsholmen rhgnalhbtman TAl, EK, iiv. BN; hage

vid 2ilven; ftirr kringfluten flker; f.1. innehSller kvinnonamnet Ragnhild. Rambergs-

flaten TIJk, 1848; vid Ramberget, avd. v. Rambergsmoarna THsKitOp, Rambergs

Moane 1817; utmarksbete; vid Ramberget, avd. v. RamnegdrdsflatenTKn, Ramne-

girds flaten 1818; sannolikt felskrivning ftir *Ramnegrirds-, se Ramnegcirdsbotten

och Ramruegiirdshagen nedan. Ramruegdrdsrickran TKn, Ramnegirds Ekran 1818;

sannoliktfelskrivning fdr * Ramnegiirds-,seRamnegiirdsbottenochRamruegiirdshagen

nedan. RamnegcirdsbotteruTKn, 1818; f.1. innehiller tpnamnet Rammgiirdet rdryc[hat

betecknande ett torp irrtlll. RamnegrirdshagenTKn, Ramnegiirds Hagen 1818; se fdre-

gflende. Ramnekldys moarRGd, Ramneklofsmoar 1835; vid, Ramnekldvaru, avd.Yll
*Ranteg(en);f0rutsiitts av Rantegsmyr, avd. VI; f.l. kan innehfllla subst. rand, anlingen
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i bet. 'smal linje, strimma' och di syftande pfl iigans form eller i den i viistsv. ON
vanliga bet. 'bergrand eller -kant' ; jfr Ran(d)eberget Bd 16 s. 178. Ravdkrarna TTe,
Raf Akrarne 1804; f.l. innehiller rav, biform till riiv; sannolikt jiimfiirelsenamn, jfr
Rayen Bd 15 s. 310. >>Renkehagen> THj, Renke-, Rinke- 1855; namnet ?ir dunkelt;
mtijligen innehiller f.l. en form av det lflgtyska mansnamnet Reinike, se Bratt<i 1992
s. 78; mtijligen bcir namnet sammanhillas med det i niirheten liggande bergetRanniken,
avd. V, tiinkbart iir di att lantmiitarskrivningen felaktigt stflr ftir ett *Rannikhagen.

Rep(e)flaten TBo, Ribbe- 1787, Repe-, Repp- 1817; f.1. kan innehfllla dial. repa rif;a
f. 'havrevippa' . >>Reseb> LT6, 1848; betesbackar; namnet innehfrller sannolikt ett mot
no. dial. ris n.'forhgining, h6ieste punkt paa bakke' (Torp) svarande boh. riss reg n.
varom se Bjdrnbiirrisset avd. V och >ReseD Bd 15 s. 92. >>Resgiilds-tufvorne>> TNzi,
1811; skrivningen kan iterge ett *Ressgtirdstuvornainnehillande ett *Ressgr)rdet ddr
f.l. innehflller riss res n. varom se >>Reser> ovan. Resmyrmo LG| Reesmyr-moo,
Resmyr-mo 1853; f.l. innehflller ett*Resmyr, avd. VI, darf.l. sannoliktinnehSllerboh.
riss n. varom se ovan, ev. i bet. 'hog, spec. av ris, kvistar eller grenbriinsle'; om
namnelementet rlss re{ n. se Bjdrnbdrrisset avd. V och >>Reseh> ovan. Resstenhagen
rd'stenhawan TSI; aker; f.l. innehflller dral. res(e)sten m. 'stor sten'; vid fikern finns ett
stort nis bestiende av stora stenblock. RiareklevdkrarnaTLb, -klefflkrarne 1851; f.l.
innehiller narrnet Riareklev, avd.lY . >>Ribbds Mon>> TTa, 1836; f.l. innehdller sanno-
likt namnet *Rcibbds, avd. V, skrivningen Ribb- ar emellertid svir att fdrklara. Ridare-
moarna TAr, -moarne 1863, 1865; f.1. kan innehilla verbet ridamed -are-utvidgning.
RinnaremarkenLRe, 1840;f.l.innehillerboh.rinnarem. 'litenbiick'.Rinnareyallarna
TSs, Rinnare Wallarne 1826, 1827; f.l. innehiller rinnare m. 'liten back' .2 Rinnarna.
1. TVi, Rinnarne 1839; betesmark.2. LLu, Rinnane 1814; iing; namnen kan vara bil-
dade till rinnare m. 'liten biick' med iigonamnsplural; de kan iven vara ellipser av
*Rinnarebackarna e.d. dar f.l. innehiller ovan niimnda rinnare m. Rinnarnamarken
TVi, Rinname- 1839; f.l. innehiller namnet Rinnarna, se ovan. Rinnemon TAr, 1841;
lokaliteten ligger mellan berg och f.l. innehflller sannolikt en motsvarighet till no. dial.
rinde m.'Jordryg, Bjergryg, enh4i Banke; isar en opadgaaende Forhgining imellem
to Bakkelgb i en Bjergside' (Aasen). Riset fisat TLy,1829; iker; acc. tyder p6 att
namnet iir ellips; mojligen av ett *Rishaget nll app. rishag n. 'risgiirdsgdrd, risstiing-
sel' (SAOB R 2131), jfr RishagsbergetBd l2:2 s.298. RishagenTKt,1859; namner
innehSller sannolikt ett med ovan nd.mnda rishag liktydigt rishage. Riskilla isseila
TNii; iing el. flker; krilla dilr. >>Robbevalln>> TKn, 1819; namnet innehflller sannolikt
dial. rubb m. 'vissnad grdsstubb, ojiimn mark' (SAOB R 2715). >>Roflaten>> LOv,
1846; skrivningen kan Sterge ett *Rovflaten. >>Rofven>> TKa, 1875; 6ker; namnet kan
vara ellips av ett *Rovdkern syftande ph rovodling. >>Rolyckan>> TBo, 1812; skriv-
ningen kan iterge ett*Rovlyckan. RonsarekasenLEk,l848, 1849, 1857, iiv. BN;f.1.
kan innehfllla verbet runsa rdasa'gunga' eller runsa f. 'gungfly' med kompositions-
form pfl -are; f .1. kan syfta pi att marken dr sank och >gungar>>; jfr RunseflatenBd 15

s. 310. Roparemon TRii, 1846; vidRoparebackarna, avd. V. Rosehagen LTp, 1835;
f.l. innehdller szikert viixtbeteckningen ros, ofta anviind om blommor i allmiinhet.
Rotevallen TTe, Rote Wallen 1828; f.1. kan syfta pfl tlikt ay rdtter ftir tillverkning av
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rep eller fiskeredskap eller pi svins rotande pi eller vid lokaliteten; f.l. kan eiven inne-

hilla sl2ikt- eller soldatnamnet Rot, jft Rotebacken Bd 15 s. 40. Flera Rubbern; Fkl:at

och iingar; narnnen zir sannolikt ellipser av *Rubbdkern e.d. dar f.1. innehiller sv. dial.

rubb m.,vissnad grdsstubb, ojiimn mark' (SAoB R 2715). Rullerdd THu, 1845; f.l.

innehflller boh. rulle m. 'hdg av stenar o.d.'. Rulten TSt, 1816; namnet betecknar ett

viilvt giirde; namnet innehiller app. rult m. 'liten rundaktig ftirhiijning' varom se inl.

avd. v. Rulteringen TSt, Rulte iingen 1816; vid fdregiende. Manga Rumpan, Rumpen,

Rumporna; flkrar och dngar; namnen innehiller rump m. eller rumpa f. i bet. 'yttersta

delen av mark, liingst bort belziget, mer eller mindre svansformigt zigostycke' . Rump(e)-

cingenTHd, Rumpiingen 1824, Rumpe Angen 1825; se foregiende. Rundafldcken

TTa, 1816. RundeflateLAd, 1860. RuneflatenTGe, 1866; vidRunehiillorna,avd.Y.
RusthdllarehagenTGr,Rusthillare hagen 1807, Rust h611are hagen 1832; f.l. innehSl-

ler rusthdllare 'innehavare av rusthflllshemman med skyldighet att (mot itnjutande av

vissa formflner i form av skattelindring, frihet frin rotering o.d.) fullgora den hem-

manet flvilande rustningen; stundom ziven om rustdiinstskyldig adelsman o.d'' (SAOB

R 3126). Rutan n)tda TBj; aker; namnet kan syfta pi rutodling vilken innebiir att mar-

ken utstakades i rutor av viss storlek, varefter man breinde marken och sfldde rig'
Ruteyallen TSs, -wallen t827; f .1. flsyftar sannolikt rutodling, jfr Ruthackan.2 Rut-

hackan.1. TJs, 1846.2. TTeVe, 1843, 1853; nalnnen iir sannolikt ellipser av ettxRut-

hackplankan e.d. diir f.1. innehflIletboh. rut(e)hackn.; vid nyodling kunde man staka

ut jorden i rutor av viss stoflek, varefter man briinde marken och sfldde r?ry; jft Rute-

hacketBd 15 s. 328 f. med litt. ochRutan oyan. RuthacketTPs,l84l; nafimet inneh6l-

ler boh. rut(e)hackn. varom se Ruthackan ovan. Ryckekasema rafrakQsana TBa; iket;
f.1. kan innehilla verbet rycka rdfta'breda ut lin' . Ryckekroken rakakrdgan TBa; iket1'

se fdregflende. Ryckin TBa, 1864; lerjord; namnet innehfrller torpnamnet Ryckin.

Ryckinhagen TBa, 1864; se f6reg6ende. RyckinkasemaTBa, -kaserne 1864; se strax

ovan. Ryckinkroken TBa, 1864; s.l. innehflIler krokm. sannolikt isyftande avliigset

lage. Ryggenr{ganTGs;namnetbetecknar en kullrig 6ker medvatten pflbflda sidoma;

namnelementet rygg isyftar utseendemdssig likhet. Rylandsflaten THo, 1861; f.l.

innehflller BN Ryland. RylandskrokenTHo,186l; se ftiregiende. *Ryssegiirdet;fot-

utsdtts av >>Ryssegdrds styckeb>. >>Ryssegiirds styckeb> TGr, 1819; namnet innehflller

sannolikt ett *Ryssegdrdet dar f.1. kan innehilla ett ON xRyr 'rdjning'; f.l. kan dven

innehilla en fdrvanskning av dral. rnS'rds';jfr RyssbergetBd l2:2 s.274; mojligen

inneh6ller f.l. folkslagsbeteckningen ryss. *Rdgbacken; forutsatts av fdljande.Rdg-

baclcsflaten TGr, 1841; f.1. innehflller sannolikt ett *Rdgbacken. >>Rdgette Wallen>>

TNs, 1830; f.1. innehiller sannolikt djurbeteckningen rdget f. 'ridjurshona'.3 Rdg-

hagen,-hagarna.LrhryharyanaTFil'ang.2.THd, -hagen 1824.3.TGr, -hagen 1832'
*Rdgkasen; fdrutsZitts av Rdgkaskleven, avd.IY. Rdgkldvan ritrykhepQ TLa; iing el.

?tker. RdgdrdsvallenTKa, -wallen 1827;f.1. innehiller rdgdrd m.'giirdesgfird som

utg6r r6g6ng (griins, gr2insmiirke)' . RcimnehedenL5n, Remne- 1835; se Riimnedalen,

avd. VII. Rc)mnedkrarnaLOn, RemneSkrarne 1835; se fdregiende. *Riinniing(en);

ftjruts[tts av RdnniingeWillan?, avd. X. Rdvehalsen TLb, 1851; betesmark; nalnnet

betecknar en smal, mellan tvi berg liggande betesmark och namnet betyder sannolikt
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'halsformationen ddr rriv bott' e.d.; jfr Getehalsen Bd 18 s. 244. Rrivehdlorna TKy.,
Riifveh6lorne 1832; vallmark. 2 Rdvelid.l. r,Qaalj TL6; iing el. 6ker. Z.TE, Refweli
1789; ang. Riivestycket TKt, Riifve- 1835. Rrivetungan r@aatbgoLGi; det har, enligt
uppteckningar, sannolill funnits rrivlyor diir; namnelementet tunga dr vanligt i namn
pi frkrar och iingar med tunghknande form. Rdvhagen rtpahawan TSb; betesmark; forr
fa,rns en rrivgrop dar. RrivkasernaTBd, -kaserne 1 820. R tivklduflatenTEj, Riifklifflaten
1861. Rcivlcnatteiingen TEj, Raf- 1861; f.1. innehiller namnet Riiveknatten, avd. v.
Rdvsenris TMj, Riifzeniiss 1703, iiv. BN; dng; namnet 6tergflr sannolikt p6 ett *Riivsniis
dar f.1. inneh6ller djurbeteckningen rciv och -e- lagts till fdr uttalsliittnad,. Riivsluir
Los, Riif- 1842; aga. RcivskrirskrokenLOs,Riifskiirs kroken r826;f .l.inneha]ler nam-
netRcivskrir. Riivsktirsiingen LOs, Refskers An genlTgl;se fcireg6end e. Ri)dhalleJtaten
TSa, Rd,- 1857.2 Rdllekan.l. TBo, Rtilika 1787, Rdlickan 1804; ane.2. TNs, Rrjlika
l78V;'ang; sannolikt ellipser av *Riillekdngen dar f .1. innehiller viixtb eteckningen ri)l-
leka. RdllekemonTNs, Rdlike- 1787;vidRdllekan TNs. >Rolyckan>>T8o,1817; san-
nolikt en f<irvanskning av namnet Ro llekanvaromse ovan. >>Rdmyr kasen>> el. >>Rdmyr-
kaserne>> TBd, 1820; f.l. innehSller sannolikt ett *R6rmyr, avd. vI. Rdnnbdrsflaten
TUk, Runbiirs- 1848. RdnnbcirsiingenTlJk, Runbiirs- 1848.2 Rr)nneflaten.1. LKi,
Runne- 1828. 2. TGh, 1848; f.l. kan innehilla tr?idbeteckningen rdnn ruT f., rdnne
ritrya m.'rdnnbest6nd' eller runne ri4a m.'buskage'. R1nneftdck TTa, Runne- 1837;
seftiregiende.2Rdnnehagen.l. TBd, 1820.2.T8a,1864; se Rdnneflaten.*Rdnne-
skiftet; fdrutsatts av fdljande. RdnneskiftsdkernTLb, Runneskifts Aken 1811; f.l.
innehiller ett*Rdnneskiftet.Milnga Rdnningen, Ri)nningarna; 6krar; namnen inneh6l-
ler app. rdnning m., f. 'rcijning'. Rdnnirugstycket TGi, Rydning stycket 1810. Rdnn-
lyckan, N., s. TGh, Nordre, stidre Riinnlyckan 1786; f.l. innehflller sannolikt triid-
beteckningen rdnn. >>Rdqviarne>> TKa, 1827; f.l. innehflller sannolikt BN Rod; s.l.
innehiller app. kvi n. 'kringgiirdat flkerstycke dit boskapen om sommaren sliipps fdr
att giida akern; inhiignad iing eller 6ker i utmarken, kreatursfilla' . Rdrs lycka, Ne.TLr,
Nedre Rtjrs lycka 1836. Rdrstubben TBe, 1828; namnet kan vara enips av ett
*Rdrstubbekasen ddr f.l. kan innehfllla rdr 'yass, stor sdv' och s.l. inneh6ller app.
stubbekas f. 'mark diir skogen blivit uthuggen fdr att ge plats till bete eller odling, och
diir smitrdd och grenar brtints (bl.a. fdr att goda jorden), medan stubbarna har f6tt stfl
kvar'. 3 Rdrtegen, -tegarna. l. r/rtepn TKd. 2. TUb, -tegen 1810. 3. TSii, -tegarne
1856; f.l. innehflller rdr'yass, stor sdv'. Rr)rtegsdngen TSd, Rtirtegs iingen 1832; se
fiiregiende. 2 Rdrvallen. 1. LEk, 1858. 2. TMd, 1858. R i)rvassen rfruagryTGi,-wassen
1829; betesmark. RdrvikshagenLGa,18T6; vid Rdrttik, avd. I. RdrcingbottenTyh,
1835; s.l. innehd]ler app. botten m. varom se inl. till denna avd. Flera Rdriingen; f.l.
innehiller rdr'yass, stor sdv'. Rdseplankorna TFt, Rrisseplankerna 1815. Rdslyckan
TSd, Rtis Lyckan 1832. Ri)sds mo TTeYe, Riissis moo 1853; f.l. innehflller namnet
Rdsds, avd. V. Rdtekaserna LNy, -kaserne 1832; f.l. innehfltler sannolikt boh. rdte n.
'den dnnu inte ruttnade grdssv6len pi nypldjd vall' , jfr Rdtekas(en) el. -kasernaBd 15
s. 184. Rdvdkern, -dkrarna TTe, Rdfakern, -akrarne 1828; viil jiimftirelsenamn.

3 sacken. 1. TTe, Sacka 1 828. 2. TUy, 1863. 3. TVv, 1 866; narnnen innehiller boh.
sackf.'fdrdjupning, siinka i terrdngen'. Sackdkrarna TUy, -6krarne 1863; se frire-
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giende. Salongen sgl6gan LGa; namnet betecknar en stor, tippen, rundad gliinta i
skogen och namnet uttrycker viil skiimtsam jiimftirelse med en salong. Saltpannan

LOv aga; lokaliteten ligger vid havet; sannolikt har man haft en pqnna for saltkok-
ning pfl platsen, jfr t.ex. Saltparunan Bd 7 s. 4. Salnikbackarna sbltarybakana TLt;
hage; vid torpet Salnik. Salnil<rnonTBj,1861; vid Saltviken, avd. L Flera Sandarna;

6krar med sandjord; nalnnen innehiller best. pl. av sand m., i boh. iiven i bet. 'sand-

mark'. SarudbacksJlatenTAs, 1845. Sandbiickmoarna TTa, Sandbiick moarne, Sann-

biick moarne 1836; vid Sandbcick, avd. II. Sandemon TNg, Sanne- 1861. Manga

Sanden; flkrar med sandlord. Sandersliderna TTs, Zatders liarne 1827l. trol. flker; f.1.

innehflller gen. av mansnamnet Sander, jfr SandershagenBd 8 s. 329. Sandhagemon

TKk, -moen 1844. SandknsenlTy,lTS6. Sandlid shah TTo; torr, sandig iker. Sand-

lidsricken shnhscbkan TOp; sandig, sluttande Sker; for s.l. jfr Siicken nedan. Sandrand

TSu, -rann 1835; sandjord; s.l. innehiller rand f. 'kant'. *Sanddker; fcirutsiitts av

Sanddkerberget, avd.Y. Sanken sdgkan TSo, 1853; utdikad 6ker; namnet kan vara

redukt av ett*sankdkern e.d. dAr f.l. innehiller adj. sank. Sankt Helena sagt hel4na

THo; jordomride vid biick; rimligen efter den med Napoleon fdrknippade 6n, men

namngivningsgrunden iir okiind. Sanniishagarna TAr, -hagarne 1841; vid Sanniis.

SejestenmonTlb, Segesten moen 1851; f.1. innehflller ett *Seiesten(en), avd.fII. Seke-

dyplankorna TRu, Siggedyplanckerne 1786; se ftiljande. Flera Sekehagen, -hagarna;
se ftiljande. Flera Seken, Sekarna;6krar och dngar; namnen innehflller app. sek f. som

anviinds for att beteckna sank, sluttande iingsmark tiver vilken vatten rinner, vatten-

sjuka siinkor eller siinkor diir vattendrag rinner fram. Sekevallen TA7, Seggevalln

1836; sandlerjord; se strax ovan. Sekeiickrorna LBj, Siggeiiggrerne 1830; se strzx

ovan; s.1. innehflller rickra f.'iker som ligger i triida; nypltijd vall'. >>Seneppante>>

TBo, 1817; iingsmark; namnet kan innehilla en ftjrvanskad form av boh. sruipp m.

'snibb' med syftning pi lokalitetens form. Sexholmen TTa 1816, 1839; iing; lokalite-

ten ligger pi en halvii mot vattnet; f.l. kan mdjligen syfta pi att sex gfirdar utnyttjat
iingen; jfr Sexd.krarnaBd 15 s. 3ll. Sextondkrarnallu, -t'krarne1843; sannolikthar
man slagit strmman sexton 6krar, jfr likalydande namn Bd l2:2 s. 362. Sidden TAl,
1815; iing; namnet innehiller app. sidd f. 'sidliint och fuktig mark'. >>Sifre hagen>> el.
>>Sifrehagen>> TGr,1842; f.l. innehflller sannolikt mansnamnet Siver. Simons hedLSi,
1857; f.l. innehflller mansnamnet Simon. Sjultdngen tfooganTAs, Schul- 1815,1822,
1842; aga; f.l. kan inneh6lla mansnamnet Sigurd som dial. fitalas fuh; s.1. innehflller
tdnge m.'udde som bildas av slingrande vattendrag'. SjdbergshagenTJs,l846; f.l.
innehillerknappastnigot *sjdbergetttan snarare sl2iktnamnetS)-i)berg. Sjdgrindstycket
TGr, sjOgrinstycket, Sjti grin stdcket 1807; f.l. innehflller ett *Sidgrinden, avd.IY. 2

Sjt)lyckan.1. TKn, sjolycka l8l9.2.I$laka TKt; vid sidn, dvs.'havet'. Skaberaket

skdbarggat TUs, Schabraket 1845; dfllig aker; namnet innehiller sannolikt dial.
skabrak skd.brqk n. 'nigot diligt, uselt' syftande p5 dfllig jord. Skackorna skhrtana

TTe; Sker; narffret iir sannolikt ellips av ett*Skackplankorna diir f.l. innehfrller adj.

sknck'sned', jfr SkackornaBd20:2 s. 283 f. SkackoneflatenLTm,lT86;f.1. inneh6l-
ler det fran Vgtl. belagda sknckot, antingen med bet. 'sned' syftande pi igans form,

eller i bet. 'mager' syftande p5 dfllig avkastning. Skalekas(orna)LTil, -kas, -kasorne
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1848. Skalleflaten'|Js,1846; f.l. innehflller app. skalle m. 'htigtliggande territngparti',
om skalle se inl. till avd. V. Skamfotelandet skhryfodalgnat TNg1. f .1. innehiller skam-

fot'djdvr;len' . Skaruflaten TPs, Skarf- 1849; f.l. kan innehilla en motsvarighet till no.
dial. skarv n.'naken klippe' (Torp), jfr Skarvelid Bd 20:1 s. 163. Skarvhogsttaten
TAs, Skarf- 18621, f.l. innehiller ett *Skarvhog(en), avd. Y. Skattekldwallen TTe,
Skateklif Wallen 1828; vid Skattekldvan, avd. VII. Skattemon TTe, 1843; vid ftire-
gflende. Skattdkrarna TNg, Skattakrarne 1786; f.l. kan syfta pfl att jorden varit av
skattenatur eller pi szigner om gdmda eller hittade skatter. Skedesbackarne TRl,
-backame 1786; 'ang; vid Skedet nedan. Skedesdkrar(na) TFt, Skees Akrarne, skjes
Akrar 1815; f.l. innehiller skede n. hdr sannolikt i betydelsen 'Skerstycke (mellan
viigar)'. Flera Skedet; namnen inneh6ller app. skede n. hiir sannolikt i bet. 'ikerstycke
(mellan vagar)'; om app. och namnelementet skede se inl. till avd. fV. >>Skiet > THm
1818; iiga; f.l. innehiller sannolikt skede n.'(kcir)viig mellan frkrar; utfartsviig fran
gSrden; flkerstycke (melIan viigar)'. >>skillarehiillmarken>> TSu, 1835; se >>Skillare-

hiillberget>>, avd. V. SkinnareplankornaTAs, -plankorne l8Z2; se Skinnaren nedan.
>>Skirsta moarne>> TAs, 1824; f.l. innehiller sannolikt BN Skjs/ad varom se Bd 16 s.

63. Skite TEr, Skithe 1820; namnet iir sannolikt ellips av ett *skiteflaten e.d.; skit
anvzinds hiir sannolikt i nedsiittande betydelse. Skitpallsflaten TPs, 1841; f.l. inneh6l-
ler antagligen ett *Skitpallen, avd. Y. Skitrumpen, -rumporna TGr, skitrumporne
1807, -rumpen 1853; se ftireg6ende; s.l. innehflIler rump m. och rumpa f. i bet. 'yttersta
delen av mark, ldngst bort beliiget, mer eller mindre svansformigt iigostycke'. 2
Skitdckrorna. 1. TTy, Skit Ekrerne 1818. 2. TKy, Skit-iickrerne, skit Ekrerne 1810;jfr
strax ovan; s.1. innehiller iickra f. 'iker som ligger i triida' eller 'nypltijd (eller for
ftjrsta 6ret pldjd) vall' . >>Skodmyr flaten>> LSi, L829; t.l. kan innehell a ett * Skottmyr
dar f.1. innehiller *skott(a) f. 'svans, svansliknande markstycke'; f.l. kan liven inne-
h611a ett *Skoddemyr dar f.l. innehAller dral. skodda f. 'skugga, dimma'. >>Skoflaten>>

T06, 1812; mdjligen Sterger skrivningen ett*skogflaten. SkogsflatenTKa, L827.2
Skorven, Skorvarna. 1. TAs, Skorfvarne, Skorfverne 1815, Skrjrfvane 1822.2.TIJy,
Skurfwen 1821, Sktirfven 1863; 6ker; namnen innehiller siikert dial. skorv sknra m.
'skorpa p6 sdr' syftande p6 ojiimn mark, jfr dial. skoyuata'skorvig'; jfr Skurven
(Skorven) Bd 6:1 s. 49 med litt. och Skorven i Mod6er 1933 s. 96. SkorvestycketTAs,
Skrjrfve- 1842; se fdregflende. 2 Skottarna 1. LTv, Skottene 1873; iingsmark.
2. LGuHa, Skittene 1826; namnen innehiller sannolikt best. form pl. av *skott f.
'svans, svansliknande markstycke' varom se>>Skodmyrflaten>> ovan. SkotffiatenLSi,
1857 ; se Skoxarna ovat. >>Skowallen>> LOs, 1842; jfr >>Skoflaten>> ovan. Skrevaredkern
LAd, Skrefvare- 1860; f.l. innehiller subst. skrev eller verbet skreva med -are-utvidg-
ning; f.l. Ssyftar siikert lokalitetens form. Skrevet TG6, Skrefwet 1795; aker; jiim-
fcirelsenamn, se fciregflende. Skrottan LEk, 1849; iingsmark; namnet kan vara ellips
av ett*Skrottlyckan e.d., ddr f.1. innehiller skrott m. eller det etymologiskt identiska
eller nzira besliiktade skrutt m. med allmiint nedsiittande betydetse och syftar pfl d6lig
avkastning. Skrubbarna TGi, Skrubbarne 1810; iing; se Skrubban siirsk. avd. nedan.
Flera Skrubben; sannolikt redukter av t.ex. *Skrubbdkern, for Skrubb- se Skrubban
siirsk. avd. nedan. 2 Skrummarna. 1. THm, skrommarne 1818; aker. 2. TTJy,
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Skrommane 1863; aga naflrnen innehflller boh. skrumma skrdrpa f.'smalt utrymme

e.d.', mdjl. dven'spricka', SkrummarnaTlJy ligger niira Skrummekullen, avd-Y'
skrummehagen TBr, Skromme- 1851, 1863; se ftiregflende. skrummens kas LEk,

Skrommens Kas 1863; sannolikt redukt av ett*skrummekullens kas dx f.l. innehSller

namnet Skrummekullen, avd.I'1. Skrdbergsflaten LHe, 1859, Skribergs Flaten 1832;

se *skrdberg(et), avd.Y. Skrdllehuyudsuddarna TTa, Skriillehufvuds Uddarne 1816;

aker; f.1. innehflller ett *Skriillehuvud, avd. V, d6r f.1. kan innehfllla soldatnamnet

Skrr)ll;se Skrrillhagen. SkriillehdgsuddenTTa, Skriille hogs Udden 1816; zing el. iker;
f.1. innehflller namnet Skrtillhi)geru, avd. V. Skrtillhagen TTa, 1837; f.l. innehiller

sannolikt soldatnamnet Skrr)ll. Skrrippemon TNd, -moen 1811; sannolikt redult av

fdljande. Skrt)ppdsmon skrdpasmgng TNii; f.1. innehflller nanmet Skrdppds, avd. V.

SkuggelidJlatenTEr, skuggeliflaten 1820; f.l. innehiller sannolikt ett*Skuggelid, avd.

Y . Skularna TBd, Skularne 1 820; sannolikt ellips av ett * Skuldkrarna; beffaffande f .1.

se f6ljande. Skuleflaten TSu, 1835; det iir mtijligt att jorden eller vegetationen liknats

vid skulor 'avfall, sopor'. SkulteJtatenTAs, Skullte- 1843; f.1. innehflllet app. skultm.

'ftrrhtijning i terriingen' varom se inl. till avd. V, eller sliiktnamnet Skult. >>Skdlle>>

THd, 1824; odlingsbar iing; skrivningen kan flterge ett *skullen som innehflller best.

form av skulle m. 'h6jd, backe'. Skiickefidllsplankan TFfl, Skiicke fjiillsPlanka 1820;

f.l. innehitler ett *sluickefidll, avd. Y. Ski)ggan, S. THmVb, Sodra skiiggan l79l-
namnet kan vara ellips av ett *Finnskiiggringeru e.d. diir f.l. innehfiller viixtbeteck-

nngenfinnskiigg n. 'stagg, Nardus stricta';jfr dock det i Bd 8 s. 299 anftirda *skiigge

m. 'kvarstiende oslagen grlispliitt'. Skrillingarnalii, Skiillingarne 1810; 6ker; namnet

kan vara ellips av ett xskillingdkrarrua d2ir f.l. innehflller skilling ldlag m.'(myntet)
skilling' sannolikt syftande pi god avkastning; mojligen kan skrivningen iterge ett
*Slailingarna dzir namnet innehflller en -lzg-bildning till dial. sWil n. 'sndckskal, skal-

sand'. *Ski)lmr)ngen; se ftiljande. Skdlmtingflaten LEk, 1849; f.1. innehiller ett
*suilmdngen dar f.l. kan innehfrlla en motsvarighet till no. dial. skjelm m. 'fr6belg'

(Torp) mtijligen syftande p6lokalitetens form eller pi ftjrekomst av frijskidor. Sldlsvik

lrtsulS TKt; hage; vid en vik med sQil n.'musselskal, skalgrus, skalsand'. >>Skiins

Ak orn"r, TAr, 1817; namnet iir dunkelt. skiirboflaten (Ne.) TSi, Skerbo- 1792; t.l.

innehiller BN Skarba. Sktirsmoarna TSd, 1836; f.l. kan innehilla app. skiir n. 'ur en

omgivande yta uppstickande klippa eller skarpkantig sten'. >>Skdllen>> TGe, 1826;

dfllig jordman; namnet kan innehfllla skulle m. 'hdjd, backe'; det iir ocksfl mtijligt att

Skdllen iir felskrivning ftir ett*Skdlden. >>Skiildkrarna>> TGi, 1829; dunkelt. Slabbe-

hogringen LBa, slabbehog iingen 1822;f.1. innehfiller viil ett *slabbehog, avd. v, diir

f.l. innehflIler slabb'slask', jfr SlabbelidenBd.3 s.215. Slabbevallen LBa, slabbe-

wallen 1822; seftiregflende. SlackdkrarnaTGi, Slack flkrarne 1815; se Slacken sdtsk.

avd. nedan. Sladdrareholmarrua slddrarahbLmana TTr;6ker; lokaliteten ligger vid ett

vindlande vattendrag; miijligen bdr f.l. sammanhillas med stammen i sladdra, sladder

syftande pi vattnets ljud, jfr Sladdervik Bd 8 s. 159; mdjligen brukade man stanna till
och sladd.ra dar; holme m. anviinds, fdrutom om helt vattenomflutna lokaliteter,

om uddar som bildas av slingrande vattendrag. Slaktareplankorna TRu, Slacktare-

planckorne 1786; namngivningsgrunden okiind. Slasken TKu, 1838; 6ker el. iing;
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narnnet iir sannolikt ellips av ett * Slaskdkern e.d. dAr f.l. innehflller slask n. 'orent vat-
ten, slask' o.d. Slocken sldka TSa;6ker; namnet innehiller sannolikt en motsvarighet
till no. dial. slokk f. 'svak bugning nedad' (Torp), jfr isl. slokk f.'Fordybning i
Terr&net' (Bliindat). SlottsmarkenLLu, 1843; viil vid nigon h<ijd beniimnd *Slottet,

se avd. Y. >>Slubeck mon>> TRv, 1822; f.l. innehflller sannolikt ett vattendragsnarnn
*Slubcick, avd. II. Slcingerumpen TTe, sl2inge Rumpen 1828; f.1. inneh6ller verbet
sldngq'sno, rdra sig i bukter' ; s.1. innehfiller rump m. 'svansformigt agostycke' . Sk)ta
backarna sldtra bhkana TLil, EK; hage. Sltitmoarna LTa, -moarne 1855. Sltinekas
sldlakq TBu, Sliitkasen 1804; iker. Sldttemoru TNg, 1861. Smalplankorna TAs,
-plankerne 1815; s.l. innehiller planka f. 'ikerstycke mellan dike' . Smedbackarna
smibhkana TUr; hage. SmedbergsJlaten sm4_besfhadan TTa;6ker; vid Smedberget,
avd. V. SmedbergsstycketTHn, Smedbergs stycket 1845; vid Smedberget, avd. V.
Smedbergsiingen TTa, Smibergs Angen 1816; vid Smedberget, avd. V. Manga
SmedQe)flaten. Flera SmedQe)hagen. Smedjejorden TGe, 1841. Smedjesand sm[san
LGa; iker med sandjord; ftin 169 en smedja dar. Smedkldvan smd_khepg TAv; flker el.
ang. SmedskiftetTBo, Smeskifte 1787; s.l. innehflller skifte n.'flkermark besidd med
samma sddeslag'. Smedstycket TFo, Smi- 1820. Smugebciclcsmarken TL6, Smouge-
1839; f.l. innehflller ett*smugebiicken, avd. II. Smuget LOv, Smoget 1846; sannolikt
ellips av elt*Smugstycket elIer *Smughdlet diir f.1. innehiller dial. smugaf. 'trflng pas-
sage, trdng geng'. Smihogllaten sm@hewftQdan TSu; aker; f.1. innehiller hog m.
'hdjd' varom se avd. V, vid uppteckningstillftillet (1937) kunde inga mer pifallande
htigar eller hojder pfitriiffas; s.l. innehiller flate m. '6ker'. Smiillerddiingen TSt,
Smiillere iingen 1816; f.l. innehiller BN Smrillerdd. Smiirhed smdrhb_ LBa; flate; f.l.
kan innehilla viixtbeteckningen smrire m. 'vdxt av sl2iktet Trifolium, klcjver' (SAOB
S 7838). SmdrhedenLBa, 1822, -he 1788; se ftiljande. Flera Smdrhdlan; i ber6m-
mande syfte om god jord eller gott bete. SmdrdkernLBa, 1822;berlmmemde namn
syftande pfl god jord. Snackdkern (Ne.) TSii, (nedre) Snack 6kern, Snackflkern 1832;
f.l. innehflller verbetsnacka'ptata,tala' . SnacluingenTSa,lTg2;seforegflende. >>Snag-

cing en>> TSii, 1 857 ; flker o. iing; otolkat. Snedung arna sni_o gana TKa; namnet beteck-
nar en frker bestflende av smi stycken som gir ph snedden; namnet betyder 'de sneda
styckena', jfr SmalungenBd.2O:2 s. 2, betrdffande bildningstypen jfr Stahle 1946 s.

lI ff . snickerdd snifr,ara THI; aker; inga sp6r efter bebyggelse; namnet iir sannolikt ett
*Snicknrerdd diir mellanstavelsen frirsvunnit genom haplologiskt stavelsebortfall, jfr
Snickerrdd Bd 20: I s. 12; om s.1. -rdd se inl. till denna avd. Flera Snipen, Sniperna;
narnnen innehiller dial. snip m. 'snibb, flLk'. Sndgdrdsdker LTo, 1858; vid torpet
Sndgdrd.2 Sockan. 1. TVa, 1792; ang. 2. sbka TTe; flker; namnen isyftar siikert
formlikhet, jfr Byxorna Bd 7 s. 306 och Strumpan Bd 5 s. 245. SolehagenLTp, 1835.
*Solehytthagen; fiirutsatts av Solehytthagberget, avd. V. Solekas LBj, 1830.
Solvil<rnyrarna sQharymgrana TLb1, hage; vid Solviken, avd. I. 2 Sommarflaten.
1. LTe, Sommar flaten 1819. 2. ftirutsiitts av >>Strisommarsflaten>> varom se sdrsk.
avd. nedan; f.l. syftar sannolikt pi att lokaliteten nytdades sommaftid. Soppebacken
TAr, Soppebacken, Soppebacka l79O;iker; f.1. innehSller soppm. 'svamp'. Speke-
hogen LGi, 1 8 10; iing; betriiffande f .1. se Spekeliden sarsk. avd. nedan. Spel(e)mans-



195

sty cket TLir,Spelemans stycket, spelmansstycket 1 805. Sp ott e t TEj, 17 89 ; flker; nam-

net kan vara ellips av ett *spottstycket e.d. dar f.l. kan innehfllla en motsvarighet till
no. dial. spott m. 'plet, flek, litet jordstykke' (Torp). Springarna TBo, Springarne

1787, Springrarne 1817; troligen flker; namnet kan vara ellips av ett*Springdkrarna
diir f.l. kan innehella det subst. spring n. som ingflr i t.ex. vzirmsel spring 'kiillspring' ;

jfr Springet Bd 7 s. 279 och Bd 8 s. 272 f . Spriicklet TAs, 1815, 1822, 1824, 1837 ,

1842, Spriiklet 1845; namnet kan vara ellips av ett*spriickligstycket diir f.l. innehiller
ad1. sprticklig. *spdnkas(en); ftirutsiitts av Spdnkas(e)drdgen, -drdgor, avd' VI; f.l.
kan syfta ph spdn spqn frin t.ex. timmerhuggning, jfr Spdnebacken Bd l2:2 s. 142.

Stackotahavrejorden TBu, Stackete hafre jorden 1804;f.1. innehflllerboh. stackot(e)

'kort' . 2 Stackotejorden. l. LTm, Stackotte- 1786. 2. LV6, Staketej ola 1824; se fore-

gflende. Stackote rubbarna LTm, Stackotte Rubbarne 1786; s.l. innehiller sv. dial.

rubb m. 'vissnad griisstubb, ojiimn mark' (SAOB R 2715). Stackote SexiickrornaTFo,

Stackete Sex Ekrerne 1820; f.l. innehiller stackot(e) varom se ovan; s.1. innehiller ett
*Sexiickrorna vars f.l. sannolikt syftar pi att lokaliteten bestir av sex delar eller pi att

den har haft sex agare. Stackote yallen TAr, Stackete Wallen 1817; se ovan. Sta-

holmsrumpenTTa, Staholms-rumpen1837; f.1. innehiller viil ett *Staholm(en), deno-

tationen okiind, f.l. kan, med syftning pfl liige vid vattendrag, mojligen innehilla dial.

stad n. 'kant' , jfr SOV 1 s. 13 1, jfr dven no. dial. stad n. (och m.) 'aabredd, elvebakke'

(Torp); s.l. innehiller rump m.'svansformig aga' . Stal(l)flatenTGh,1786; sannolikt

vid stallet. Stalldkern stblqgan TKs; Sker; viil vid stallet. Starerumpen TTa, Stare

Rumpen 1816; mojligen jiimftirelsenamn diir iigans form jiimforts med en stares stjiirt-

fjiidrar. Stateflaten TAs, 1850; f.l. innehiller sannolikt stat m.'naturalon (iiven l6ne-

forminersomt.ex.bostadellerved)', jfrSAOB S 11132f.ochStateriidBd15 s. 188.

Stefanusflaten st ffinwsft adryLGi; flate; f.l. innehiller mansnamnet Stefanus. Stenarna

stD-nana LGa; iker. Stenhagen sti-nhagan TL6; iing el. flker. Stenshagen TRv, Stens

Hagen 1796;f .l.innehflller mansnamnet Sten. StenjordenLGg,l8l0; aker. Stenskiftena

LOs,1842, -skifterne 1791. Stenrickrorna TLi, Sten dggrorne 1805; iing. 2 Stigen.

1. TBa, 1864; betesmark. 2. THd, 1824; 'ang. Stighagarna TSd, Stighagarne, Stig

hagarne 1825; f.l. kan inneh6lla app. stig eller mansnamnet Stig. StigsbackarnaLOv,
-backarne 1846; aker. Stigs kas LHe, Stigs Kas 1861. Stigsmon TKn, 1841. Stigsmyr

sfigmyr TLi; 2ing el. flker, vid Stigsberget, avd. Y. Stiarnebergsvallama TSs,

Stjernebergs wallarne 1827; f.l. kan innehilla ett *Sticirneberg(et) dar f.t. mtijligen
kan innehefla ett ko- eller soldatnann Stjd.rna, jfr Stjdrneberget Bd 16 s. 183. 2

Stockefirill(s)flaten. l. stbftaflelftgdan TUr; iing el. iket.2. TF6, stickefjiills flaten

1820; vid stockefirill, avd. v. >>stockeliinnerne>>TYb,1820; skrivningen kan iterge ett
*stockelrindena dar s.1. innehiller liinde n. 'mark(stycke), landbit'. 2 Stockholm.

l. stdkhehm TLr; iing el. 6ker. 2. stbkhehm TUk; aker med en liten bergkulle; sanno-

tikt betingad uppkallelse dar Stockholm ar foreblld.3 Stora hed(en). 1. TGd, Stora

Hed 1835. 2.TGe, Stora Heden 1841. 3. TNs, Stora Heerr1787. Stora sandTAs, Stora

Sand1822. Storehed TOd, Store-hed 1812. Storemon TTeVe, 1853. StorhagenTGt,

1822.2 Storiingen.l. TBd, 1820.2. LHe, Stor dngen, Stor Angen 1805. Strandarna

TTa, sfrannarne 1695; sjdiing; sannotiktellips av ett *Strandvallarnae.d. Strandkldvan
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TBn, Stranklifwan 1791, Strann klifva 1819; iiga; vid vattendrag. Strandkcirret
strQnsclrat TLb, -kiirr 1811, -kiirret 1851, iiv. BN; iing el. 6ker; ganska nifia stranden.
StrandkrirrsdkernTLb, Strannkiirrs Akern 1811; vid fcireg6ende. Strandkdrrsiingen
TLb, Strannkiirrs Angen 1811; vid Strandkirret Manga Struten;ikrar och 'fugar;

iigofigurerna har formen av en strut, jfr OGBReg. Strdmmegiljan LHj, 1863; vid
Strdmmedrdgorna, avd. VII; s.1. innehiller gilja f. 'tring dal'. StrdmmekldvanLH|
-klofvan 1 8 63 ; aker; se fciregiend e. S tubb ehag en LT o, 1842. 2 Stubb e kas e n, -kas e rna.
1. LTe, -kaserna 1819.2. LTv, -kas 1873; namnen kan innehella det i Bd 18 s. 86 f.
omtalade dial. app. stubbekas f. 'skogsmark diir skogen blivit uthuggen fcir att ge mark
till bete eller odling, och diir det mindre avfallet briints (bl.a. ftir att gtida jorden)
medan stubbarna stflr kvar'. 3 Stugeflaten 1. TFt, 1846.2. stbpaftadan TUr; iing el.
6ker. 3. TM6; lokaliteterna ligger vid boningshusen. Stusserr)dhagenTEj,1861; f.l.
innehiller BN Stusserr)d. Stuteflaten TBa, 1864; f.l. innehiller stut m.'kastrerad och
inkord tjur, oxe'. StyrhogsflatenTG6,, Styrhogs flaten 1795; vid Styrehog, avd. V.
>>styrhus flaten>> TGfl, 1820; sannolikt felskrivning for fciregiende. Styrmanshagen
TGi, Styrmans hagen 1829; namngivningsgrunden okiind. StyrmansvallenTGi,1346;
sef6regiende.Stdnge-,Stdrugsmon,-moarnaTAr, Stflngemon 1841, 1865, Stingsmon,
Stingsmoarne 1863; namngivningsgrunden okiind. StdmmekasernaTSo,l853; se ftil-
jande. Manga Stiimmen, Stdmmarna; numera flkrar och itngar; namneninnehiller stiim ,

m. 'fordiimning' . >>stdltare Mon>> TRv, 1822; f .1. kan innehfllla verbet stulta'gh stapp-
lande'. StdrebergsflatenTAs,IS42;vid, Stdreberg(et), avd. V. StdrebergslappenTAs,
Storrebergs lappen 1815; se fciregiende. Stdrebergsstubbanta TAs, -stubbarne 1842;
namnet kan vara ellips av ett x Stdrebergsstubbhagarna e.d. dar f.l. innehiller namnet
Stdreberg(et), avd. V och s.l. syftar pfl att stubbarna stdr kvar efter rdningen, jfr
Stubberiingen Bd 15 s. 314. Stdr(r)ebotten LHe, Stcirre- 1861; se mossnamnet
Stdrhogen, avd. VI. Stdrremyren stbpmyrg LHe, Stdre Myr 1832, St6rremyr(en)
1861; flate; f.l. kan innehilla en form av veixtbeteckningen starr'halvgr2is tillhorande
sliiktet Carex', en form som Stergflr pi den viistnordiska omljudda formen stgrr f., se

Widmark 1959 s. l4l ft. och Starredalen(?) Bd 18 s. 271 f . Stdrtaremon sthgaramgn
TRv; f.l. innehflller sannolikt verbet st()rta; namngivningsgrunden iir dock okiind.
Stdtelider LTp, 1835; iker; ikern ligger i en sluttning nedanfdr ett htigt berg med en
brant stupande bergssida; f.l. innehiller en motsvarighet till no. dial. stqyt, stqt m. 'en
Bjergtop med en steil eller tvar Side' (Aasen); jfr Stqn i NSL s.434. *Sulting(en);

fdrutsiitts av Sukingkldvan, avd. VII; f.1. kan innehfllla sr)la sfiha f.'gyttja',jfr ev.
>>Sdldkern>> nedan. Sumpen TBr, 1 865 ; namnet innehiiler su mp m. ' stmpmark' . Surud-

backnma shrybakana TFfl, -backarne 1856; hage; vid sundet mellan HZillsd och fast-
landet. Sundbyflateru LOs, 1842; f.1. innehiller BN Sundby. SundbyjordenLOs,lS42;
se fdregiende. Sunnehagen TSu, 1835; f.1. innehiller en adj.-form sunn medbet.
'stider-, sydlig, pi siidersidan' , jfr Sunn- i NSL s. 436. Sunnere hagen sharara hhtpan
TSr; iing el. flker; f.1. innehiller komp. siyara'sddra' av adv. sunnan. Sunningarna
sbpagana TR66; iingar liingst sdder ut; namnet iir sannolikt ett urspr. *sunncingarna

med bet. 'dngarna i sdder', jfr Sunnehagen slo:ax ovan. Svackarna TKa, Swackarne
1811; sannolikt ellips av ett*Svackdkrarna e.d. diir f.l. innehflller dial. svack eller
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svacka f. 'svacka, sdnka' eller adj. svack, svank 'nedsdnkt'. Svacken T56, Swacken

1853; sannolikt ellips av ett *svackdkern e.d.; se fdregiende. Svaledammen LTil,
Swale- 1848; betesmark. Svaleflaten l)lit, Swale- 1848. Svanekldvan TSii, Swane-

klofwan 1870; betesmark. Svarta myr suhla mgr TLr; hage; f.l. syftar siikert pil svart

jord.xsvartehed(en);forutsatts av Svartehedsflate. Svartehedsflate TTu, 1848;nam-

net innehiller vdl ett *svartehed(en). Svartemyrskaserna LBaHHgOs, Swartemyrs

Caserne 1806; f.1. innehflller namnet Svartemyr, avd. VI. Syarteyallen TTu, -wallen

1848. Svarvarehiillorna TGd, Svarfvare hdllorne 1835; aker; f.1. innehflller sannolikt

en -are-utvidgning av en motsvarighet till no. dial. svarv m.'en Stor Bue eller Halv-

cirkel; en Bugt ved et Vand, og deslige' (Aasen) syftande pi det intill liggande bergets

relativt runda form, jfr SvarvarekullenBdT s.254 och E. Lid6n i NoB 28 (1940) s. 1

ff. Svednrnamoarna LEk, Sveanemoame 1858; f.1. innehiller best. pl. av boh. subst.

svede m.'sved, svedjeland' . Svedheden KB} Swe- 1830; se fdregflende. Svedknsen

LVi, Svekase 1824: se ftiregflende. Svedmon TTa, Sve- 1836; f.1. innehflller svede m.

'sved, svedjeland' . Svenflaten subryflrQdanTAl; aker; f.l. innehflller mansnamnet Sven.

>>Svennungen> LTp, 1835; skrivningen kan flterge ett *svdnningen som innehflller en

dissimilerad form av ett *sviinging f., verbalsubst. till svciruga'l6ta simma'; namnet

betyder mtijligen 'platsen diir man l6ter hiistar simma'; lokaliteten ligger niira Lursjon;

jfr Sv iinning en Bd 8 s. 1 05 med litt. >> Sy ennungens lann>> LTp, 1 835 ; se >> Sv ennungen>>

ovan. Svenshagenl-iTp, Svenshagen, Svens Hagen 1804; f.l. innehflller mansnafimet

Syen. Svenskdkrarna TG6, Swensk flkrarne 1820; namngivningsgrunden okiind.

SvepenlTp, 1835; namnet innehiller sannolikt en motsvarighet till no. dial. sveip m.

'sving, rundgang' (Torp) syftande pfl sviingd, krokig form; jfr Sveparna Bd 7 s. 281.

Syirunrislandet suineslbnar TGi; betesmark pi Svinnds, avd. III. Svinpin TMr, 1789;

iing; skrivningen iterger sannolikt ett*Svinpinan diir s.1. innehflllerpinaf.'plirga' san-

nolikt syftande p5 diligt bete, om formen se Underldnde(r) siirsk. avd. nedan. Svln-

siiltanTSd, Swin Siilltan 1792; s.l. innehflller dial. stilta f. 'salt stranding' . Sviirtdkern

TGe, Sviirtikra 1826; f.l. innehiller sviirta f. 'svart jord'. *Sylthagen; forutsdtts av

Sylthagsbackarna, avd. V; f.l. innehdller sannolikt en motsvarighet till no. dial. sylt(a)

f.'litensaltholdigsump;lavstrandsomsjgeniflodgaarindover'(Torp).Syltingdsflaten
LBj, 1830; se Syltingdsen, avd.Y. Systrarna TUk, Systrarne 1836, 1848; trol. aker;

sannolikt jiimftirelsenamn, jfr OGBReg. Sdgebackens gilia LF,l, 1852. >>Sdldkern>>

TUk, 1811; namnet lir dunkelt, jfr boh. sdla f . 'mark uppbliitt av regn vid htjst- och

vflrtid' (Thor6n), jfr ev. *suking(en) ovan. SdteflatenTSr, Sflde- 1856; f.1. inneh6ller

dral. sdta f. 'hostack'. *sdteskffiet; fdrutsiitts av Sdteskiftsdkern. SdteskiftsdkernTLb,

Siteskifts Akern 1811; f.1. innehflller ett *sdteskiftet. Sdtorpgdrdet sblerpl@t, THp
flker; vid beb . Sdtorp. SdckenTLs,l858; aker; namnet kan vara ellips av ett*scickdkern

dar f.1. innehflller boh. adj. siick sefr,'sank' eller scickaf .'da1d'. SiilgeplankornaTYv,
Siljeplankorne 1866; f.l. innehflller dial. silj f. 'siilg' . IN4Fnga Sdltan, Siiltorrua; namnen

innehflller diat. srilta f. 'salt stranddng'. Srilt(e)hagen sdlthhWan TKt, Siilte- 1835,

1847; jfr Siiltan, Sciltorna. StimshedenTSii, 1841; f.l. innehflller BN Sarn. Scivplankan

TTv, Siif- 1841; f.l. innehflller viixtbeteckningen sav. Stivdkern TUA, SAf- 1832; se

foregflende. xsiivkasen; f$rutsiitts av Sd'vkasmyren, aYd. YI. Sdbymoarna LHe,
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-moarne 1798; t.l. innehiller BN Soby. Sdbyr)ngen LHe, Sodby Angen 1832; se ftire-
g6ende. Sd(d)bergsflaten TBe, Sti- 1800; f.l. innehflller sannolikt ett *Sd(d)berget,

avd. V, dlir f.l. innehflIler sd(d) m. 'fhr'. Sdderiingen TAv, 1694. 2 Si)(d)flaten.
l. sdftbdan TF6; 56- 1820; iing el. 6ker. 2. TKn, Stt- 1818; f.l. innehiller sd(d) m.
'fAr'.2 Sd(d)hagen. l. s/hhryan, sdhhryan TEj; betesmark.2. TKy; Sti- 1810, 1821;
iing;f.1. innehiller sd(d)m.'fir'. SddrahedenTGil, StjdraHeden 1195.>SddreWaler
san>> TGi, 1829; skrivningen utgflr mojligen frin ett *Sddrayardesanden med bet.
'sanden med den sodra varden' . >>Sdlje Hagen>> TTa, 1816; f.1. kan innehfllla sdrja f .
'dy, smuts'; lantmiitarskrivningen kan spegla en dverging r > l. >>Sdlj-flaten>> TTa,
1816; se foregiende. Sdkindet TLn, -leinnet 1861; f.l. innehdller sd(d) m. 'fflr'; s.l.
innehflller lcinde n.'mark(stycke), landbit'. Sdrbackdkern TAr, 1817; f.l. inneh6ller
namnet Sdrbacka, avd. V. Siirbukten TBfl, -bugten 1845; iing el. iker. Sdrflaten
sbrftbdan TL6; iing el. 6ker; f.l. innehfrller sor 'scider'. Sdrgtirdet sQrlt/bat TEv;jfr
foregiende. Sdrsand TGi, Sdr San 1800. Sdrstanden s/strang TTa; 6ker. >>Sdr wid
kind>> TBn, l79l1''ang; otolkat. 2 Sdringen. 1. TTa, 1839.2. LSi, 1829; f.l. innehiller
sd(d) m.'fitr' .

TannamsbottenTYh, Tannams-botten 1835; f.1. innehiller BN Tannam: s.1. inne-
hiller app. botten m. som anviinds i namn betecknande l6gt liggande mark, ofta den
del som ligger llingst in eller liingst bort i ligliint, ibland sankt, omrflde.2 Tegelbrulcs-
hagen.1. TTs, 1810. 2. TLb, EKB, samf. omr6de; tegelbruk dar. Tegen TKr, 1806;
namnet innehflller app. teg m. 'odlad mark mellan tvfl diken'. Tegsmyrmon TBe, Tegs
myrmon 1828.2Televciltan.l.tb_haucblta TF6; iingel. frker. 2.ti_laudlta TKn, -wtiltan
1819; aker; f.l. kan innehfllla dral. tele fthe m.'t1die'; s.l. innehiller app. vriltaf. 'plog-
tilta'; namnet iir sannolikt metonymiskt och syftar sannolikt pil att tjrilen hiller i sig
liinge diir. Timmerholt(s)mon TTa, Timmerhfllt-, TimmerhflLlts 1836; f.l. inneh6ller
sannolikt ett *Timmerholt(et), avd. IX. 2 Tingshagen, -hagarna. 1. THe, -hagarne
1846; se Tingshushagen.2.LBa, -hagen 1788; nigra tingsbyggnader finns ej pi plat
sen.TingshushagenTHe,Tingshus hagen 1834; vid hiiradets tingsbyggnader, se Holm-
berg s. 64. Tingsmon THe, tingsmon 1834; se fdregflende.2 Tistelflaten. 1. THu, 1788,
1845.2. THd, 1848; f.l. innehiller viixtbeteckningen tistel. Tisteldkern TLb, Tistill
Akern 1811; se ftiregiende. Tittuthagen TBr, Tittut hagen 1851; f.l. syftar siikert pi
god utsikt, jfr OGBReg. Manga Tjur-, Tjurebetet. Tjurbetsdkrarna TGi, TJurbets
Skrarne lSl5.Tjurebergsplankorna TAs, Kcirebergs plankerne 1815;vid fiur(e)berget,
avd. V. Tjureflaten,Iz., O. TAs, Westra, 6stra Tjureflaten 1850. Tjurvilcsmon TLil,
Kdreviksmoen 1866; vid Tjurvik(arna), avd. I. Tjuvefldcken TGit, Tljuve Fliicken
1820; namngivningsgrunden okiind. Tjuvestycket TG6, TJuwe stycket 1820; vid ftire-
g6ende. >>Tjrill monane>> TGi, 1829; platsen ligger niira havet och det iir sannolikt att
f.1. innehiller boh. tjdll m.'strandskata'; ftir s.l. se Mon el. Moneberget avd. Y.
Tjdrndalen LH[, Ki?irn dahlen (ej daterat, troligen omkring 1700), iiv. BN; skogig
vallmark. TjdrndalskasenLGu.Ha,Kjerndahlskase 1826;vidfdregflende. Tjdrndalsmon
LGuHii, Tjerndahls Mon 1826; se ftiregiende. Tjiirnehalsen Siaahhlsan TKp; aker; f.1.

innehiller app. tjdrn n.; s.l. Ssyftar lokalitetens smala och krokiga form; se Halsen
avd. III. 2Tjdruet.l. Sct4at TLr; iing el. iker. 2.LRe, Kinnet 1810, iiv. BN; iing; note-
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ras btir att lantmiitarskrivningen Kinnet troligen Sterger ett uttal med dverging av dtlll
I sannolikt pi grund av den ftiregiende palatala konsonanten; om denna dverging se

Janz6n 1933 s. 54 f . *Tjrirnge)rdet; fdrutsiitts av Tjcirngiirdekldvan, avd. Vtr. Tidrn-
hagen Sdnhauan LGa; aker; utdikad. Tjrirnkldvmulen ybrukhearu4n TSr; hage, vid
TjrirnkldvornaTEv, avd. VII; s.l. innehiller mule m. 'mynning' syftande pi att hagen

tippnar sig som en mynning mellan berg. Tjrirnsplankan LRe, Kins- 1810; vid Tidrnet
vzrrom se ovan. Tjcirnssdltan LRe, Kins siilta 1810; vid.Tjiirnet varom se ovan; s.l.

inneh6ller siilta f . 'salt sfrandan g' . Tjiirnsdkrarna TE} Kiens Akrarne 1789, Kiins-
6krarne 1861; vid en tjiirn, betriiffande skrivningarna jfr *Tjiirnsdalen el. Tjrirnet Bd
8 s.127 f.TjdrntingenLOs,Kdn- 1842.Toflaten niftbdan TLr, Too-flaten 1811; 2ing

el. flker; vid beb. Toet. Toftebackarna ffiabdftana TUr; hage; f.1. innehiller toft f.,
biform ttll tomt, sannolikt med bet. 'enskild mark med hus, hustomt; odetomt', ev.

iiven 'husgrund', jfr t.ex. Holmberg 1946, SOV 1 s. 135 f., Bd 15 s. XXVII och SOL
s.320 f. med liu. Tohagen TL6, 1839; vidToflaten. TolvplankornaTAr, Tolf- 1870;

nanrnet syftar sannolikt pfl att lokaliteten bestir av tolv ilr;rar eller tegar bredvid var-
andra, jfr Sexd.krarna Bd 16 s. 213. TolvstycketTHa, tolfstycket 1845; se foregiende.
Tomon TLe, 1805, -moen 1839; vid beb. Toet. Tomteflaten tbmtaftadan TSI; aker;

ftirr stod ett hus pfl platsen. Tomten tdrute TUk; Aker; forr fanns diir h:us. Toniingen

TTa, Ton Angen 1816, Toniingen 1839; skrivningarna kan flterge ett*Tdncingen dar

f.l. m<ijligen kan innehfllla ett *Tdn bildat till td m. 'hemmanets gemensamma pi
utmarken beliigna allmiinning', jfr TdnBd,1 s. 78. Torbalsdelet LGi, 1853; betesmark;

vid griinsen mot beb. Torbal; s.l. innehflllerboh. dele n. 'grdns'. Torehagen LSi, 1870;

f.1. innehiller mansnarnnet Tore. 2 Toremyr(arna): l. tQramyrana TLb, Toremyr,
Thoremyr 1851. 2. tQramlr TF6; hage; f.1. innehiller mansnaflrnet Tore. Torgeshog

tbrJasbru TLy; aker med en bergknalle mitt i; f.1. kan innehfllla mansnamnet Torger,
en motsvarighet till fvn. borgeirr, jft Torgersrtid Bd 18 s. 132. Torklet TAl, 1759;
6ker; namnet kan innehfilla dial. torkkkide tdrkhd, tdtkhd n. 'huvudduk' eller 'niis-
duk'; mojligen har iigans fyrkantiga form lett namngivarens tankar till en huvud- eller
niisduk. Torkuppskasen LEk, Torrkupps kasen 1833, se Torkupp nedan. Tormose'

rc)dgluttenlBj, Torrmosere Glutten 1830; f.l. innehflller BN Tormoserdd; s.l. innehfll-
ler dial. glutt m.'liten 6ppning' . Tormosenarna? tbymasbnana LGa; Sker; namnet iir
dunkelt; flkem dgdes, enligt uppteckningar, av en person frinTormoserdd turmQsara

och det iir troligt att namnet har samband med det. Tornerarlden LTv, -rannen 1786;

iing; f.l. innehAller vaxtbeteckningen torn m. 'tdrnbuske' ; s.l. innehiller rand f .'kant'.
Tornevallen TGi, -walln 1810. Torneiickrorna TV6, Torne dkrerne 1826; se fore-
gflende. Torpareflaten LBj, 1867. Torparedkern LBj, 1867. 3 Torpehagen. l. TFt,
-hage 1820. 2.TAr,1863. 3. TUy, 1863. TorrebomarkenLGa, Torebo Marken 1810;

f.1. innehflllerBN Torrebo. Torremyr TUy, Torre myr 1863; odlingsmark. Torrdkern
TK6, 1847. Torskarna TTu, Torskarne 1848; 6ker; viil jiimfdrelsenamn. Torskerdd

tbskQra LEl,1852; flate; namngivningsgrunden okiind; om s.l. -rdd se inl. till denna

avd. >>Tortungen>>TTa,1816; aker; namnet kan inneh6lla en motsvarighet till no. viixt-
beteckningen turt f. 'Lacltca alpina' (HOeg 1974 s. 4t9 t.) och dfl vara bildat med

suffixet -ung vatom se Stihle 1946 s.9 ff. Torvhagen tbyahgwan THs, Torf- 1848;
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torvtakt i niirheten; torven torkades i hagen. Torvhoghagen tbyuhnryhirpan TSrl' nam-
net syftar siikert pi torvtakt. Totuvorna TL6, -tufverne 1805, -tufvene 1839; f.l. inne-
hiller sannolikt BN Toet. Toveflaten TGh, Tofweflaten 1786, Tofva flaten 1848; f.l.
innehiller sannolikt toya f.'nflgot hoptrasslat, tova' . *Tovetyft(en) ftirutsiitts av bl.a.
Tovetyftsflaten varom se nedan. Tovetyftsflaten TFo Tofve Tyfts Flaten 1805,

Tofvetyfts flaten, Tofte Tufts flaten 1820; narmet Zir dunkelfi f.l. kan inneh6lla ett
*Tovetyften dAr f.1. kan inneh6lladral. tove m. 'tuva, gungfly' och s.l. tyft,blformtlll
toft varom se Tofiebackarna ovan med litt. Tovetyftsskulten TFo, Tofvetyfts skulten
1820; viilvd flker; vid Tovetyftsflatenvarom se ovan; s.l. innehiller skult m. 'forhoj-
ning i terriing en' , om skult se inl. till avd. V. 2 Trarueflaten 1. LOs, Tran- l7gl,Trane-
1842; 'ang. 2. LEk Tran-, Trane- 1849, Tran- 1850. Tranemryrssand LAd, 1860, f.l.
innehiller namnet Tranemyr, avd. VI. >>TransgcirdeD> TTe, 1804, 1828; namnet kan
vara sammandragning av ett *Trandsgcirdet d2ir f.l. innehflller figelbeteckningen
trana, jfr *Tanshdgen el. *Trans- Bd 5 s. 201 och Transmossen Bd l2:1 s. 315.
TrehornetTTe, 1828; 6ker med ffe uddar; namnet betyder'dgan som har tre horn, dvs.
vinklar', se omhorn L. Hellberg i OUA 1973 s.38 f. och HornflatenBd2O:2 s.276.
Trehdrningen TNg, 1817; namnet isyftar tigans form, se OGBReg.2 Trekanten.
I. trb-khptan TFfl; iing el. 6ker. 2. trb_kantan TSI; aker; namnen syftar p5 trekantig
form. Treskiir trb_ftlr LHe; betesmark; namnet syftar sannolikt pi tre bergskcir e.d.

Treskiiriickrorna LYii, Treskiir zickrerne 1824; nara fdregiende. Flera Tresnippen;
namnet innehiller dral. tresnipp m. 'trekantigt (mindre) tygstycke, trekantig huvud-
duk' syftande pi lokaliteternas form, vanligt namn, se OGBReg. Triangeln tfiagar+
TSb; iigan har trekantig form. Trollemonarna trblamenana LNy, Trolle Moarne 1832;

slittmark i skogen; namnet syftar siikert pi siigner om troll; betriiffande s.l. -monarna
se Mon el. Moneberget avd.Y. TrollesvearnaTBd, Trolle svearne 1820l. s.1. innehil-
ler boh. svede m. 'sved, svedjeland'. Trollkldvmon TAr, Trollklofmoen 1863; vid
Trollekldvan, avd. VIL Trollmon TIIk, -moen 1848;jfr sfrax ovan. TrollvikenLTa,
1830; landomride innanfrir vik i Lingvattnet; betriiffande f.1. se sffax ovan. Trolldkern
TTa, T1611 Akern 1816; vid Trollviken ovar^. TrosterddLTil,1362; Fker o. 2ing; f.1.

innehiller sannolikt f6gelbeteckningen trast tragt; s.l. innehiller rr)d varom se inl. till
denna avd. Truls mark LNy, Truls Mark 1832; f.l. innehflller mansnarnnet Truls.
Trdnga LEk, 1819; sannolikt ellips av ett*Trdnglyckan dar f.l. innehiller sv. dial.
trdrug n.'trflngt stiille, trflng passage' eller adj. trdng. TrdngarruaLEk, Trangame 1848;

sannolikt ellips av ett *Trdngdkrarna e.d., jfr foregiende.3 Trdng(e)flaten. 1. TGr,
Trflnge Flaten 1841.2. TAl, Trangflaten 1846. 3. LEk, Trflnge- 1819. Trdngehdrnet,
,S. TAl, Sddre Trangehornet 1836. TrdngemarkenTKt, Tringe-marka 181 1 . 3 Trdngen.
l. trhgan TAI; aker el. hage. 2. TNg, 1861. 3. LEk, 1804; 6ker o. iing; sannolikt ellip-
ser av ett *Trdngdkern e.d. diir f.l. innehflller trdng n. 'trfrngt stiille, trflng passage'

eller adj. trdng. Trdngesanden trhgasgn TAv; iker el. Zing. 2 Trdnget. 1. TGe, 1852.

2. TNg, 1861; namnen innehflller trdng n.'ffengt stiille, tring passage'. Trdngeval-
larna TGr, -vallarne 1838; f.1. innehiller sv. dial. trdng n. 'irlingt stiille, trang
passage' . >>Trdskrin>LY il, 1852; ev. fdrvanskad form av Treskiir ovan. Trddgdrdsflaten
tr,bgasftgdan TFflRii; iing el. Sker; ndra boningshusen. Triilarestycket TFi, Triilare
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stycket 1820; f.l. syftar pi att man milst triila'arbeta h6:rt' hAr, f.l. 2ir bildad med kom-
positionsform pi -are. Triilareiingen TRy, Triilare iingen 1786; se fciregAende.

Trcilarna TRy; aker; Triilarne 1786; namnet kan vara ellips av ett xTrtildkrarna dii,r

f.l. innehflller verbet triila'arbetahtrt' . Trcilevikshagen TEr, Trdlewiks hagen 1820;

f.l. innehillerBN Trrilvik. Trdleviks sriltaTEr, Triilewiks Salta 1820; se fiiregflende.

Trdleviks dker TEr, Triilewiks Aker 1820; se foreg6ende. Trdlstyckel TFt, 1820.

TrdngebergsnyveilletTGr, Triingebergs Nyvellet 1807; iiga mellan berg; f.l. innehflller
sannolikt ett *Triingeberget, avd. V, dih f.l. innehflller trdnge n. 'trflng passage'; s.l.

innehiller app. nyvrille n. 'nybruten mark; nyodling'; det iir snarast eigan, inte berget,

som har legattrdngt. Trtingen TGfl, 1820; sannolikt ellips av ett*Triingdkern e.d. dar

f.1. innehiller trdnge n. 'tr6.ng passage'. 2Trcinget.1. TSs, 1827.2. TKk, 1831; nam-

nen innehiller triinge n. 'tring passage'. Triiskehogen LEk, Treske- 1804; iing. Flera

Trcitarekasen, -kaserna; f.l. innehiller antingen sttbst. trcita, boh. trcitra eller verbet

trdta, boh. trcila syftande pi tvist om igande- eller nyttjanderatt. Triitarestycket
trdlarasta$at TFi; iing el. 6ker; se fdregflende. Triitarflaten trdlarftQdan TRd,
Triittare- 1861; aker; seTrtitarekasen,-kaserna.Trritegatan TBdGd, 1820; s.1. inne-

hiiler gata f., har i bet. 'inhiignad utfartsviig eller fiiviig'. TriitestadTTa,Tratte- 1837',

avstindringsjord; eftersom lokaliteten ligger vid en grzins har platsen sannolikt varit
ftiremil fdr tvist om iigande- eller nytdanderiitt; s.l. innehflller stad m' hiir sannolikt i
bet. 'plats', och namnet torde betyda 'platsen man tvistat om' . Trdtestads moar TTa,
Triitte- 1837; se ftiregflende. >>Tuhagen>>TK41827; mojligen flterger skrivningen ett
*Tuvhagen d6r f.l. syftar pi tuvig mark. TunbergsflatenTGe, Ttinbergs flaten 1810,

Tunbergs flaten 1837; f.l. innehiller sliiktnamnet Tunberg.TunbergsvallenTGe,lS3T,
1866; se ftiregiende. Tunflaten tdnftqdan TUs; flker; f.l. inneh6ller tun n.'inhd,gnat
jordstycke, g6rdplats', i boh. dels 'gflrdplats', dels 'mindre inhiignad, siirskilt ftir sm6-

boskap etc.'; lokaliteten ligger niira g6rden. FleraTungan; 6krar; narnnen isyftar tung-

liknande form. TungflatenTFo, Tung Flaten 1805; se foregiende. TunlidsiingenTOp,
1849; f.l. innehflller ett *Tunlid, avd. V, diir f.l. innehiller app. tun enligt ovan.

Tunniindarna TKci, -iindarne 1847 ikerl' flkern iir sandig; f.l. syftar sannolikt p5.tunn,

dvs. ddlig, jord. Turomhagarna THm, -hagarne 1866; f.1. syftar sannolikt pi att man

turats om att anviinda hagen. Tyeten TTe, Tweta 1828; namnet innehflller dial. net f.
i bet. 'hygge, rcijning' varom se vidare SOV 1 s. 137 med litt. Tvedkrarna TBo,
Tweflkrarne 1812; namnet bdr tolkas som 'de kluvna frkrarna', jfr TveliindetBd' l2:2
s.370.2Tvillingarna. 1. TRy, Twillingame 1786; aker.2.TTe, Twillingarne 1804,

1828; aker; namnen syftar sannoliktpi likformade 6krar, jfr OGBReg.FleruTvrirflaten;
namnen betecknar frkrar som 96r vinkelriitt mot de ovriga. Tvcirlyckan TBli, 1796; se

fiiregiende. Tvdrmyren ta@rmyrg TSd; iing el. iker. Tvcirplankorna TRr, -plankerna

1849. Tvcirteholmen LGi, Tverte- 1851; f.l. innehflller sannolikt adv. ndn; iigan 96r i
tist-viistlig riktning medan andra iigor och ett vattendrag gfrr i nord-sydlig riktning; s.l.

-holmen flsyftar att iigan ligger pfl en kulle. Tviirvallarna tudruhlana TL6; iing el. 6ker;

se fdregiende. TyckemyrsmonTGh, -moen 1848; dunkelt; f.l. innehflller sannolikt ett
*Tyckemyr, avd. VI. Tyfteflaten TRy, 1786; f.l. innehflller tyft 'tomt' varom se

Toftebacknrna oyan med litt. 2 Tyftehogen. l. tlftaharyan TLL, Tyfthogen 1805,
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Tyftehogen 1839; iing el. Aker. 2. tffiahb4an LEk; flate; vid torpet Tyflen.Tyfienyvtillet
TSp, Tyfte-Nywiillet 1810; s.l. innehiller app. nyvtille n. 'nybruten mark; nyodling'.
TyftetTTa,1837; namnet iir sannolikt ellips av ettxTyftstycket e.d. dar f.1. innehiller
tyft 'tomt'. Tdgedkrarna LTv, -flkrarne 1786; f.1. innehflller sannolikt viixtbeteck-
ningen tdga f .'dngsull, Eriophorum' . Tdngen TVl, 1863; betesmark; namnet innehil-
ler app. tdnge m.'udde'. TdngeskultsdkernTAl, Tange skults 6kren 1815; f.l. innehil-
ler ett*Tdngeskulten dAr f.l. innehflller tdnge m.'udde' och s.l. skult m. 'forhtijning i
terrdngen'. Tcirneflaten el. TrirningflatenTRr,lS49; f .1. kan innehfllla en motsvarighet
till no. dral. telning m. va.rom se Trirningen, Tcirningarna (Smd, Stora) siirsk. avd.

nedan. TrirningrickrornaTGd, Tiirning Ackrerne 1835; se fdregflende. Tr)rteremon,
-moarna TSu, -mon, -moarna 1835; se *Tiirteremyr(en), avd. Yl. Tdrnehogsjorden
TSii, Tdrnehogs jorden 1832; se Tdrnhogflaten sfrax nedan. Tdrnhagen TSa, 1857.

Tdmhogflaten TSd, 1857; vid Tdrnehogarna, avd.Y.
2 Uddan. 1. TBn, l79l:,'ang.2.LBk,1858; namnen innehflller boh. udda f. 'spet-

sigt, uddformigt markstycke', om udda f. se t.ex. *Oddan Bd 16 s. 28. 3 Uddarna.
l. bdana TSii; aker; lokaliteten ligger mellan tvi sammanflytande biickar och har for-
men av enudde.2. TAs, Uddarne L842.3. TLy, Oddarne, Oddane 1929;Fker. Udde-

backen LBa, 1788; iker. Udden bdan TSr; iing el. flker; kallas aven Odegdrdsudden.
Ulbacffiaten LBa, Ulback flaten 1822; f.l. innehflller ett *Ulbacken, avd. V, dih f.l.
kan innehilla figelbetecknirgen uggla ryha f . Ull(e)flaten TTa, Ullflaten, Ulleflaten
1790, Ull flaten 1816; f.l. kan innehfllla ordet ull syftande pil att ulliga vdxter sflsom

iingsull o.d. finns p5 platsen. Ulvekroken TBilKp, Ulfwekroken 1852; t.l. innehflller
djurbeteckningenulv; namngivningsgrunden okiind. UndervikTYi, -wik 1807, Under-
vik 1839; iker; namnet torde betyda 'under, dvs. invid, gflrden Vik'. >>(Jnder Adda
TSu, 1835; iing; skrivningenkanitergeett xUnderuddandarf.|.innehflllerprep.under

'invid'; s.l. innehiller sannolikt udda f.'spetsigt, uddformigt markstycke' e.d.; iingen
ligger innanftir en snibbformigudde som bildas av ett slingrande vattendrag, omudda
f. se t.ex. *Oddan Bd 16 s. 28. >>Unger lycka>> TFr, 1846; f.l. kan innehilla person-

namnet Unger. Urdtdngflaten TAr, Ultongflaten 1817; vid viken Urdtdngen, avd.I.
Urdtdngsskitten T Ar, Ultongs sldtten, Ultongssl[tta 1 8 17; se fdregiende. Urdtdngs -

vallen,NyaTAr, Nya Oltongs Wallen 1817; se foregiende. (Jrindkrarnalos, -frkrame

1842; dunkelt; ordet urin dr ej folkligt; mdjligen dr namnet en av lantmeitaren giord
>uppsnyggning>> av ett*Pissdkrama e.d.; urin kunde ibland anvandas som gddnings-

medel. Utbruket ddbnbgat THp; aker; f.l. innehiller dial. utbruk Qdbrog n. 'jordbruk
beliiget avsides frfln den gird brukaren bebor'. Utbykasen LEk, 1849; f.l. innehiller
BN U/by. Utbycingarna itdbatbgana TG6; f.l. innehSller BN Utby; iingarna iir till-
ktiptafran gfudenUtby.

VaddkernTTeVe, Wad- 1853; f.1. innehiller sannolikt vadibet.'vadstdlle' .Vakten
LT6, Wakten 1848; avscindringsjord; namnet innehSller stbst. vakt men namngiv-
ningsgrunden dr okdnd, jfr dock Vaktekullen Bd 15 s. 252 med litt. Vallehagen LYy,
Walle- 1851; f.1. innehflller vall m.'nybruten men zinnu ej pltijd 6ker' eller 'dng'.
Valsflaten TPs, Hvals- 1849; f.l. innehfiller BN Val. Vals hedar TVa, Hvals hedar
1841; f.1. innehSller BN Val. Vammen LTi, Wammen 1848; trol. 6ker; namnet inne-
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h6llerboh. yananm. 'litenskyddadviko.d.', jfrfvn. hvammr m.'kvam, litendalel.
lregd' (Norrgn ordbok). VardebergsdkernLHi4 Wale- 1840; f.l. innehfrller namnet

Vardeberget, avd. V. Va.rdehogsdngarnaTAl, Wahlehogs Engarne 1759;vidVarde-
hog, avd.Y. VarveflatenLBj, Warfveflaten 1815; f.1. innehfrller sannolikt en motsva-

righet till fvn. hvarf n. 'kvarv, krins, ring' (Norr6n ordbok), no. dial. kvarv n. 'kreds,

ring om noget' (Torp), sannolikt syftande pfl den krok ett vattendrag gor vid lokalite-
ten; jfr Varven Bd 8 s. 364. Vaskarehdlldkrarna TTa, Waskare Hiill Akrarna 1816;

f.l. innehiller ett*Vaskarehcill,avd.Y.VassbymarkenLBe,Vassby-marken1829;f.1.
innehflller BN Vassby. Vasset adytTLn, Wassit, Wassiet, Wasset 1861; betesmark;

namnet betecknar ett landomride innanfor en vik; det sammanhdnger sannolikt med

antingen yatten eller viixtbeteckningen ya.r.r; bida mtijligheterna stiimmer vdl civerens

med forhillandena pi platsen, eftersom lokaliteten 2ir vattensjuk och beviixt med vass;

se Vasset Bd 20: I s. 216. Vassflaten TBn, Wass- 1791, l8l9; f.l. innehiller antingen

viixtbeteckningen vas"r eller gammal geLvats ay vatten.Vassmon THnEvSr, 1833; se

Vassflaten. Vassrenen TFo, Wass Renen 1805. Vassrd.nnornq THm, Wassrdnneme

1818; betesmark; f.1. innehiller sannolikt gen. vats ay vatten och namnet torde betyda
'vattenrdnnorna', sannolikt syftande pi nigon vattenrdnna eller liten biick pi eller
invid lokaliteten, se Vassfardkern Bd 15 s. 335. Vedhogen ub-hnryan TLr; iing el. 6ker.

>>Wert Phnkan>> THe,1816; dunkelt. VesholmenTLn, Wessholmen 1861; aker; pi
Vesholmeru avd. IlL Vesslebrohed TBo, Wissle Brohee 1787 Wissl(e)brohee 1804;

Sker; vid bronVesslebro, avd.lY. 2 Vessleflaten. l.TSt, Wesle Flaten 1816. 2. TKy,
Wissle- 1787, Vessle Flaten 1828; f.l. innehiller den best. formen vessle av adj. vessel

'liten'. Vesslehed TGd, Wessle Hed 1835. Vesslerabben TKn, Wesle Rabben 1818;

s.1. innehiller rabbe m. 'tuvig (ljungbevuxen) mark'. Vessleiirugehagen TSo1, vid
Vessleiingen Flera Vessleringen. Vesslyckan a4slaka TUb; f.l. kan innehilla en genom

haplologi reducerad bdjd form av adj. vessel 'liter,' . Vetehagen TOt, Hwete- 1854.

Vetekldvan uidakhepg TLa; iing el. flker; f.l. kan Fsyftaveteodling; f.l. kan ziven inne-

hillavette aiSa m.'vitrdkas' ; en sidan kan ha funnits pfl berget ovanfor.Vetemyrshagen
TK6, Wete- 1847; f .1. innehflller namnet Vetemyr, avd. VL Vetedckrorna ui@tbgrana

TFfl, -iggrorne 1806; iing el. iker.>>Wettestycket>>TYl, Wette- 1788; se >ITettdkrame>>.

>>Wettdkrame>> TFil, 1820; skrivningen kan iterge ett *Vettedkrarna dar f .1. kan inne-

htlla vette m. 'vflrdkas' ; skrivningen kan iiven iterge ett *Vetedkrarna, jfu Vetekldvan

ovan. >>Wettdkre iinga>> TFfl, 1820; se f6regiende. Videflcicken TSzi, Wide fliicken
1832, Wide- 1856; sannolikt flterger skrivningarna ett *Vitefldcken. Videkiirr TTv,
Wide- 1841; aker; skrivningen kan iterge ettxVitektirr; f.l. kan iiven innehSlla den

standardsprikliga viixtbeteckningen vide, formen vire dr dock den i dial. f6rekom-
mande formen, se Vireflaten nedan; mtijligt iir att skrivningen Vide- dr en av lant-
mdtaren uppsnyggad, standardspr6ksanpassad forrn. Widekiirrsflaten TTv, 1841 ; vid
ftiregiende. Vidjekas TNs, Wije- 1830. Vlks krokdker utds krdgqgar TVi; krokig Fker

pilVilcs agor. ViksringenTAs, viksiingen TAs, 1815, Wiks Angen 1822, Wiksiingen
1842; f .1. innehiller sannolikt BN y,k. Vildapelflaten ailabaWqdan TKp; iker. Vin-
bergjordenLBa, Winberg- 1822; f.l. innehiller namnet Vinberg, avd. V. Vinbergvallen
LBa, Winberg Wallen 1822; se fdregflende. >>Winterle styckeb> TKn, 1819; f.l. inne-
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h6ller sannolikt ett *Vinterledet, avd. IV. Vireflaten TUk, Wire- 1848; f.l. innehiller
dial.vire m.'vide', jfrVidekiirrovan.VirestycketLEk, Wire- 1819. VirkinetLEk,
Wir- 1 804. [irc)ngen LOs, Wir Angen l79l . ViteJlaten u)daftQdan TEr; iker. Vitemyr
altamyr TFi; hage. Vraket ur@gat THj; sjiiiing; namnet syftar pfl ett for llinge sedan

strandat fxtyg. Vrdflaten TFr, Wrfl- 1846; f.l. syftar sannolikt pfl att lokaliteten iir
beliigen i en vrd eller ett horn av iigorna, jfr OGBReg . Vrdngarna THm, Wringarne
1791; sannolikt ellips av ett *Vrdngdkrarna diir f.1. innehflller adj. vrdng 'vriden, kro-
kig, sviingd, buktad'. Vrdngemyren ardgamgrg TOit; f.l. innehflIler ad} vrdng urag
varom se foregflende. VrdngdndarnaTHm, Wrangiindarne 1818; 6ker; f.l. innehiller
adj. vrdng 'vriden, krokig, svdngd, buktad' . Vdlen (Nya) LSi, V6ln, Nya VSln 1829;

namnet innehiller app. vdl m. 'svedjefall, samling av ris'. Vdrfruhdlet udfruhghat
TVo, Waffru hila 1826; eing; namnet betecknar en av Vdrfruberget omgiven grds-

backe som iir 6ppen mot havet; se Vdrfruberget, ayd. Y. Viigserddkas TSci, Wejsere
kas 1853; f.l. innehiller BN Vagserrid. Vdllarna u@lana TSr; iing el. flker; namnet
innehiller sannolikt ett *vcidhel (fvn. *vedill) m. 'vadstzille', biform till fvn. vadill, se

Viillarna Bd 7 s. 284. Vrillingholmen LRyTp, 1836; Viillingholmen ligger vid ett
vattendrag som gcir en krok; app. holme m. anvzinds i dial. ftir att beteckna sfldana

uddar som bildas av slingrande vattendrag; f.l. syftar sannolikt pi sorjig, vdllingaktig
jord, jfr VrillingehdlanBd 15 s. 336. Vcillkiirrkas LTe, WAlkjarr Kas 1819; f.l. inne-
hflller ett *Vrillkcirr dAr f.l. sannolikt bcir anknytas till ovan ndmnda *vddhel. Vc)nden,

Ne.,Ovarenb_ara,@oaraudogTF\L;iingel.flker; innehillerbest.formsg. uc64eavapp.
vtind f . 'vtndteg'. Flera Vcindningen; narnnen innehSller app. vcindning f. 'viindteg'.
Vrintet, Mellersta TKy, Mellere Ventet 1828; namnet iir oklart; jfu Vrintegrinden Bd
6:l s.72 f. som anses syfta p6 att folk stfltt och vcintat ddr. >>Wcirerno TFi, 1856;

avrrisningsjord; namnet innehflller kanske ycire m. 'vddur, bagge'; namngivnings-
grunden okiind. Vcirmelandspldten, TKa, Wermelands plflten 1875; namngivnings-
grunden okdnd.VtirmlandsflatenTKa,Wermelandsflaten 1875;namngivningsgrunden
okiind. Viirmliinningevallen THj, Werml2inninge Wallen 1718; namngivnings-
grunden okiind. Vristerringen TOk, Wiister- 1694. Flera Viistflaten. 3 Vdstmarken.
l. uds_tmatka TKt; skogshagevcister om gflrdarna. 2. T56, Wist- 1812. 3. TRv, Wiist-
1822. Vristsidan LSi, Vestsia 1829; iing el. 6ker; iigan ligger snarast cister om girdarna
och kan alltsi inte ha ffltt sitt namn i relation till dem; utgingspunkten har snarast varit
det vattendrag som flyter 6ster om bide Vcistsidan och gflrdarna; naffinet bor ftirstis
som 'f,gan vdster om vattendraget'. Viistsidhagen LS| Vestsi hagen 1829; se fore-
giende. Vrixles hage TAr, Wettles Hage 1817; f.l. innehflller sannolikt det i trakten
ftirr brukade personnamnet Viittle, jfr Viittles dker Bd 16 s. 231. Yttregdrdsstaden
LOv,1767; iing; se Inregdrdsstad ovan.

A\laten, (Stackote,S/., S.) TBe, Stora Aflaten 1800, Aflaten, Stackete Aflaten, Stjdra
Aflaten 1828; vid Bro5lven; f.l. i Stackote Aflarcn innehfiIler boh. stackot(e) 'kort'.
Akerhagen@garhawanTBa,EK.Albodflaten@hbaftqdan TSu; 6ker; sannoliktfanns en

bodsomanvdndesisambandmedilfiskeiGramsedlvensomflyterintill irkerr..*Alemon;
ftjrutsiitts av Alemonskogen, avd.IX. Flera Ali d; ikrar. och iingar. 2 Alidgaten. 1 . TFo,
at- tSOS.2. LGiAH- l8l}.*Alidhagen;forutsattsav Alidhagsberget,avd. V. ,Alika,
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TNs, 1787; iing; namnet iir dunkelq mdjligen innehiller det vsv. dleke m.'djdvulen'
(OSDs), namngivningsgrunden iir i sfl fall okiind. Alyckan 6lhkaTNs; iker. Asbergs-

mon, -moarna TLIk, -moen, -moarne 1834;vidAsebergen, avd.Y . AseflatenLTo,1842.
As@)monTlosa, As mon 1801, Ase- 1825. AsgiljornaTlJk,-giljorne 1832.

Ackroma TBe, Eggrorne 1800. Algemon thfuamSng TOtj, EK; sHtU f.l. kan inne-

hilla djurbeteckningen rilg e\er sliiktnamnet Elg; en tami\ Elg har bott vid lokalite-
ten. Alvelappen TAq Elfve- 1842; vid Aruisrilven. Andet TFo, Annet 1805, 1820;

sannolikt ellips av ettxAndstycket dar f .1. syftar pi liige i utkanten av iigorna;j fr Anden

OGBReg. Angestycket TAs, 1815. Flera Anghagen, -hagarna.2 Angknsen. l. TKt,
1835. 2. fdrutsiitts av Arugkasdalen, avd. YU. Applehagen TKy, Epple- 1787. Flera
Auja el. Avjan; narnnen innehiller app. tivja f. 'dy, gyttja, sumpig matk'. Avjedkern
LTfl, Efgie, Efge Akern 1819. Avjeiingen, Mellersta, N., 5., Allra sddersta, TTv,
Norra, Medlersta, Sddra, Aldra sodersta Efgeiingen l8l7;vidAvjan.

2 Odegdrdsftaten. l. LEj, 1861; f.l. inneh6llerBN Odegdrden.2. LGh, 1848; vid
Gdneheds Odegdrd. Odegdrdskasen TJs, 184; om odegflrdsproblematjken se Ode-
gdrd(en) el. Odegdrdarna sdrsk. avd. nedan. Odegdrdsudden pgasbfian TSr, EK; 2ing

el. iker; f.l. innehiller BN 1degdrden; kallas aven Udden. Odeheden TUzi, -heen

lT8T.)dsmdlsftaten TNs, Odsmils flaten 1830; se ddsmdlsdkern siirsk. avd. nedan.

1dsmdlsiingenLHj, Odsmils Angen, Odsmils iingen 1804; se )dsmdlsdkern sdrsk.

avd. nedan. >>)fra Mdln>> TF6, 1806; flker; sannolikt iterger skrivningen ett *Ovre

mdlendar s.l. innehillerbest. formpl. av app. mdlr'avmdtt (avgriinsat) jordstycke'.
2 Oken. 1. TRy, 1786; ang.2. LNy, 1815; namnen innehflller best. form av boh. dke

m. 'kilformigt markstycke', jfr dken Bd 8 s. 339, Okeberget Bd 20:2 s. 232 och
)kehagarna Bd 15 s. 336. Ostbergsflaten LNy, Ossbergs flaten 1815; f.l. innehflller
ett*Ostberg, avd. V. Ostergiirdet TFo, 1805. 2. 0st@r)marken.l. Oster- TKa, 1827.

2. TSo, Ost- 1812. OsterdngenTAs, 1822. Manga )stflaten.2 Ostgiirdet. l. hstlrihat
TEv.2. bsUcbhat THe; 6ker. 1sthagen bsthhWan THe; iing el. 6ker. 2 )sthamnen,
-hamnarna. l. bsthamnana TUk; bete.2. TT6, -hamnen 1801; s.1. inneh6ller hamnf.
'utmarksbete'. >>Ostmdlsflafen>> TNs, 1787; sannolikt iir skrivningen fdrvanskning av

ett xodsmdlsflaten; om f.l. se Odsmdlsdkern sdrsk. avd. nedan. Oxelmoarna LSi,
-moarne 1829; t.l. innehflller sannolikt boh. dxel dksal f. 'utvlixt p5 kroppen' syftande
pfl nflgon pi eller invid lokaliteten liggande formation, om ordet se R. Otterbjdrk i
oUA 1965 s. 9 ff. och Elmevik 1967 s.51.

Benskfir, L., St. LMu; 6ker el. 2ing. 
-LillaBenskiir, 

Store Benskdr l82lTam2l4.
- Namnen betecknar szikert ursprungligen de tvfl bergsskiir som ligger inspriingda i
iigorna. S.1. innehiller app. skr)r n. i bet. 'ur en omgivande yta uppstickande klippa eller
skarpkantig sten'. F.l. innehiller sannolikt en motsvarighet till det i Bd 18 s. 309 f.
omtalade fvn. adj. beinn, no. dial. bein'ret' (Torp). Bergsskdren iir relativt smala och

raka.

Manga Bunken, Bunkarna; Skrar och iingar. - Namnen kan vara ellipser av *Bunk-

dkern, -dkrarna e.d. diir f.l. innehiller en motsvarighet till den i bl.a. Norge fdrekom-
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mande viixtbeteckningenbunk(e) m. med allmiin bet. 'strfl med vippa', seHgegl9T4
s.314,382, Hesselman 1935 s.32ff . och Svahn 1991 s. 63 ff. Jfr liven Melefors 1984

s. 187. I vissa fall iir det tiinkbart att namnen iir jiimfdrelsenamn. Nigra av lokaliteterna
ligger i dalar eller mindre h6lor mellan berg. Det iir mtijligt att detta givit upphov till
association till en bunke, som har kanter och plan botten. Jfr BunkenBd 17 s.220.

Dotterfl aten el. Dotterefl aten TOp. - Dotter fl aten, Dottere fl aten 1842 T a nr 27 6.

- Namn pilDoxe(r)- har i OGB, se t.ex. DotterriidBd 18 s. 103 med litt., ansetts inne-

hilla app. dotter eller kvinnonamnet Dotter. Skrivningen Dotter, Dottere flaten karr
dock miijligen spegla ettxDotteflateru dar f.1. innehillerboh. dott m. 'tuss, tott, klick'
som efterhand har forvanskats och anslutits till app. dotter. Jfr Donen Bd 7 s. 166.

.Grammekasen LSi, Ziv. BN. - Grammekase 1829 Lur nr 199. - F.l. innehiller
sannolikt bfltsmansnamnet Gramm,jfr BN Grammerdd pi intill liggande Helt dAr f.l.
innehflller bitsmansnamnet Gramm. Formellt mdjligt dr iiven att f.1. innehiller adj.
gram'grym, fdrskriicklig'kanske syftande pi svflrbearbetad jord. Mojligt dr dven att

f.1. kan anknytas till boh. bygdglam, -gramn.'skvaller'. Namnet kan di betyda 'kasen

diir man triiffas och skvallrar'.

Griidevettarna LSi; iiga. - Grtideviitterre 1829 Lur nr 199. - Namnet iir dunkelt.

Lokaliteten ligger niira Vetteberget och s.l. i namnet Grddevettarna btjr sannolikt sam-

manhillas med det vette m.'vfltdkas' som ingflr i namnet Vetteberget. F.l. kan inne-

hilla en motsvarighet till no. dial. grgde n. 'Grasplet, Gr6nning imellem Klipper eller
Skov' (Aasen). Mtijligen 6syftar s.1. att det fanns flera vettar p6.Vetteberget.

Griin(e)god dan gr$n-, gr$ngbf,aTSd; 6ker. - grtin(e)godda 1806 Ta nr 133, Grdn-
gata 1865 Ta nr 530. - S.l. innehflller sannolikt app. godda gdda, gtsda f., en mot-
svarighet till no. dial gota f. 'indskaaren rende, fals, dyp og bred fure efter skred,

tragtformet rende i fjeldet, aapning i skog' (Torp). Om app. godda se dven Mdrgoddan
nedan. F.l. syftar pi frodig vegetatron.

Gupparna TOk; aker. - Gupparne 1788 Ta nr 88. - Namnet kan mtijligen inne-

h611a best. form pl. av boh. app. gupp m. 'kort kjortel', hiir mtijligen i bet. 'nflgot litet,
avkortat' flsyftande fikerns form. Jfr boh. verbet guppa'stympa, stubba en hdstsvans'
(Nil6n 1879 s. 47). Akern ger, enligt lantmiiterimaterialet, ett pifallande >>avhuggeb>

intryck i jiimftirelse med angrdnsande iigofigurer. Om namn innehflllande ordet gupp

se vidare Falck-Kjiillquist 1973 s. 93.

>Giide maden> el. >Giitemaden> TNii; betesmark. 
-1839 

Tanr 272. - F.l. inne-

hiller sannolikt ett app. *gdt, fltergflende pi ett iildre *gaut f. 'utgjutning, utfliide,
avlopp' varom se Karlsson 1993 s. 81 ff. med litt. F.1. syftar dfl pi det vattendrag som

flyter fran lokaliteten ut i Sanntisfjorden. Uteslutas kan dock inte att f.l. innehSller

mansnamnet Gofe.
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Holen kian TTa. - Namnet betecknade vid uppteckningstillf?illet en vdlvd, tuvig
8ker. Namnet iir numera okiint for meddelarna. Det innehiller hole hdha m.'169 och

nigot langstriickt upph6jning av jord (och sand)'. Ordet iir numera utd6tt, men tycks
ha varit levande i norra Boh. i relativt sen tid. Om ordet och namnelementet hole se

inl. till avd. V, A. Janz6n i NoB 30 (1942) s. 59 ff. och Paulsson 1920 s. Sl.Jfr Holarna
Bd 18 s. 82, Holen hQn, hQan Bd2O:2 s. 47 och Holen hbn a.a. s.51.

Hovtriidet hbatrqt TTe; flker. - Hogtriidet 1804 Tanr 126, Hof Tridet 1828 Ta nr
315. - Namnet innehiller sannolikt den fr6n Orust belagda triidbeteckningenhovetrrid
hdEatrg,'hagtornsbuske som blivit ett trdd', se *Hdgetrdd Bd 8 s. 373, sdrsk. not 2,

med litt. Namnet iir dock omdiskuterat, jfr t.ex. Lindroth i GBFT 1942 s.3 f. med ett

sakralt tolkningsftirslag. Jfr iiven Bd 18 s. 86.

>Hfllebetu> TFo. - 1820 Ta nr 200. - F.l. kan innehlllahdln., hdla f. eller adj. hdl
'ihiLlig, djupt beliigen, nedskuren i terrdngen'. S.1. kan inneh6lla beta f.'stund av hflrt
arbete' eller 'arbetsvilostund; stund, tidsrymd'. Mdjligen iterger skrivningen ett
*Hdrdebetan diir f.l. innehiller hdrd'svin, mddosam', och namnet kan dibetyda'den
hirda arbetsstunden' syftande pi svirbearbetad jord.

2 Hiille. 1. LTo; sandmylla. - 1842 Lur nr 80. 2. LHe; akerjord. - 1861 Lur nr
140. - Namnen kan innehela best. form sg. av app. hrill f . 'berghiill'. Namnen kan
liven innehfllla app. hiilla f. 'berghdll', eftersom svaga fem. i nordboh. kan uppvisa

safirma iindelse -e som starka fem., se Janz6n 1936 s. 153 och HrilleBd20:2 s. 11. Om
naflrnen innehflller hiill f . eller hdlla f . iir omtijligt att avgtira.

Inlflgan, -ligorna, -lflgerna LTo; iing. - Inlagan, Inligorne,Inlflgerna 1863 Lur
nr 146. - Namnen innehiller en motsvarighet till fvn. innlaga f., biform till innlag n.

'Jordstykke som er indtaget af Skoven til Dyrkning og indhegnet' (Fritzner), 'innlegg,
innlagt jordstykke' (Nonpn ordbok). Man f6r riikna med att en form*inld.ga levat kvar
i dial. Jfr Inldgorna, *-ldgan, *-ldgen Bd 16 s. 223 medlitt.

Kannhagen TKa. - 1827 Tanr 237. - F.l. kan inneh6lla en motsvarighet till no.

dral. kane m. 'skaal med hank paa begge sider' - jfr nisl. kani m. 'et lille Trakar til
S6bemad' (Bltindal) - och isyfta urgrcipt eller urholkad form. F.1. kan dven safltman-

stiillas med de fran olika hill i landet pfltriiffade viixtbeteckningarna kanna, kann(e)blad,

kann(e)grds, dkanna o.d. betecknande bredbladiga niickros- och friikenviixter, varom
se vidare Lyttkens s. 525, lO43 ff. med litt. Jfr [ven OGBReg. Namnet iir numera okiint
ftir meddelarna.

Knipplarna kniplrana TLbSd; iing el. flker. - Knipplarne 1865 Ta nr 530. -
Namnet innehflller sannolikt slbst. knippel m. 'frrihus pi lin'. Ordet ingir ofta i namn

pi lokaliteter ddr man antingen trdskat knipplarna fiir att f6 ut linfrtjn eller brett ut
linknipplarnatilltorkning, seOBGReg. Namnetkanvaraellips avett *Knippleflatarna.
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Jfrdock GeddeknippelnBdl2:2 s.75 diir ett*knippel m.'rundkulle, runtberg'f6re-
sl6s.

2 Krappsliter. 1. TBd. - Krapps?itt 1820 Ta nr 198.2. krdsdlLEl. - F.l. innehiller
krapp n.'trflng passage' eller adj. krapp 'tring'. S.l. innehiller namnelementet siiter
som i omrfldet tycks ha betydelsen 'fiibodar'. Sannolikt har namnen ursprungligen
betecknat nigon form av fiibodar. Om namnelementet sdter i Boh. se Lindroth i GBFT
1945 s. 41 ff., Bd 15 s. XXVII, Krappsciter a.a. s. 174 och Krappsciter Bd 18 s. 130.

Betriiffande s.l. -siitt 'siiter' jfr Hiikesdter i SOA t9 s.16,94.

Medkoppen LSti; aker bestiende av djup lermylla, iv. BN. - 1853 Lur nr 91. -
F.l. innehdller sannolikt en motsvarighet till fvn. midr'som ligger i mitten, mellan-'.
S.l, kan innehfllla en motsvarighet till no. dial. kopp m.'top, spids, haffepuld, finger-
tup' (Torp) flsyftande en liten htijd tister om lokaliteten. Sannolikt syftar f.l. Med- pFt

att den lilla hiijden ligger i mitten av den tiimligen stora sliitt som idag tillhor Sdby och

Holma. Jfr MedkoppenBdl2:1 s. 112 med litt.

Minkan LTm; ling. - Minckan 1786 Lur nr 29. - Namnet kan vara ellips av ett
*Minhingen eller *Minklyckan dar f .1. innehdller dial. minkn 'minska' eller 'fattas', jfr
fvn. minka 'minke, gjere mindre; overf. gjere mindre el. ringare; minke, bli mindre el.

ringare' (Norr6n ordbok). Namnet skulle iiven kunna innehfilla ett subst. svarande mot
fvn. minkanf. 'minking, det i gjere el. bli mindre el. ringare' (Norrgn ordbok). Namnet
?ir sannolikt ett nedsiittande namn av typen Ndden, Pldgan osv., varom se OGBReg.

Jfr Ziven Minkan Bd 18 s. 132.

Miiljarekasen, -kaserna LKi. - Moljare kaserne, Moljare kasen 1819 Lw m 62,

Molj are kasen 1 828 Lur nr 70. - F.l. kan inneh6lla boh . mdli m.' sank mark' eller sv. dial.
mdlja f . 'smdrja; s<irja; slam, dy' (SAOB M 2105) med -are-ltvidgning. Jfr iiven boh.

mdljaf . 'matrdtt bestiende av fliiskspad e.d. med diiri lagda brddbitar'. Jfr Muljhdjd(en)
Bd 5 s. 216 f. med litt. Om namn peMd\- se iiven Hagisen 1996 s. 99 ff. med litt.

Miirgoddan mbrg&da TLbSr; iing mellan berg. - Morrgodda 1851 Ta nr 391,

Morgode 1853 Ta nr 391, Mirgridda 1856 Ta m 412. - F.l. innehiller dial. mdr m.

'myra' . S.1. innehflller app. godda gdQa, giSa f., motsvarande no. dial gota f. 'ind-
skaaren rende, fals, dyp og bred fure efter skred, tragtformet rende i fjeldet, aapning i
skog' (Torp). Detta stimmer viil med terrAngen pfl platsen. Ordet stir i avljudsftir-
hillande till verbformen gjuta. Jfr HdlgdtanBd l2:2 s. 174 och Janzdn 1933 s.22 f .

>Rappen> el. >Riippen> T56. - 1853 Tanr 446. - Namnet 2ir dunkelt. Om skriv-
ningen >>Rappen>> iterger namnets uttal kan namnet vara ellips av ett *Rappdkern dar

f.l. innehflller soldatnamnetRapp. Utgfrr man dliremot frfln skrivningen>>Riippen>> och
tiinker sig ett*Rrippdkern e.d., fir f.1. siigas vara dunkel. Mtijligen hiinger narffret sam-

man med boh. rcipp m. 'en viss tid, stund' eller 'termin' (Rietz).
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>Remskiil lid> TNii; 6ker. - 1839 Ta m 272. - F.l. kan mtijligen inneh6l1a ett
*Remskiil med en boh. motsvarighet till sv. dial. remm.'sandfls' (SAOB R 1021; jfr
no. dial. rime m.'langstrakt forh6ining, jord- el. bergryg' Torp) som f.l. och skiil n.

'musselskal, skalgrus, skalsand' som s.l. Jfr Remmaren hos Strandberg l99l s. 83 ff.

Sjiifri(d)hagen LBa. - sjtifri hagen l822Lrx nr 65. - Namnet iir dunkelt. Mdjligen
iir lantmiitarskrivningen en forvanskning av ett *Sjdfre(d)hagen dar s.l. mdjligen kan
innehilla ett app. *fredhage, jfr fsv. fripgerpi n. 'fredat giirde, diir fiikreatur ej fi in-
sldppas' (Schlyter). Jfr Fredsskogarna el. Fredsskogen Bd 1 s. 288, Friberg 1938 s.77
och Hellberg 1979 s.150. F.l. isyftar sannolikt att lokaliteten ligger invid LursTon.

Skalet LT6; iker. - 1848 Lur nr 88. - Namnet betecknar en 6ker som ligger i en

dal, djupt nedskuren mellan h6ga berg. Namnet innehiller sannolikt dial. skdrd skqh

n. 'mindre klyfta i berg' - jfr fvn. skard n. 'skar, hakk, ope rom etter noko som erbort-
teke (t.d. pi sverdegg); hol, opning' (Norr@n ordbok) - och syftar dfl pfl den nedskiir-
ning vari flkern ligger. Jfr Skalhdllarz Bd 18 s. 105 och Krdkeskalovan.

Flera Skarpenord; flkrar o. 'dngar, itv. BN. - F.1. kan innehfllla adj. skarp, dvs.
'spetsig'. S.l. innehiller sannolikt vziderstrecksbeteckningen nord och hela namnet
syftar pi att lokaliteterna iir spetsiga mot norr. Detta stiimmer sakligt i flera fall. I andra
fall kan det vara svflrt att avgdra, eftersom iigofigurer och iiganderiitt iindrats. Jfr
Skarpenol Bd 16 s. 23I medlitt.

Skinnaren (St., L.) TAs, dv. BN. - Skinnarn 1815 Ta nr 180,1822 Ta nr 89, Stora
Skinnarn, Lilla Skinnaren 1850 Ta nr 354. - F.l. kan vara ellips av ett *Skinnardkern

e.d., dlir f.l. mtijligen kan innehilla skinnare m. 'buntmakare, gaware'. Mer sannolikt
2ir att f.l. iir bildad till verbet skina som i dial. kan uttalasl aa och isyftar torka pi grund

avfdrmycket sol somskinerpitunnjord.Jfr SkinnarenBdl6s.23l ochSkin(n)areheden
Bd 15 s. 330.

>Skoddeb TK6; siimre mark. 
-1847 

Ta nr 330. - Skrivningen kan iterge ett
*Skottet som kan vara ellips av ett*Skottstycket e.d., dAr f.l. kan innehilla samma
*skott(a) f. 'svans, svansliknande markstycke' som antas inghi Skotte Bd 15 s. 135, i
detta fall syftande pfl spetsig form. Namnet kan dven innehilla boh. skott sked n. 'tim-
merkast, plats d2ir man (i transportsyfte) kastar timmer utfiir ett stup, en slZint' e.d. Jfr
*TimmerskottetBd 15 s. 250 med litt.

Skrubban TVa; iing. - I792Tam 97 . - Namnet iir sannolikt ellips av ett * Skrubb-
dn g en e.d. som kan innehilla eller hiinga sarnman med app. s krubb cin g f .' iing p6 vilken
griisv[xten lir synnerligen dfllig'. Om app. skrubbiing se Paulsson 1920 s. 69. Skrubb-
hiinger sannolikt safllman med dial. adj. skrubbol 'skrovlig' , jfr dock da. diat. skrub t.
'sm6krat, uordentlig bevoksning' (Gotfredsen). Jfr iiven Skrubben Bd 15 s. 331 och
Skrubb Bd 20: I s.213 med litt.
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2 Slacken. 1. TGi; szimre 6ker. - 1829 Tam 24O.2. sldkan TKu; flker och betes-

mark. - slacken 1 820 Ta nr 199. - Namnen kan innehilla en motsvarighet till no. dial.
slakke m. 'en liden Fordybning i en Flade eller Skraaning' (Aasen). Namnen kan dven

vara ellipser av ett*Slackdkern dar f.1. kan inneh6lla en motsvarighet till no. dial. adj.

slak och slakk'svagt heldende, nesten flad' (Aasen),'slap; nesten flat' (Torp) och

syfta pi sluttande mark. Om namn innehillande adj. slak sel-. Moberg i OUA 1951 s.

t7 ff.
Spekeliden spigali LEk. - Speggeliden 1849 Lur nr I97 . - Namnet betecknar en

sluttande 6ker. I frkern ligger tre bergskiir som kallas Spekehogama, avd. V. Runt dessa

iir jorden tunn och mager. F.l. innehiller sannolikt, med syftning pi den svirodlade
jorden, den stam spik-'ton, mager' som ingir i t.ex. det standardspr. adj. spicken och
det dial. verbet speka 'torka' (Rietz). Jfr boh. spek(e)trapp spigatrap'magert, torrt och

diligt stiille'. Jfr SpekerddBd 6:1 s. 189 f. med litt., SpekehogenBd 15 s. 110 och

Spekeriid a.a. s.332.

>Spiiitarne> TRy; Zingsmark. l786Tanr 83. - Mdjligen Sterger skrivningen ett
*spjutarna som innehiller subst. spjut n. syftande pi lokalitetens form. Den plurala
formen kan Ssyfta att lokaliteten pi ett naturligt s?itt tir delad i flera delar, har delats

upp i flera brukningsdelar eller bestflr av flera odlingsdelar som uppodlats vid olika
tidpunlter. Eftersom lantmiiterikarta saknas iir det omtijligt att uttala sig om loka-
litetens form. Om narnnet Spjutarna och plural form av ligonamn se Hellberg 1960

s. 152 ff.

>sprittarno> TGr; flker. - 1807 Ta nr 141. - Namnet betecknar en 6ker med flera
utskjutande flikar. Namnet kan vara ellips av ett xSprittdkrarna dar f.l. innehiller
spritta f. 'trddgren pi vilken man hdnger upp fiskndten, fOr att reda ut dem' och isyftar
utseendemdssig likhet mellan ett sidant redskap och ovan niimnda flikar. Jfr Ndstebo
i SOOg 11 s. 10.

Stomflaten TA1. - l759Tam 66. - F.l. kan innehfllla en motsvarighet till no. dial.
stomnm. 'stammepaatra, stubb' (Torp) och sv. dial. stomm. 'ffiidstubbe, stubbe; ftirr
riven dels om avskuret stycke av breida, dels om (kvarstiende stycke av) frtidstam'
(SAOB S 12120). F.l. kan ziven innehfllla stom m. 'soldattorp'. Upplysningar om plat-

sen saknas. Namnet 2ir okZint fdr meddelarna.

Tafsiirrgen TTa. - Tafs Angen I79OTa nr 91, Taffs Angen 1816 Ta nr 192. -
F.l. kan innehilla det *tafs som ing6r i boh. sms hdrtafs m. 'h6rtest', syftande pi
trassligt griis e.d. Likalydande namn finns i Skee sn och i Tjiirnd sn. I Bd 20:1 s. 89

f. och Bd 20:2 s.69 anses f.l. i namnet innehilla subst. s/av diir uddljudande s bort-
fallit genom dissimilatorisk verkan av det foljande gen. -s-et. Namnelementet stav

kan isyfta n6gon lflng, smal terriingformation som liknats vid en stav, se NG Indl. s.

78 under stafr ochVikstrand 2001 s. 293 medlitt. Stav kan dven ha bet. 'rflmiirke (av

nigot slag)'. Jfr TafsringeruBd20:1 s. 89 f. med litt.
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>Teltemoen> TSu. - 1813 Tam 174. - F.1. kan innehfllla otdettdltn. och namnet

kan vara ett jiimftirelsenamn, orsakat av att nigon naturformation pi eller vid lokali-
teten liknats vid ett tdlt. Tdlt kan dven ha sin egenfliga bet. och syfta pil att tiilt, even'

tuellt i samband med krigsh?indelser, funnits pi platsen. F.l. kan iiven innehilla soldat-

namnet Teilt. Jfr Tciltekasen Bd 1 1 s. 56 och Trilten, Tciltet Bd l2:2 s. 203.

Torkupp LEk. - torrkupp 1833 Lur nr 73. - Namnet bdr sannolikt tolkas impera-

tiviskt:' torka upp !'. Namnet dr vanlig bide i Boh. och i Norge och anses isyfta antingen

eff sfldant liige att grddan torkar bort eller liige pfl fuktig mark. Hiir uttrycker namnet

en dnskan att den fuktiga marken skall torka upp eller si flsyftar det en tidvis upp-

torkande vattensamling.Ifr Torkopp Bd 18 s. 82.

Tremiinningen LEk; flker. - Tremenningen 1819 Lur nr 64. - Namnet, kanske en

ellips, innehSller tremcinning m. 'syssling'. Namngivningsgrunden tir oviss. Mtijligen
har lokalitetens rigare eller nyttjare varit sysslingar. Det iir tiven mtijligt att akern bestfltt

ay tre safiitruarrslagna ikrar, och namnet uttrycker dfl snarast en ordvits diir de tre sam-

manslagna delarna liknats vid tre sysslingar. Jfr liklydande narln Bd 6:2 s. 498.

Triitanekas tnbtanakas LLu. - F.l. innehflller stbst. triita,boh. trcila eller verbet

trtita,boh. trrila, syftarrde pfl Zigotvist. Formen Triitane- iir flertydig. F.l. trdlana-kan
vara verbalsubst. trritande bildat till verbet trtita.Mojligen har, sflsom ftjreslis i Bd 18

s. 7 f., det vanliga vsv. -are-suffixet utbytts mot ett -ane, som niistan fett karaktiir av

nytt suffix. En fdrklaring till detta kan, enligt Bd 18 a. st., vara att f.l. har uppfattats som

ett sjiilvstiindigt ortnamn, ett simplex *Triitare, som sedan associerats med den starka

mask. best. pl. av typen ft cistane och pfl sfl vis ombildats. Paralleller, silsomHdianemyr,
Moanekullen och Forsaneberget, finns. En annan mojlighet skulle, enligt Bd 18 s. 8,

kunnavara attf.l.pil-arekommitattassocierasmedpres. part.pi-ande ochattnamnet

silunda kommit att uppfattats som ett *Trritandekas som sedan blivitTriitane-.Bnligt
detta resonemang erduder namnet BrdnnanebergeniBallarens hd enparallell- Brdn-

nanebergenhar den ursprungliga formenBrrinnarebergen. Namnet har efterhand upp-

fattats sisom ett * Briinnande bergen som i sin tur givit formen Brrinnane- .

2 Tiirningen, Tflrningarna (Sm6, St.). 1. TSfl; styv lerjord. - Terningen 1824Ta

nr41, 1810Tam160.2.Ulm; iing.-Tiirningarne, SmiTiimingarne, StoraTdrningarne

1786 Lm m 29. - Namnen kan innehfllta ordet tiirning men syftningen iir di oviss.

Mdjligen flterger skrivningen ett*Telningen som kan innehilla en motsvarighet till no.

dial. telning m. 'klgvning, halvdelen av en klgvet stok; gulvplanke' (Torp). Jfr det i
akernamri vanliga namnelementel planka. Jfr *TdlningflatenBd 16 s.236.

2 Underliinde(t). f . ilaakin TLi; aker. 2.TBn;6ker. - Underliinnet 1819 Ta nr

203. - Underhnde(t)TLi ligger under, dvs. nedanf6r ett berg. Underliindet TBn iir en

l6gt liggande iker invid ett vattendrag. Sannolikt fdreligger ett app. *underliind(e)

'ligt liggande mark, 16gt liggande stycke land', se OGBReg, i sht Underldnd(et) Bd
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18 s. 307. Jfr app. dyerliinde n. 'hiigt liggande mark' och OverldndetBd6:2 s.479 och
Bd 8 s. 339. Aven om apokope i Boh. anses svagt styrkt, tycks ett antal ON, diiribland
namnet Underliinde -ldn och sannolikt dxen Svinpin ovan, uppvisa sp6r av apokope.
Jfr Jansson 1951 s. 275 f. Se aven Rahytt Bd 18 s. 45 och Lingtild Bd 18 s. 95 f. med
litr.

Vflmmena TGe; lermylla. - Wimmena 1826 Ta m 231. - Namnet innehiller
sannolikt best. pl. av ydm f. 'kreatursmage' isyftande lokalitetens form. Jfr Vdmmen
el.VammenBd6:2 s. 500 ochB/riydmmenhos Brevner 1942s.67 f.med,litt. Namnets
pl. form kan bero pi att lokaliteten bestflr av flera tegar eller plankor. Se dven
>>Spidtarne>> ovan med litt.

Yiirvareflaten, Ov. LBj. - 6fre Wiirfwareflaten 1830 Lur nr 86. - Namnet iir
dunkelt. Mdjligen har nigon viirvare (av soldater eller flottister) haft anknytning till
platsen. Jfr >>Vcirvarsdalen>> Bd 3 s. 244. Mer sannolikt iir dock att namnet iir ett ur-
sprungligt *Varvareflaten, dar f.l. med are-ltvidgning inneh6ller en motsvarighet till
no. dial. kvarv n. 'kreds, ring om noget', varom se Varveflaten ovaL Vokalen a har i
stiillning fcire r kunnat utvecklas till a.

2 Odegflrd(en) el. Odegirdarna. l. bgqhana TVl; iingsmark; ftirr delvis odlad.

- Odegard(en) 1788 Ta nr 87. 2. Qgan TUii; aker. - Namn innehAllande stbst. dde-
gdrdvittnar i regel om att gflrden under n6gon period varit obebodd och att dess mark
brukats under en annan gird. Uppgifter om en ddegird pi Utiing finns (se Framme
1999 s. 294 f.), fran Varltjs saknas uppgifter om nigon tidegird. Om tidegirdsproble-
matiken, se t.ex. Bd l2:l s.67 f. med litt., Framme 1985 och Framme 1999 passim.

Odsmfllsfikern LHj. - Odsm6ls Akern 1804 Lur nr 22. - F.1. innehSller knappast
BN Odsmdl i Bullarens hd, eftersom denna beb. veterligen ej haft nigon koppling till
Odsmilsdkern. Sannolikt bdr Odsmdlsdkern sammanhillas med vissa namn i Boh.
som anses itterghpil ett app. *audns-mdl n. med bet. 'ett avgriinsat omrflde, som rdjts
upp pe ftirut obrukad mark' dzir bet. efterhand har kommit att utvidgas till 'rrijning,
nyodling'. Se Odsmdl i Lindroth 1918 s.97 ff. och Odsmdl Bd 18 s. 55.

2 dnneflkrarna. L. TKy. - One Akrane 1828 Ta nr 234.2.TA1. - 6nne frkrarne
1815 Ta nr 222. - F.1. kan innehfllla figelbeteckningen drn eller sliiktnamnet Orn.
F.1. kan iiven innehfllla en motsvarighet till fvn. audn n. '(rojning i) odemark; tidegdrd' .

Nigot BN *Onne iir inte petriiffat i niirheten. Jfr Onne (V.)Bd7 s. 93 med litt ., Onnered
hos A. Janz€n i NoB 42 (1954) s. 54 ff. och Onnestad hos Kousgird S6rensen 1958
s. 140.
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IX. Skogar, lundar, bevuxna omriden; enstaka triid
Skog m. ingflr i namn pi bflde storre och mindre ffiidbevuxna omrflden. Ordet iir levande

i dialekten och anvzinds i standardsprEklig betydelse, dvs. '(stiirre) omride helt eller

till tivervdgande del beviixt med ffad'. Som namnelement har ordet samma betydelse-

omfang som appellativet. Skog iir for informanterna ett semantiskt civerordnat begrepp

som anvdnds vid definition av mer specialiserade ord sisom lund och rinde varom se

nedan.

Lund, fvn. lundr m., ingir i narnnen Aspelund, Ekelund, Furulunden och Lunden.

Dessa namn dr endast belagda i lantm[terimaterial. Lundr m. har i fvn. betydelsen

'lund, holt, liten skog' (Norr6n ordbok), 'Lund, liden SamlingafTrner, Skov af mindre

Omfang' (Fritzner). No. diat. har lund m. 'Lund, liden Skov; isar om en Rrekke af
plantede Traer, en Allee' (Aasen). I dialekten motsvaras ordet av lunde lirya m. Flera

meddelare kiinde till ordet men kunde ej ange n6gon betydelse och var oseil<ra pfl dess

anviindning. Andra meddelare ansflg att ordet var synonymt med dunge;'en liten
dunge av lovtriid', uppgav flera informanter. Storlek tycks vara konstitutivt for ordet;

>>mindre iin ett hektar>>, ans6g en meddelare. DAGs har lunde liaa m.'lund, mindre

skog'. Meddelarna uppfattar den starka formen lund som friimmande och ftirknippar
den med litteriir stil. Namnen innehillande lund ar idag okiinda pi orten, men de tycks

ha betecknat mindre skogar bestiende av sivdl l6v- som barrskog. Tvfl av namnen

(Asp elund och Ekelund) innehflller den starka, standardsprekliga formen lund. Namnen

iir dock endast belagda i lantmtterimaterial, varfcir det iir mycket troligt att lantmiitaren

ersatt dialektens lunde med det standardspr6ksanpassade lund. Jan Paul Strid (1999 s.

99 f.) vill i lund se en gammal kulturlandskapsterm. Det gflr inte att ha nflgra synpunk-

ter pi detta utifran det knapphiindiga naturnamnsmaterialet i Tanum. Namnen kan inte
heller siittas in i ett sakralt sammanhang. Bland de iildre bebyggelsenamnenkan Ljung-

bytorp flterfdras titt ett iildre *Lundby, men om en sal<ral eller profan lund isyftas iir i
nuvarande forskningsliige omdjligt att avgcira. Se Brink 1998 s. 16 f. Om lund se dven

Vikstrand 2001 s. 273 ff.
Betydelsen av namnelementet och dialektordet hult, holt n. har diskuterats av fltskil-

liga forskare. Holt n. har i fvn. betydelsen 'liten skog' (Norrpn ordbok). Holt n. ingir
i sammansdttningar sisom e ikiholtn. 'Egeholt' ochsk6garholrn. 'Skogsholt' (Fritzner).

Fsv. hult, holt n. har bet. 'liten skog, skogsbacke' (Schlyter), 'liten skog, skogsdunge'
(Sriderwall). IKI-7 (sp. 36 f.) pipekar Harry Stahl att det bland det medeltida Vdster-

gotlands allmiinningsskogar fanns mflnga namn pi -hult och att dessa namn bcir ha

betecknat stdrre skogar. No. dial.har holrn. 'Skovstykke, Lund, en liden Skov' (Aasen),

'skogsty\ke, lund' (Torp). Det osammansatta holt tycks inte vara levande i norska

dialekter idag, diiremot ftjrekommer sammansdttningar sisom skogsholt'skogsdunge',
granholt'grandunge', furuholt'furudunge' och biqrkeholr 'bjrirkdunge'. DAGs har

holtn.'h:ult, skog, skogsomr6.de'. Frin flera socknar i Bohuslin anges att ordet iir okiint
utom i ortnamn. Ordet tycks inte heller vara levande i Tanumsdialekten idag. Namn-
elementet holr fdrefaller i Tanum uteslutande ha neuffalt genus och anvands om relativt
viil avgriinsade skogar av varierande storlek. Dessa tycks dock, enligt vad som framgir
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av lantmiiterimaterialet, ha varit frirhflllandevis sm6. Nflgon motsvarighet till de ovan
ndmnda medeltida allmiinningsskogarna tycks inte finnas. Platserna, vilkas namn inne-
hhller holtn., ligger pi lflgl?int, ofta fuktig mark. Lars Hellberg (1967 s.100-106) anser

att hult i de germanska spriken sannolilil iildst betecknat skog i egenskap av kultur-
mark och siitter bebyggelsenamnen pi -hult i samband med skogslingar av lovskogs-
karaktiir. Tanken att hult varitknutet till skottskogsbruk har iiven framftjrts av Jan Paul
Strid (i SOA 1996 s. 19 f.). Det finns idag inget i naturnamnsmaterialet i Tanum som
visar pi att hult hifu haft betydelsen 'skottskog' . Materialet i Tanum visar snarare pi
en betydelse 'skog (oavsett storlek eller tr2islag)', jfr SOL s. 134. Bflde i fvn., ny-
isl2indskt och nynorskt material finns holtm., n. med betydelsen 'hcijd, backe'. NorrOn
ordbok har holt m. 'steinet bakkelende' . Blondal anger att holt n. 'Skov' Zir fdrildrat i
nisl. utom inigra fasta uttryck, och ger betydelsen 'ujavn, ofte stenet Stykke Jord,
delvis blottet for Grdnsvar' (Nordlandet) och 'Bakke' (Sydlandet). Aasen har holt m.
'HOi, Bakke, en stenig og ujavn Forhgining'. Torp anger for holt m. 'haug, bakke,
stenet og ujevn forh6ining'. NO saml. har holt m. i bet. 'liten skog'. Se iiven NSL s.

220 f . for norska frirhSllanden. Sannolikt iir siviil den maskulina varianten som bety-
delsen 'hdjd' sekundiir. Jfr om hult iiven SAOB H 1370 f. Hugo Karlsson (1999b s.

105 ff.) antyder att det mrijligen kan rtjra sig om tvfl homonymer med olika genus och
olika betydelse. I naturnamnsmaterialet i Tanum finns betydelsen 'hdjd' inte represen-
terad. De skogar vilkas namn inneh6ller holtligger pi lflgliint mark, ofta i dalsiinkor.
For delvis annan tolkning se Karlsson 1999b s. 105 ff. med litt.

I namnet Fururinden ingir appellativet rinde m. No. dial. har rind f. och rinde m.
'Jordryg, Bjergryg, en h6i Banke; isar en opadgaaende Forh6ining imellem to Bakke-
lilb i en Bjergside' (Aasen), 'jordryg, hgi banke' (Torp). Rind eller rinde med betydel-
sen 'jordrygg, bergrygg' ingir i norska orbramn, se t.ex. Rinda och Rinde i NSL s. 363.

DAGs har rinnel fiaal m. ' skogsdunge' , rinne fiara m. 'skogsdunge; skogspark; mindre
skogspark pn jiimn mark, triiden (helst gran) bor vara resliga och jlimnvuxna och mar-
ken tiickt av mossa' och rindel m. (best. pl. fiala) 'jordrygg, hiig bank'. Se eiven Pauls-
son 1920 s. 75 f. I dagens Tanumsdialekt ar irfie rinde ibetydelsen 'jordrygg, bergrygg'
levande. Ddremot dr rinde rina m. med betydelsen 'nigon typ av skog' relativt vanlig.
'En (liten) avgriinsad del av en skog' och 'timmerskog, del av en skog som anvdndes

fdr timmerawerkning' 2ir betydelser som anges av meddelarna. >En rinde lir n6got man
kdper och awerkaD>, menade en meddelare, en annan exemplifierade: >>man hugger
en rinde fdr att bygga ett hus>>. Ordet ingir dven i sms. skogsrinde m. 'liten skog med
blandade triidslag' . En rinde zir en avgritnsad del av en skog. Den iir stcirre zin en dunge,
men mindre iin en skog. Vilka triid som vdxer diir iir inte relevant. Ddremot betonas

nyttoaspekten en rinde iir nigot som anvdnds for timmerawerkning. I naturnamns-
materialet finns betydelserna 'jordrygg, bergrygg' och 'nflgon typ av skog' represen-
terade,jfrRindemossenochRindemyravd. VlochFzrurindennedan. Se zivenOGBReg.
Siikert rtir det sig hiir om ett och samma ord som genomgfltt en betydelseutveckling.
Gunnar Drougge har i Bd 18 s.22 uppmiirksammat ordet och anser att den frin no.
dial. belagda betydelsen 'jordrygg, hiig bank' 2ir primiir. Han tiinker sig fdljande be-
tydelseutveckling: pfl en lucker och torr jordrygg viixer jiimn och vacker skog, och
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ordet ha.r efterhand kommit att beteckna den goda skogen, medan markens beskaffen-

het kommit i skymundan.
I namn p6 skogsomrflden, sflsom Hampemon nedan, ingir mon f. 'mo, omrSde med

sandig jord diir ljung eller tall vzixer'. I DAGs finns mo m', f. 'hed', 'stor skogstrakt,

oduglig till odling men brirdig fiir skog, merendels fur'. Ordet iir levande i dialekten i
betydelsen'omrflde med sandig jord diir ljung eller tall vdxer'. Fdr ordet rno dr de

viktiga betydelsekomponenterna dels jordmin, dels vegetation, dvs. ftjrekomst av tall.

Mo inghr i sms. somytz remo m. 'htigllint omride bevuxet med fur' . Om ordets morfo-

logi och genus se Mon el. Moneberget avd. V. Namnelementet tycks ha samma bety-

delseomfang som appellativet.
Kiirrn.ingir i ett stort antal namn betecknande antingen sumpmafk, se avd. VI, eller

snflrskog. Fvn. har kjarr n.'kjerr, sm6skog, kratt, busk, helst pi vflt grunn' (Norr@n

ordbok), 'Krat, Buske, isrr paa fugtig Grund' (Fritzner)' I no. dial. fyns kierr n.

'Sump, Myr; isar med Krat el. smaa Buskvaxter' (Aasen), kierr n.'sump, isar med

krat' ,kjerre m. 'liten skog el. lund isar av smaa trer' (Torp) och dven kierrn.'et Tres

el. en Busks hele Vpkst af grene ogLgv' (Ross). Nisl. har kiarr n.'Krat, Kratskov'

(Blttndal). DAGs har Hirr n. 'triddunge fdretriidesvis pfl sank mark; snir av l6ga triid

och buskar (oviisentligt om marken iir torr eller fuktig); dunge'. Ordet ingflr i sms. som

al(e)Hirr n. 'albuskage' och ekekcirr n. 'ekdunge'. I dagens Tanumsdialekt iir ordet

levande, och meddelarna anger betydelser som '(mycket) vflt mark' och 'som en myr,

fastmindre' och'snflrskogi vattensjuktomrfide' och'skogbevuxenvitmark'. Materialet

ger en komplex bild, men tre huvudbetydelser utkristalliserar sig, niimligen: 1) 'sank

mark (i allmdnhet)', 2) 'bevuxen sankmark' och 3) 'snfir av smi trad eler buskar

(oavsett markens beskaffenhet)'. Betydelsen'snirskog' tycks ha viistlig utbredning i
Norden, se Fridell 1996 s. 119 f. med litt. Jfr iiven Bd l2:l s.366, OGB passim och

DSA 8 s. 301 f. Hans Jonsson (1966 s. 336 ff.) behandlar ordet och menar, med viss

fdrsiktighet, att sprfrkmaterialet ger sttid bide for att den primiira betydelsen kan ha

varit '(sumpig) smiskog el. (sumpigt) buskage e.d.' och f6r att den varit 'sankmark

o.d.'. Namnelementet ger en lika komplex bild, det iir inte alltid mojligt att avgtira om

namnen primiirt betecknat sumpmark eller snflrskog (ofta pfl vattensjuk mark)'

Flera Alefiirr(et). Arvebacken LYb, Arfve- 1855; skogsmark; f.l' kan innehilla
mansnarnnet Arvid, som i dial. uttalas d.yua. Aspekirr, -kiirret TVd, Aspe kiirr, Aspe-

karret1826. Aspelund TSa, 1857.

BenkldvskogenLBj, Benklfrf- 1830; f.1. innehflller ett*Benkldvan, avd. VII. Flera

Bjd*(e)luirr(et); f.l. innehiller triidbeteckningen bjdrk eller mtijligen koll. bidrke.

BjdmemyrskogLGi,Biornemyr Skog 1810; f.l. innehfllletnamnetBji)rnemyr, avd. VI.
Bldsktg THu, 1845; f.1. innehiller adj. bld i bet. 'svart, mdrk', jft Bldskog Bd 16 s.

239.3 Bldt(e)skog.l. TNii, Blote- 1811, 1839. 2.THn,Bltite- 1788. 3. LSi, Bltit- 1829,

Blote- 1870; f.l. isyftar sdkert vattensjuk mark. BrdtebdcLsholtetLTh, Broddebiicks-

hultet 1848; skogsmark; f.l. inneh6ller namnet Brdtebdck, avd. II. Briickan brdka
TOo; skogsdunge; namnet innehiller app. briicka f. 'bred, langsluttande backe'.

Briirude mon brdota mon TLt; skog; enligt uppteckningar syftar f.l. pi skogsbrand.
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Buarskog TBu, Buerskov 1594 JN s. 238; skog; f.l. innehiller BN Buar. BusemyrTKt,
1835; skogsmark; f.1. innehdller sannolikt buse m., i boh. med bet. 'spdke'; i siigner
kan platsen ha ftirknippats med spciken; jfr BusebergBdT s. 260.

DaleholtetLEl,lS52; skogsparti i dal. Ekelund THu, 1788.
FagerdsskogenLBaIIgOs, fageris- 1806; f.l. innehflller etn*Fagerds med okiind

syftning. FetehasslarnaTGi, Fette hasslerne 1810; vid 6kern Feten, avd. VIII; s.l. pl.
form Ssyftar sannolikt flera hasselbest6nd. Folkelids skog IJlo, 1842, 1858; f.1. inne-
hiller ett *Folkelid med okiind syftning och bcir sannolikt sammanhdllas med torpet
Folketorpet, som tillhdr sarlma gfud.. Forndalsskogen LBaHhOs, Fandals skogen
1806; f.l. innehiller namnet Forndalen, avd.Yl.2 Furuluruden.l. TR6, 1846. 2.TGh,
-lunnen 1848. F ururinde n LT m,Ftrorenneln 1 85 2 ; s. l. inneh6ller ap p. rinde m.' skogs-
dunge'. *Fdglekiirr; fdrutsiitts av Fdgleluirrs kas, avd. VIII.

Geleris TAr, 1870; f.1. kan innehilla app. geln. 'tring dal, hilviig, klyfta'; s.l. inne-
hflller sannolikt ris n. 'smiskog'. Gris(e)luiru TOpKflHs, Grisekjiirr 1817, Griskiirr
1847. Grumsmyrsskogen LBaHgOs, Glomsmyrs skogen 1806; f.l. innehflller namnet
Grumsemyr, avd. VI. Griine busken grbna bbskan TO<i; litet omrflde med buskar.
Grdnskog grh4skrtw, grdgskuw TJs, Gronskog, Gnineskog 1846.

HakebjiirkTVb, 1818; f.l. Ssyftar sannolikt krokig form. HallidernaLEl, Hall liarne
1852; skogsmark; f.l. innehiller hall f .'berghlill, stenhiill'; s.l. innehiller lid f.'slatt-
ning' . Hallluirret hdlSq4 TSo;jfr ftiregflende. Hampemon hhrnpamqng TTa; skog; f.l.
tyder pi att man odlat hampa pfl platsen; omrfldet har sedan blivit bevuxet med skog;
s.l. innehiller best. form av app. mon f.'mo, omride med sandig jord diir ljung eller
tall vzixer' ; om app. mo se Mon el. Moneberget avd. Y . Hasslebacka hhtlabitfta TI<k;
skog. Flera Hassleskog(en). Hasstenskogen LGa, Hasten skogen 1810; vid Hasstens-
berget,avd.Y.HaxefuranhhlafayalHo;triidkronatharhattliknande form. Hedsholtet
LTm, -hulltet, holtet 1852; skog i dalsiinka; f.l. innehdller torpnamnet Heden.Flera
H o lt, H o lt e t; skogspartier, om holt n. se inl. denna av d. H olt e sko g en LG a, H6lte- 1 8 57 ;
namnet lir numera okiint ftir meddelarna. Humleskog hilrthaskhW THj, Homle- 1718;
kulle bevuxen med buskar; f.l. syftar siikert pi odling av humle vid platsen. Hunne-
myrsskogenLNy, Hunnemyrs Skogen 1832:f .1. innehillernamnetHunnemyr, avd. VI.
>>Hva skogen, LKi, 1828; otolkat. HdleknsskogenLBj,Hilekas Skogen 1830; f.1. inne-
h6ller ett *Hdlekas, avd. VIII. Hrilleskog LBa, Helle- 1822. Hrillskogshalsen LTv,
187 3. H ds te sko g TB d, 1820. H d g sko g e n LKi, 1819.

Kileskog LHe, Kihle skog 1812; f.l. innehiller BN Kll; miijligt zir dven att f.l. inne-
hflller en inbyggarbeteckning bildad till ON Kil, om denna namntyp se I. Lundahl i
NoB 25 (1937) s. 17 ff. Kleveskogen T56, Klefve Skogen 1853; f.l. innehflller torp-
namnet Kleven. Klockaremyrskogen LKL, 1830; f.l. innehiller ett *Klockaremyren,

avd. VI. Kloppeskogen LGa, 1876; vid tdden Klopperu, avd.lII. Kniims skog TKn,
Knems skog 1597 JN s. 491; f.l. inneheller BN Kntim. KorpralhuggetLRa, Corporal-
1850; awerkad skogsmark; s.1. innehiller hugg n.'hygge, (skogs)rtijning'; det iir
ovisst vad som ligger bakom f.l. Kviskogen TNs, Qvi Skogen 1830; f.l. innehfrller app.
kvi n.'krrnggardat ikerstycke dit boskapen om sofltmaren slipps f6r att gcida 6kern,
inhiignad 2ing eller 6ker i utmarken, kreatursfilla' . *Kiiringeholt(et); fdrutsAfts av fdl-
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jande. KdringeholtsskogenLBj,Kiiringehilt Skogen 1830; f.l. innehiller ett *Kiiringe-

holt(et). Kiirret TMo; namnet betecknar en dunge med tiitt viixande triid.

Landfastudden LRa, 1850; skogsmark. Liungnemyrsskogen LNy, Ljungne Myrs

Skogen 1832; f .I. innehiller ett *Liungnemyr, avd. VI, d2ir f.1. innehSller en kompro-

missform mellan standardsprflkets ljung och dialektens lyngn logn. Lunden LAd,
Lunnen 1860.

2Nordskog. l. nbshbwTLe;norr ombebyggelsen.2. LGi, -skog, -skogen 1853.2

Ndtebuskarna. l. nbdabuskana LGa. 2. nddabbskana TLFU bflda namnen betecknar

hasselbuskar; f.l. innehiller pl. ndSar av dial. nadd naQ f. 'niit'; om vokalismen i ordet

seJanz6n 1936s.297 f.
*Orrarnal fdrutsiitts av Orrarnamon, avd. VIII; namnet innehiller orr 8y 'al'.

Manga Orrekiirr(et); nafirnen innehiller sannolikt app. orrekiirr dpy@r n''aldunge';
om narnnen iir primiira namnbildningar kan f.l. innehilla fflgelbeteckningen orre.2
Orreskog.1.TA1, 1844.2.1J1o,1842:f.l.rOrreskogTAlinnehfrlletorrer'al',betrdf-
fande Orreskog LTo iir det ovisst om f.l. innehiller orr ay'al' eller figelbeteckningen

orre; det finns gott om orrar i omridet.
Palleskogen LSi, 1829; f.1. kan innehilla app. pall m.'bergavsats vars ena sida

bestflr av en mer eller mindre lodriit nedfltstupande kant' eller mansnamnet Palle, jfr
Pallehogen Bd 15 s. 244. Pdsemon LRa, -mon, -moen 1850; skogsbackar; namnet tir

oklart. Pdseskogen LRa, 1850; se fdregiende.
RaftiiskogenTKt, 1811; f.l. innehflller ortnamnetRafidnvaromse Raftdtdngen, BN.

Reolskogen TMd, 1858; f.1. kan innehfllla personnarnnet Redr som dr en dialektal

variant av fvn. Reidarr; om personnalnnet Redr se Janz6n 1936 s. 59; se iiven >>Reols-

bergen>>,avd.Y . Rinn-, Rinnare-, Rinnarnaskogen ft1skowan TSs, Rinnare-, Rinnarne-

1826; smal skogremsa utmed Svandalsiilven; f.1. innehiller boh. rinnare m. 'liten
biick'; f.l. avser knappast Svandalsiilven utan snarare nigot mindre vattendrag invid
dlven. Rismyrsskogeru LSiVy, Rismyrs skogen 1805; f.l. innehflller namnet Rls(e)-

myr(en), avd. VI. Rismyrs skogsmark LVy, 1851; se fdregflende. RoteboskogenTGh,

Rotebu skogen 1802; f.1. kan innehfllla ett BN *Rotebo, se Roteboknattarna, avd. V.
RyggemyrskogenTSo, rygge myrskogen 1853; f.l. innehiller naflrnet Ryggemyr, avd.

YI. Rdssi)skogenLGa, R6sso skogen, Rdssti Skogen 1857; f.l. innehSller BN Rrisso.

Rdttas kas LG g, 1 8 1 0; skog; f.l. innehSller sannolikt ett oknamn Rdtta; namngivnings-

grunden okiind. Rdrskog(en) TSii, -skog 1832, -skogen 1856; f.1. innehiller sannolikt

ri)rn.'rds,rirniirke'. RdseskogenLOn, 1835. *Riisholt; forutsiitts av Rdsholtkirret,
avd. VI.

Sigfridsholtel LRa, -hiltet 1850; skogsmark; f.l. innehiller mansnamnet Sigliid.
*sillskog(en); ftirutsiitts av Sillskogsberget, avd. V; namngivningsgrunden okiind.

Skedeholtet LLu, Skedjehultet 1843; f.l. innehiller skede n.'(kor)v2ig mellan 6krar;

utfartsviig frfln gflrden' eller 'fikerstycke (mellan vZigar)'; vilken av bet. som iir aktuell

gfu ej att avgdra di lokalitetens lflge iir okiint. Skogsholtet TT6, Skogs holtet 1834.

SkrdddarekldvanLRa,-klofvan 1850; skogsmark; namngivningsgrundenokatd'. Slad-

bdckdalens skogsmark LEl, Sla- 1852;f.1. innehiller ett*Sladbiickdalen, avd. Vtr.
Syandals klevar sahrydqs kbD-aar TSs; gemensamt skogshygge ftir hela Tanum; f'1.
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innehflller BN Svandah s.l. innehiller app. klev f. hiir i bet. 'klyfta mellan berg'.
Svartemyrsskogen LBallg6s, Swartemyrs- 1806; f.l. innehflller namnet Svartemyr,
avd. VI. Sdgholtet LTm, -hulltet 1852; skogsdunge p6 lSgliint mark. Sdrskog s&shbw
TLe; sdder om beb.

*Timmerholt(e/);frjrutsiittsavTimmerholt(s)mon,avd.Ylfr,ochTimmerholt(s)myren,

avd. VI. Timmerskotte, TKt, -skittet 1835, -skottet 1847:, f.l. innehaller boh. skott
sked n.'timmerkast, plats d2ir man (i ffansportsyfte) kastar timmer utfor ett stup, en
slitnt e.d.', jfr *Timmerskottet i Bd 15 s. 250 med litt. Triangeln LAd, 1831; skog;
namnet torde flsyfta skogens form. Flera Trollluirr, f.l. syftar sannolikt pfl siigner om
troll. Trossd skog TKo, Trossci skog, Trosseskog 1847; p6, Trossd, avd. III. Trdnge-
dalsholtetTGh, Trflngedals holtet 1848; skog vid Trdngedalen, avd. YIl. Trdngeholtet
TGh, 1848; redukt av foregiende.

Varskoskogen LYi, Warsko skogen 1852; se Varskobacken, avd. Y . *Vaseskogen;

ftirutsiitts av Vaseskogsmyren, avd. VI; f.l. kan innehdlla yase m. 'risknippa' el. verbet
vasa'ld,gga ris i sumpig mark fdr att kunna kcira civer', jfr dock E. Abrahamson i NoB
42 (1954) s. 97 f. Vedhagsholtet LHii, Wehagshultet 1856. Vedkcirr TTv, Wekjerr
1854;f.1. innehiller sannolikt ordet vedisirstandardsprikligabetydelse, jfrVedmyren,
avd. VI. FleraVirekrir{et);f.1. innehflller dial. vire m. 'vide'.

AlemonskogenLKT,lS30; f.l. innehiller ettxAlemon, avd. VIII, vars f.l. sannolikt
flsyftar forekomst av dl i ett intilliggande vattendrag.

Yrickemadsmyren LSm; skogsmark. - 1878 Lur nr 162. - F.1. innehflller ett
*Vrickemad(en), avd. VI, dAr f.1. sannolikt innehSller verbetvricka 'vrida' syftande pi
vriden eller sviingd form. Det skogsomrflde som enligt lantmiiterimaterialet biir namnet
Vrickemadsmyrenligger mellantviberg ochhar vriden, sviingdform. Jfr Vrcinglarna
el. *VringlarnaBd 15 s. 335. Eftersom namnet iir okiint fijr meddelarna iir det ovisst
vad ett *Vrickemad(en) ursprungligen kan ha betecknat.

X. Andra namn av skilda slag

I tvi namn (Vrittnet TSii och Vdttnet THv varom se nedan) ingfu vrittne n. som finns i
DAGs i betydelsen 'vatten; vattensamling som uppstdr av ur jorden framkviillande vat-
tenidror;brunn; vattningsstiille fdr djur'. Nil6n (1879 s. 160) har vrittne n. 'stzille ddr
vatten vdller fram' . Ordet iir till viss del levande i dialekten och har betydelsen 'naturlig
kiilla diir man vattnar djuren'. Enligt flertalet meddelare iir det viisentligt att vattnet i ett
vcittnekommer ur en vattenider. En enda meddelare ans6g diiremot att vilken vatten-
samling som helst kunde kallas for vcittne (fr diskussionen om ordet dape inl. till avd.
I). Fdr vissa meddelare var ordet helt obekant. Vdttnet TSii betecknar en naturlig kiilla
diir man vattnade hdstarna. OmVcixnet THv saknas uppgifter. Omyiittne se ziven Bd
15 s. 340. Dy n. anviinds i omridet med betydelsen 'kallkiilla' . Brunn m. anv:inds dels
i betydelsen 'gr[vd, stensatt brunn', dels i betydelsen 'kdlla'. I lantmiiterimaterialet
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betecknas viss mark som utmark.Med utmark avses 'mark p6 liingre avstflnd frin hem-

manet, som inte utgors av Sker eller iing' (NEO) och ofta utgtir impediment. Jfr fsv.

utmarkf. ,afsides liggande mark, icke inhiignad mark, utegor' (Soderwall). Namn p5

utmark placeras fdljaltligen i denna avdelning.

*Asklqillan; se >>Askielsmyren>> el. >>Askjdllmyren>>, avd. VI.
BastabrunnlRe, 1840; f.l. innehiller sannolikt bastaf. 'torkhus el. torkgrop ftjr lin

el. siid'; namnet lir obekant ftir meddelarna. Betidnteldlnan LTp, Betjente kblnan

1835; f.l. innehflller soldatnamnet Betjc)nt, en soldat med detta namn bodde i ett torp

intill; s.1. innehflller kdlnaf. 'torkhus fdr lin eller malt' . BidrkebergetTEvHnSr, 1833;

utmark. Bredbergs slott br|be;/a/ TSd; narnnet betecknar en stensiittning bestiende

avligastenarifleraringar;f.I. innehflllerortnamnetBredberg,avd.Y ,jfrTrelleborgsslott
siirsk. avd. nedan. Bredfiiillsmossen THsKflOp, Brefiells Missen 1817; utmark; vid

Bredfjrill, avd. v. Brunnebarken TM6; en grdvd, stensatt brunn finns diir; s.l. kan

innehdlla diaT.barkm. 'ytanpiettberg'. BrunsdytTSi, Bruns dyetl832;f.1. innehil-

ler sannolikt sliikt- el. tillnamnet B run, jft Bruns briinning, avd' MII, som ligger intill;
s.1. innehflller app. dy n. 'kallkdlla' . Bruretuvorna TRv, -tufwerne 1811; f.1. innehflller

sannolikt brurf. 'brud', om f.l. Brur- se Brurholmeru, avd. III. BriinneribrunnenLHe,

1861, Briinneri Brunden 1832; sannolikt har ett briinnvinsbriinneri funnits diir; s.1.

innehiller brunnm. 'kdlla'. >>Buare delet>>LS,h,1810; f.l. innehiller sannolikt dial. bu

f. 'bod' med are-ttvidgning; s.1. innehflllet dele n.'gIdns'. Bustddet b&stfu T (liiget

okiint); f.l. innehflller dral. bu bry f.'bod'; s.l. innehflller stdde n.'plats fiir nigot';
namnet btir fdrst6s som 'platsen diir boden ligger''

Dj up emy r s mo s s en TKiOpHs, Dypemyrs missen 1 8 1 7 ; utmark ; vid Dj up emyr, avd.

YI. DumpenTHsKiOp, Dompen 1817; utmark; namnet innehflller en motsvarighet till
no. dial. dump m.,fordypning i jorden'. Dyhdlan TGp, 1849; kallkiilla. DykillanTFt,
1818. Flera Dyr; kiillor; nafl)nen innehiller dy n. 'kallkiilla'.

>>Flomekullen>> TEvHn, 1833; utmark; dunkelt. Forndals ras LHiiOs, Fandahls Rds

1800, Fandals Rijss 1842; vid Forndalen, avd. vII. Forsen THsK6Op, Fossen 1817;

utmark; namnet innehSller/or,s som uttalas foss. Franshuvudet frd4shWt THi; stott

stenros pfl berg; f.1. innehiller sannolikt mansnamnet Frans. Froste knri TNs, froste

knA 1834; namnet betecknar en krokning pi en giirdesgird; f.l. kan antingen syfta pfl

att platsen iir speciellt utsattforfrost eller innehfllla ett soldat-eller familjenamn Frosf;

tcni) ilsyft:r giirdesgfrrdens krtikning. FdstemdhAkkiillan LHd, Fistemiihflls kiillan

1 863 ; sannolikt obscen j iimfdrelse.

Gateliderna THsKflOp, 1817; utmark; f.l. innehdller gata f. 'inhiignad utfartsviig

eller f?iviig'. Gravarna LNy, Grafvarne 1832; utmark; namnet innehflller grav f . moj-

ligen syftande pi fangstgropar fdr djur; mer sannolikt iir dock att nafimet innehiller

grav f . i bet 'fdrdjupning i terriingen' eftersom lokaliteten ligger mellan htiga berg; om

namnelementet grav se SOV 1 s. 90. Grdhiillan TEvHnSr, -hiilla 1833; utmark, iiv.

BN. GullekrillanLRe, -kjiilla 1810; f.l. innehiller gull'gluld' i bertimmande bety-

delse. Gdmmelidsbacken LSh, Gdmmelids Backen 1810; utmark; f.l' innehiller ett
*Giimmelid, avd. V, dAr f.l. Gdmme- sannolilt isyftar avsides liige; jfr GdmmetBd 16
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s. l. Hassledalsmyrarna THsKiOp, Hasledahls Myrane 1817; utmark; vid Hassel-
dal, avd. Yf[ Hassleskogkrillan TKn, Hasleskog kiillan 1819. Hofvenskdldst<)llan
hioantyltSdlaTYv; kiilla; Fredrik Hofvenskdldbodde i ett torp invid kiillan . Holkedals
kiilla TKn, Hfllkedals-Kiilla 1815; i betesmarken Holkedalen, avd. Yrlr. Holtedelet
LSi, Hiltedehlet 1720; f.l. innehiller app. holt n. va.rom se avd. IX; s.l. innehlller dele
n. 'grdns'. Huvudhakenhithdgan TL6; utmark; dsteroms/. Huvudet,avd. V; s.l. -hake
syftar p6lokalitetens spetsiga form, jfr Hakencis(et)Bd7 s. 197 . Hdgarna hilgana TGi;
grav hd g ar diir. F1era J ordfallet; narnnen innehiller jo rdfall n.'jordras' .

KalvepiltarnaTGr, kalfve Piltarne 1807, kalfvepiltarne 1832; oklart vad namnet
betecknar; namnet iir dunkelt; s.l. innehiller sannolikt pilt m.'pojke, ungkarl,, men
niryot*kalvepilt ar ej pitr:iffat. Kilebergs drdgor TEvtInSr Kihlebergs drflgor 1833;
utmark; vid Kileberget, avd. V; s.l. innehflller app. drdg f .'dalsiinka, i synnerhet med
sankmark'. Kilbergs stddLKi, Kilbergssttid 1812; f.l. inneheiler narnnetKil(e)berget,
avd. v; s.l. innehillerboh. stdd(e) n. 'plats fiir ni.got'. Klar(e)krillan TRv, Klarekjiilla,
klarekjiilla 1822, r{lukallan 1857. Knipemon knjbamgng TL6; utmark; vid Knipe-
vardberget, avd. v; namnet iir sannolikt redukt av ett *Knipevardmon. Kodyna TTe,
kodyna 1828; s.l. innehiller best. pl. av app. dy n. 'kallkiilla', om formen se Janz6n
1936 s. 129; sannolikt brukade korna dickahar. Kodyt TTe, 1843; sarnma lokalitet
som friregiende. Kvarnstddet, Ne. LAl, Nedre Qvarnstdet 1836; s.1. innehiller sti)de
n. 'plats fcir nigot' och namnet torde betyda'kvarnplatsen'; kvarndrift har funnits i
omridet. KvimdlskillanLEl, Qvi- 1852; f.l. innehiller namnet Kvimdlet, avd. vll.
Kyrkogdrden S4rganTOo; gammal koleralcyrkogdrd. KddebackarnaTHsKbOp, kide-
backane 1817; utmark; sannolikt har man tagit l<frda fran trad pi platsen. Kdlnan sq4a
TMii; namnet innehiller ki)lnaf.'torkhus frir lin eller malt'. Kr)lnekcillan TSu, kolne-
1835;f.1. innehiller ktilnaf. varom se Kiilnan.

Lidlccillan LKi, 1846.3 Lindrdckan. 1. TRv, -driicka 1822.2. TSs, -driicka 1827.
3. TKu, -driickan 1838; namnen innehflller lindrdckn f. 'plats dzir man drdnker, boh.
drcicker,lin fdr rotning'. Lisas kiilla fisas sdla TUs; f.l. innehiller kvinnonamnet
Lisa.

Marias kiilla maftas Sdla TAr; Maria brukade hiimta vatten drir. NordbrunnTKy,
Nohl- 1821; kalla. Nypegdrd(en) LHe, -gfrrd L812, L86I, -gflrden lB3Z; t.l. innehiller
boh.nypa f. 'nypon'; s.1. innehfrller dial. gdrd(e) m. 'inhzignad'.

Persds TEvHnSr, Piirs- 1833;utmark. Rykekdllanri4gaSdla TGe; f.l. kan syftap6
att kiillan ryker, dvs.6ngar, vintertid. Rrinndngektillan? rd4egas<blg LVb; kiilla; mtij-
ligen inneh6ller f.l. ett *Rdnnring(en), avd. VIII, diir f.l. innehiller subst. rdnna f.
syftande pfl nflgon naturlig eller griivd ranna. Rrivbris TRv, Riif Bis lB22: narnnet
innehSller riivbds m. 'rdvfdlla frirsedd med viiggar och tak', jfr J. Sahlgren i NoB 8
(1920) s. 161 ff., se iiven Riivbdsen avd.I. Rdset LOn, Rdsset 1835.

sackektillan TUy, 1863; f.l. innehflller boh. sackf. 'ftirdjupning, sitnka i territngen'.
Sabertet TM6; namnet betecknar ett salrkokeri som var i bruk under 1800-t. skogs-
stdmmen LEk, 1 849; s.l. innehiller stdm m.' ftirdiimning' . skratteb runnen LGa, 1857 ;
f.l. innehflller sannolikt skratte m.'(manligt, skrlimmande el. skrattande) mytiskt viisen
(ofta av oklart fattad karaktzir)' (sAoB s 4779) eller 'na:r, dire', jfr aven skratten m.



22t

,den onde' (Hellquist). Skcirbomarken TKn m. fl., Skerbo marken 1800; utmark; f.l.

innehfrIler BN Skrirbo. Smugmon smitrymQng TLfl; utmark; vid viken Smugan, avd. I.

Smdgdrdarna sm@gghana TLb; oklart vad namnet betecknar, det dr numera okiint for

meddelarna; s.1. innehflller sannolikt gdrde m.'inhlgnad'. Stenkistan std-nyiSta TKr;
naflrnet betecknar en rosliknande stensiittnin g. Stigen LTv, 1873; utmark. Storebrunn

TKn, 1819. StiimmebergerTHeEvSr, 1833;utmark;f.1. innehillet stiim m. ',fordzim-

ning . Sti)temuddetqillan stddamudaSdla TRd; namnet zir sannolikt redukt aY ett* Stdte-

mudderddlaillan dar f.1. innehiller torpnamnet Stdtemudderdd. Sundals ros LHzi, sun-

dals rtjss (odat., trol. omkring 1700); f.1. innehefler sannolikt ett*Sundal diir f.1. inne-

hflller en adj.-form sunn med bet. 'sdder-, sydlig, pfl sddersidan', jfr Sunn- i NSL s.

436; lokaliteten ligger liin gst sddenfipii gflrden. Svarthrillemyren,0v.TOpKflHs, Ofra

SvarthiilleMyralslT;utmark. SvarthrillslidernaTOpKirtIs,Swarthiillslidernel8lT;
utmark. Svedet TOpKflHs, Swiet 1817; utmark; f.1. innehiller sved n.'svedjeland'.

>>Svette Myr>> el.>>Swettemyn TOpHsKi,lSlT utmark; mojligenkan lantmiiteriskriv-

ningen Sterge ett narnn*sviirtemyr dar f.1. innehiller sviirta f. 'svart jord'.

Tanums surbrunn T, Tanums Surbrun 1746 Oedman s. 47; mineralrikkalla. *Toll-

luillan;f6rutsafts av >Tollkjallsholmen>>, avd. III; f.l. innehfrller sannolikt mansnarnnet

Tolle.Trellebergsslott;altertativtnamnpi Trelleborgsslott,sdrsk.avd.nedan.Tribergs-

slott; altenativt namn ph Trelleborgsslo//, siirsk. avd. nedan. Trinnebergsslott; altet-

nativt namn phTrelleborgsslo//, sdrsk. avd. nedan. Trinneborgsslott; alternativt namn

pilTrelleborgsslo//, siirsk. avd. nedan. Trribergsslott; alternativt namn pi Trelleborgs-

slof/, sdrsk. avd. nedan. Trdlegatan TOpKiHs, Triile Gata 1817; utmark; f.1. syftar

slikert pfl hSrt arbete; s.l. innehiller gataf .',fdvdg' , en f?iv2ig 96r iiver omridet.

>>Valds berget>> TKiHsOp, 1817; utmark; skrivningen iterger sannolikt ett*Var-

ldsberget dar f.l. innehflIler BN Varlos. VarpetTTeYe, Warpet 1853; namnet innehfll-

ler varp n. 'hcig av stenal och kvistar, som pi platsen fdr ett drep efler annan brid ddd

uppkastats av forbipasserande', 'kasth6g (efter brid ddd)'. VedhuSSel LGUHA, We-

t826. Vintervdgsdelet LSi, winteruagzdehlet 1720; s.l. innehiller dele n. ',grdns'.

viiggen el. vdggarna LEkTGh, Wiiggen 1697 , waggarrre 1796; griinspunkt; naflrnen

syftar sannolilt pfl nigon brattbetgvrigg vid lokaliteten; jfr Vdggen Bd 7 s' 225 och

Bd 8 s. lSO.VtirmslektillanTGp, Warsle- 1849;kiilla; f.I. innehiller viirmsle,vcirmsel

aapl f. 'kiillspring' .2viittnet. L udlnat TSii; naturlig kiilla diir man vattnade hdstarna.

2. adlnat THv; namnen innehiller vtittne n. 'naturlig kiilla diir man vattnar djuren'.

Alet<illan dhaSelq TBii; kiilla. Alolsl<illan? dhossdla LGa; kiilla; en person vid

namn Olle Olsson bodde diir; sannolikt innehiller f.1. ett binamn Atolle; namnet iir

numera okdnt fdr meddelarn a. AsbergetTfInEvSr, 1833; utmark . Algsgraven @sgrQu,

dls- (dls-T (Bd 18 s. 318) LGrSi, Elgegraf lT20,Blggtafwen 1805, Elgsgrafwen

1829, Alsgraf, Elgd graf, grafven, Elgsgrafven, Elgegrafven 1848; namnet betecknar

en stor grop som antas ha anviints attfinga cilg i: gropen ligger pi grdnsen till Bullarens

hd, se Bd i8 .. S18, och fdrefaller dven ha anvants som grzinsmdrke. AlvektillanLTp,

Elfve- 1835. Avjestrutdiket LH2i, Efje- 1863; vid berget Aviestruten, avd. V. 2

Ostmarken.l. LSi, 1805; utmark i socknens cistra del, mot Naverstad. 2. LGa, 1810;

utmark.
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Falkomeriis folkam7rqs THm; stort rdse pfl en kulle. - falkon Rdssett 1818 Ta nr
I87. - Niir rciset utgrdvdes hittades en fingerring av silverhaltigt guld och tvi brons-
spiinnen fr6n iildre romersk j?irnilder (Fredsjd 1964 s.13, se iiven raa557 ). Utgir man
frinuttaletfalkama- kan f.l. inneh6lla ett *Falkommen dar f.l. innehfiIler figelbeteck-
ningenfalk och s.l. innehiller boh. omm m.'ugn' som i dial. anvlinds fdr att beteckna
bt.a. hiligheter i berg. Skrivningen >>falkon>> iir di snarast en av lantmritaren uppsnyg-
gad skrivning. Utgflr man iindi frfrn denna skrivning kan f.l. inneh6lla ordetfalkon m.
'Htt artilleripjiis (av slangetyp), vanligen anvdnd sisom fiilt- el. skeppskanon' (SAOB
F 118). Denna typ av kanon anviindes under 15- och 1600-talet. En sidan kan ha fun-
nits pi platsen i samband med nigot av de krig som drog fram civer Bohusliin under
1500- och 1600-talen.

Griiftto gnbfia, grdfta, grdfta TLe. - Namnet betecknar ett bergigt landparti som
lclinnetecknas av en siinka bestflende av sank mark med frodig, grtin vegetation. Den
grdna sdnkan syns tydligt frfln havet och ing6r i ett ensmiirke. Uttalen grdfta, grdfto
iir iildre och det yngre uttalet grdfta uppvisar en for dial. normal fdrsvagning ay a, a
till a. F.l. inneheller subsl grrift, en motsvarighet till no. dial. greft f.'Gr6ft, Grav,
udgravet Hule' (Aasen), ' gr6ft, grav' (Torp), hiir sannolikt i bet. 'torvgrav'. Se riven
V. Jansson i NoB 28 (1940) s. 66 ff., Widmark 1959 s. 177 ff . medlitt. och grefti DSA
8 s. 339 f. Tidigare forskning (se v. Jansson a.a. s. 68) har gjort giillande att namnet
ursprungligen betecknat ett numera fdrsvunnet vattendrag. Uttalet tyder dock snarast
pi att s.l. innehflller en motsvarighet till no. dial. /o f. 'Gresplet, liden Gronning imel-
lem Klipper eller Krat; iser om en smal Flade eller Afsats imellem Klipperne i en
Bjergside' (Aasen). Namnet torde alltsfl betyda 'sdnkan som man anvzint som torv-
grav'. Man har tagit torv pfl platsen.

Kusens grav $ilsans grgtu, ktlsans gr@u TI{k; tv6 stensiittningar. - EK. - F.l. kan
inneh6lla boh . kuse m. 'riverman, (striing) husbonde' eller 'kaxe, tyrann, elak man' ofta
med bibetydelse 'skrdmmande eller farlig person'. Enligt srignen tillkom stensiittning-
arna i samband med en skotsk invasion. Siignen sdger dven att den skotske overbefZil-
havaren stupade i niirheten av platsen, och sannolikt har sdgner om att han iir begravd
i nigon av stensdttningarna varit knutna till platsen. Se IFGH 5806 s. 2. Se Kuseberget
Bd 15 s. 147 med litt.

>Pullane> LGuHii; utmark. - 1826 Lur nr 68. - Namnet kan vara ellips av ett
*Pulldngarna. Det ?ir mtijligt att f.l. innehiller en motsvarighet till no. dial. pull m.,
sidoform till poll m. som anviinds om vikar, mindre vattensamlingar och smi utvidg-
ningar av vattendrag. ompull m. och poll m. se Jonssonlg66 s. 298 ff., rndrebg 1924
s.239f. medlitt. ochlndrebo 1933 s.225.rngfupullinamnetliggerbetydelsen'liten
utvidgning av vattendrag' av ordet niira tillhands. Ett vaffendrag finns vid platsen.
Bitvis flyter det genom sarka, lflgliinta marker, varfrir en betydelse 'utvidgning av vat-
tendrag' forefaller sakligt tilltalande. Namnet kan alltsi ha innebdrden 'marken vid
bdckutvidgningen'.
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skrap(e)landsdalen TTi; utmark. - Skraplands dalen l822Ta nr 110, Skrape-

landsdalen 1843Tam 477. - F.1. kan antingen innehfllla ett*skrapeland du f.l. inne-

hiller en motsvarighet till no. dial. skrap n. 'Skrab; daarlige eller ubuelige Ting'

(Aasen) och s.l. det iigobetecknande land ellerkanske snarare ett app. *skrapeland, jft
no. dial. skraplerude n. 'ringe Jordsmon' (Ross) och skrapmark f. 'Marker med lidet

Gres' (Aasen); se iiven SkrapelandBd 15 s. 166 f. F.l. kan ziven inneh6lla ett enledat

ON *Skrapeland.

Skrottan skrbtra LGa; kiitla. - Namnet kan vara ellips av ett * Skrottkrillan dar f .1.

innehflller skrott m' sannolikt etymologiskt identiskt (eller niira besliiktat) med skrutt

som kan anvdndas i allmiint nedsiittande betydelse ftir att beteckna nflgot undermiligt

(SAOB S 5035 f.). Tiinkbart zir att namnet syftar pi diligt eller sinande vatten. Namnet

dr numera oklint fdr meddelarna.

Trelleborgsslott trllabastot TUk; labyrint. - Trellebergs slott EK. - Namnet

betecknar en stor, sannolikt ftjrhistorisk, labyrint i sten. Denna typ av rundad sten-

labyrint iir vanlig i Bohusliin och i Norden (se J. Kraft i SOA 1986 s. 11). Namn pi
Trelleborg- utgdr en stor namngrupp som finns representerad pi flera hflll i Norden

och iir vanlig i Bohusliin (se utbredningskartor hos J. Kraft i SOA 1986 s. 27,40).Ett
appellativ ligger till grund. Namnen betecknar, enligt Kraft, bide ett slags vikingatida

befiistningsverk och labyrinter. Trelleborg innehiller sannolikt en beteckning fdr ett

slags bef?ist vikingatida anliiggning diir s.1. inneh6ller borg f. 'befiistning' och f.l. inne-

hflller ordet triil m. med omdiskuterad betydelse. En t?inkbar betydelse av trtil dr ' sned-

stiilld bjiilke anviind till att stbtta viiggstolpar i hus' (SOL s. 325), 'skretstillet stilttel

brerebjalke' (Jgrgensen 1994 s. 305). Se dven J6rgensen 1995 s. 5 ff. De talrika

Trelleborgs-namnen bestir av bide mycket gamla och betydligt yngre namn. Sannolikt

har appellativettrelleborg overgfltt frin att beteckna vikingatida, befdsta anliiggningar

till att bli en bendmning pi rundade sten- eller torvlabyrinter. Labyrinten i Tanum har

givits mflnga natnn: Trelleborgsslott, Trellebergsslott, Trinneborgsslott, Trinnebergs-

slott, Tribergsslott och Triibergsslotl (Kraft 1983 s. 175). Av dessa varianter bor

Trelleborgsslott betraktas som den ursprungliga namnformen och de ovriga varian-

terna som folketymologiska omtydningar.ITrinneborgsslotthar f.l. sannolikt associe-

rats med trind 'rund' syftande pfl labyrinternas runda fotm. Tri- i Tribergsslott ar

sannolikt en reducerad form av Trinne- som kan ha uppkommit genom association till
dialektens trt 't1e', och Trd- t Trdbergsslott dr et reducerad form av Trelle-, {ikert
uppkommen genom association tiIl ordet trd. S.l. -borg har ibland ombildats trll -berg.

S.l. -slott vittnar sannolikt om att folkliga ftirestiillningar om forntida slott knutits till
platsen. I vilket syfte och nzir dessa stenkretsar uppftirdes vet man mycket lite om. Om

otiku typ"r av labyrinter se J. Kraft i SOA 1986 s. 8 ff. Se s.276.

Tviirpytt ta,brpil TBa. - Namnet betecknar en kiilla med en bra kdllflder som aldrig

sinar. Namnet var bekant fdr en meddelare, men hon kunde inte ange 15ge, ej heller

beskriva lokalitetens utseende. Mtijligen zir namnet redukt av ett *Tviirringspytt e.d.
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diir f.l. isyftar att nigon aga ghr vinkelr?itt mot angransande lokaliteter. S.l. innehfiller
app. pytt m. 'liten vattensamling, vattenhfll, puss'.



Exkurs 1

Serien Ortnamnen i Goteborgs och Bohus lin
som organisation, forskarskola och modell

Aa Maria Ldfdabl

Inledning

Fcirsta volymen i serien OGB utkom 1923 och serien beriknas vara avslutad

omkring 2010. Den har mycket fastaramar vad giller metod, materialinsam-

ling och redovisningsprinciper. Dessa ramar, som fastlad es pi 1920-talet, kom-

mer att bibehillas genom hela serien. Syftet med denna uppsats ir att granska

OGBs upphggning och tolkningsmetod och att forsoka beskriva dess grund-

liggande teoriformulering. Det ir knappast konstruktivt att kritisera tidigare

forskare for attman under deras samtid inte anvlnde sig av de metoder och de

teorier som anvinds av nutida forskare. Detta ar inte heller uppsatsens syfte'

Syftet ir diremot att forsoka peka pi den teoretiska grund som ligger under

itskilliga modeller som anvints vid tolkningar i OGB, eftersom de metoder

som i begynnelsen anvindes bestdmmer seriens uppliggning och alltsi beror

dven nutida OGB -skribenter.

Bakgrund och start

Det var i samband med de nationalromantiska strcimningar som ridde under

tidigt 1800-tal som forskarna i stcirre skala borjade intressera sig for folklig
kultur. Genom att studera och dokumentera folkkulturens yttringar ansig

man sig finna ett slags ursprunglig kultur. Man riktade blickarna mot folksagor

(Broderna Grimms sagoutgiva utkom pi tyska 1812-1,5) och andra typer av

folklig diktning, t.ex. folkvisor. Aven spriket tilldrog sig intresse. Det var folk-
spriket, dvs. dialekterna, som stod i fokus. Ett utslag bland minga av detta in-

tresse dr Johan Ernst Rietz ir t867 trtgivna Svenskt dialekt-lexikon. Hdr var

det allmogespriket, det ,genuina, spriket som var i fokus. Den folkliga dia-

lekten skulle dokumenteras och riddas. Uppmlrksamheten riktades frlmst
mot bondesamhillet; bonderna var de som uppbar den genuina, svenska kultu-
ren och spriket. Grunden var forestillningen om ett kulturellt och sprikligt
forfall dir den genuina kulturen och det ursprungliga spriket holl pi attvittra
scinder till f6ljd av modern piverkan. Denna tanke om att stika iterskapa en

kulturell guldilder piverkade mycket av ditidens forskning, inte bara inom
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sprikliga discipliner. Om detta se Lilja 1996 passim, i synnerhet s. 22 ff., Sell-
berg1993 passim och Sandstrom 2000. Det ir mor denna bakgrund man brir se

OGB och de uppteckningar som ligger till grund for arbetet.
Arbetet med att mer systematiskt underscika linets ortnamn och dialekter

piborjades i Goteborg 1897. Pe initiativ av Goteborgs och Bohusldns forn-
minnesfcirening inleddes arbetet med att uppteckna ortnamn och dialekter i
Bohuslin och Dalsland. Denna verksamher upphorde tillfdlligt 1902. Ar t916
igingsattes, bekostade av enskilda goteborgare med inrresse for skirgirden,
uppteckningar av kust- och skirgirdsnamn i G<iteborgs och Bohus len. Tan-
ken var att >namn pi kartor och sjokort skola framtrida i ofcirvanskat skick',
(Lindroth 1933 s.106). Dessa uppteckningar gjordes av hogskolestudenrer,
och underscikningen leddes av professorn i jimfcirande sprikforskning med
sanskrit, Evald Lid6n. Det var ocksi Lid6n som tog initiativ till att en sirskild
institution frir ortnamns- och dialektforskning skulle upprittas. l9l7 bildades,
med ekonomiskt stod frin grosshandlare Axel Carlander, en organisation med
syfte att vetenskapligt och ekonomiskt stodja utforskandet av ortnamn och
dialekter. Styrelsen fcir ortnamns- och dialektforskning vid Goteborgs hog-
skola konstituerade sig191.7, drygt ett decennium innan Svenska ortnamns-
arkivet i Uppsala grundades, och som sekreterare och underscikningsledare
kallades Hjalmar Lindroth frin Lunds universitet, der han dittills varit verk-
sam. 1918 indrades organisationens namn till Institutet for ortnamns- och dia-
lektforskning vid Goteborgs ho gskola.

Fcirsta grunden till verksamheten lades alltsi genom en donation av gross-
handlare Carlander, Lindroths sviger. Denna glva var tinkt att ticka under-
sokningsledarens arvode under de tre frirsta iren. Ovriga utgifter ticktes av
andra donationer. I vissa fall var villkor gillande anvindningen knutna till
givan. Ar 1918 beviljade Goteborgs stadsfullmiktige en summa pi ZOOO kr till
ortnamnsuppteckningar inom linets vistgotadel. Meningen var att ortnamnen
i Goteborgs stad och dess nirmaste omgivningar skulle behandlas grundligt
och att etminstone en del av detta arbete skulle ligga fdrdig till Goteborgs 300-
irsjubileum 1r 1923. Detta arbete kom efterhand att bli OGB 1, 2 och 3. Voly-
merna publicerades under period en 1923-32.

OGB under Lindroth
Eftersom serien OGB i si hog grad ar en produkt av Hjalmar Lindroth finner
jag det motiverat att presentera honom narmare.

Grosshandlarsonen Hjalmar Lindroth foddes 1828 i Stockholm. Efter av-
lagd studentexamen fTyttade han till Uppsala, der han forst avlade kandidat-
examen i grekiska, latin och jdmforande indoeuropeisk sprikforskning och
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darefter licentiatexamen i nordiska sprik och tyska. Han kom att tillhora kret-

sen kring Adolf Noree n.l9O4 anstilldes han vid Svenska akademiens ordboks-

redaktion i Lund, der han kom att arbeta femton ir, ungefdr samtidigt som

Joran Sahlgren. Lindroth disputerade 1r t9O6 vid Lunds universitet pi avhand-

lingen Om adjektivering af particip. Samma ir blev han docent vid universite-

tet i Lund. t91,7 fick Lindroth f<irordnande som sekreterare och undersok-

ningsledare vid Institutet f<ir ortnamns- och dialektforskning vid Goteborgs

hogskola, och 19L9 fick han den efter Bengt Hesselman ledigblivna professu-

ren i Goteborg. Som professor och institutschef verkade Lindroth i Goteborg

fram till sin pensioneringlg45 (Lindqvist 1958 s. 101 ff.).

Lindroths vetenskapliga produktion kennetecknas av pifallande mingsidig-

het. Han har verkat som sprikteoretiker, textutgivare, etFmolog, lexikograf,

orrnamnsforskare och dialektolog. Han har dven ignat sig it ljudhistoria, syn*

rax, runologi, stilistik, metrik och interpunktion. For vidare bibliografiska

upplysningar se Lindqvist a.st. Det for denna uppsats mest intressanta er att

han, tillsammans med Evald Lid6n, drog upp riktlinjerna for OGB-serien' Det

bor hir pipekas att Lid6n fram till 1930-talets senare hilft var till stor hjelp vid

arbetet pi OGB. Lindroths spir i den vistsvenska sprikvetenskapen syns inte

minst i det att han hjdlpt fram och piverkat ett stort antal elever. Bland dessa

kan ndmnas Erik Abrahamson, Bertil Bjorseth, Gunnar Drougge, Assar Jan-

z6n, Carl Sigfrid Lindstam, Ivar Lundahl, David Palm, Gustaf sohlberg och

Roger'Wadstrom. Med olika grad av handledning av Lindroth har Drougge,

!anz6n, Lindstam, Palm, Sohlberg och 'Wadstrom utarbetat manuskript till
olika delar i serien OGB. Se mer om detta nedan.

De som pi institutets uppdrag gjorde de uppteckningar som ligger till grund

fcir OGB tillhorde i huvudsak wi kategorier: studerande i nordiska sprik och

vad som av Lindroth pi ett flertal stillen kallades "allmogemin eller allmoge-

kvinnorr. Det var antagligen framforallt de s.k' allmogeminnens tienster som

togs i ansprik. (Enligt muntlig uppgift frin Fredrik Skott, Goteb org, var 80 %o

av folkminnesupptecknarna min.) Upptecknarna fick en for endamilet limplig
skolning. Resultatet av denna snabbutbildning tycks dock ha blivit blandat. I
en iterblick for perioden 1917-32 skriver Lindroth (1933 s. 115) angiende

ovan nemnda uppteckningar av kust- och skirgirdsnamn:

Pilitligheten hos dessa uttalsformer har delvis visat sig uara ratt ringa. Utan
srdrre egen kunskap i dialekten ha upptecknarna ofta godtagit_nymodiga eller

felaktiga'form.r, ,orn sedan vid den kontroll som visat sig ncidvdndig, mycket

ofta kunnat ersittas med bittre.

Lindroth har alltsi i efterhand rittat, framfrirallt uttalsuppgifter, i itskilliga

uppteckningar. Syftet med denna rittning var att fi ftam si "gamla' och "8e-
,rirr' uttalsuppgifter som mojligt. Dessa rittade uppteckningar ligger till
grund for OGB.
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Liksom civriga svenska namnpublikationer iterspeglar OGB i sin uppldgg-
ning den administrativa indelning av landet som gdllde fram till 1952. Redovis-
ning av hemman, hemmansdelar, torp och avstyckningar fciljer i princip redo-
visningen i Beskrivning till rikets allminna kartverks ekonomiska karra civer
Gciteborgs och Bohus len. Inte bara namn pi storre bebyggelser som girdar
och byar utan iven namn pi ett storr antal mindre bebyggelser sisom torp och
backstugor redovisas i oGB. Alla jordeboksnamn behandlas, iven sidana som
inte ar eller har varit bebyggelsenamn. Torpnamn med eget uppslag i jordebo-
ken behandlas under det hemman dit torpet h<;r. Alla medeltida namnformer
presenteras med ir och kalla. Detta innebdr atr even namn som ej dr levande
idag iterfinns i OGB, vilket i sin tur medfor attfleralokaliteter till vilka namn
varit knutna ej kan identifieras idag. vidare behandlas ett storr antal namn be-
tecknande naturlokaliteter sisom namn pi sjciar, vikar, vattendrag, ciar, berg
samt egonamn och artefaktnamn, namnkategorier som i oGB enligt dldre tra-
dition inordnas under narurnamnen. Hir hdmtas materialet dels ur DAGs
uppteckningar, dels ur ett urval av andra kdllor. En del av DAGs uppteck-
ningar ir ej kartfista. Bebyggelsenamn redovisas sockenvis medan naturnam-
nen, igonamnen och aftefaktnamnen redovisas hiradsvis i tio avdelningar med
avseende pi lokalitetens art i uppteckningsogonblicket.Yarje avdelning har en
inledning dir en del av de i namnen ingiende dialektala appellativen presen-
teras och fcirklaras. varje naturnamnsavdelning bestir av tvi delar. Fcirst be-
handlas mer genomskinliga namn dir namntolkningarna inte behover vara si
utforliga. sedan foljer en redovisning av de namn vilkas etymologi eller beskaf-
fenhet kriver en nigot stcirre urredning och dirmed en lingre artikel. I de fall
uttalsuppgifter finns redovisas dessa efter namnets uppslagsform. Efter uttals-
uppgifter redovisas ildre beligg i urval. I vissa fall ges upplysningar av kultur-
historisk art eker den sprikliga tolkningen. Detta giller framforallt volym 1-3.
I dessa volymer fcirekommer ibland dven uppgift er om agarfamiljer eller andra
personer som pi nigot vis fcirknippats med platsen. Varje OGB-del har en
fyllig inledning dir sivil onomastiska och dialektala som extralingvistiska
upplysningar om omridet limnas. varje volym avsluras med ett antal register:
ortnamnsregister, fcirnamnsregister, binamnsregister, register civer soldat- och
bitsmansnamn, ordregister samt ett kulturhistoriskt register. OGB 1-3 har
rven register over adliga (eller furstliga) och borgerliga slekter som dgt jord
eller bott inom hiradet. I volym 3 finns dessurom ett efterledsregister till t-1.
OGB har som milsdttning att ge en fyllig presenrarion av bygdens namn nir
det giller sivil stcirre som mindre lokaliteter, tolka dessa namn och i vissa fall
ge kulturhistoriska upplysningar. oGB vinder sig till sivdl fackmin som lek-
min.

OGB ir den svenska ortnamnsserie som behandlar storst antal namn per
volym. OGB planerades och gavs ut samtidigt som SOV i serien Sveriges ort-
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namn (f6rsta delen av SOV utkom 7922) ochkan i mingt och mycket sigas till-
hora samma vetenskapliga tradition och vara samma andas barn. De bida land-

skapsserierna skiljer sig itskilligt frin ovriga verk i serien Sveriges ortnamn. I
SOA (1906-48) stir materialredovisning, dialektuttal och ildre namnformer i
fokus medan sjilva namntolkningarna mest har karaktir aY fotnoter. Se \X/ahl-

berg 1993 s. 64 ff. SOV upptar, liksom OGB, naturnamn och namn pi smirre

bebyggelser, dock i mindre utstrdckning. Det som frimst skiljer OGB frin
ovriga ortnamnsserier ar att OGB behandlar ett stort antal namn pi mindre

bebyggelser och ett stort antal igo- och naturnamn.

Den forsta delen av OGB utkom 1923. Som ndmnts ovan beviljades av

Goteborgs stadsfullmiktige en summa pi 7000 kr till ortnamnsuppteckningar

inom linets vistgotadel, med villkoret att etminstone nigon del av arbetet

skulle vara firdig till Goteborgs 3OO-irsjubileum ir 1923.Till fciljd av detta

utkom ir 1,923 den del som behandlar ortnamnen i Sdvedals hdrad, forfattad av

Hjalmar Lindroth m.fl. Aven andra villkor var knutna till det ekonomiska bi-

draget.
OGB publicerades alltsi, till skillnad frin serien Sveriges ortnamn, inte pi

offentligt uppdrag. (Om Sveriges ortnamn och dess tillkomst se lVahlberg

1993 s.64 ff.) Ltt OGB inte tillkom pi offentligt uppdrag Ir sannolikt en av

anledningarna till att OGB pi flera punkter skiljer sig frin ovriga svenska ort-
namnspublikationer.

Tanken med OGB 'var att samla in bygdens namn, bearbeta dessa och ge en

fullstlndig bild av namnbestindet i ett omride. Man ville presentera denna

fullstindighet for allminheten. Denna strivan att ni allminheten kommer bl.a.

till uttryck i den inledning som finns i varje band. Denna inledning dr tinkt att

fungera som en sammanfattning dir lisaren ges en bild av omridet och en

oversikt over namnbestAndet. Viljan att ni allminheten syns ocksi i de kultur-
historiska anteckningar som itminstone delvis ir resultat av tanken att >verket

silunda skulle kunna finna vlg dven till den allminhet som icke intresserar sig

for blotta namntydningar" (OGB 1 s. III).
I en recension av OGB 1 av Joran Sahlgren 1.923 anser denne inledningsvis

att OGB i mingt och mycket ansluter sig till planen for SOV; arwikelsen giller
framforallt omfinget. Sahlgren uttalar sig i ber<immande ordalag om OGBs ut-
forlighet, men menar att man ibland glttval lingt. Si anser han vara fallet med

de girds- och kulturhistoriska anteckningarna som han anser bidra till att

minska overskidligheten. Vidare reagerar Sahlgren mot Lid6ns och Lindroths

utforlighet och forsiktighet vad gdller namntolkningarna. I stillet rekommen-

derarhan Ortnamnskommitt6ns mall (a.a' s' 181): ,F. led. dr kanske a, s. led.

ar b., Han anser iven uppstillningen av naturnamnen vara "litet trottande>

(a.a. s. 183) och efterlyser Ortnamnskommitt6ns enklare uppstillning. Brev-

ledes reagerar Lindroth (Korrespondens: brev tillJciran Sahlgren 24 okt.1923)
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mot Sahlgrens recension. Lindroth genmiler att forhillandet ir det motsatta,
dvs. att OGB piverkat SOV. Den viktigaste skillnaden mellan de bida serierna
ir inte alls omfinget; "nej, absolut inte den viktigaste, om ock den mest iogon-
fallande. Viktigast ar, attvibygger pi rikt konkret material." Dettavar mycket
viktigt fcir Lindroth som satte enara i att anvinda realupplysningar i namn-
tolkningarna. I samma brev skriver han iven att de vidlyftiga girds- och kul-
turhistoriska anteckningar som finns i volym 1 (och sedan aveni2 och 3) beror
pi arbetets villkor, dvs. ir en eftergift it sponsorernas krav, och att namnen
inte kunnat behandlas si utforligt om ej Goteborgs stad skjutit till pengar.

',Tack vare dem ha vi emellertid lyckats intressera en stor och inflytelserik
krets for virt ortnamnsarbete>>, forsvarar sig Lindroth. Det miste ha inneburit
en konflikt for Lindroth, med hans starka lingvistiska inriktning, att under-
ordna sig dessa krav frin sponsorerna. Aven de i 1-3 f<irekommande upp-
gifterna om igarfamiljer och de i samma delar forekommande registren <iver

adliga (eller furstliga) och borgerliga slikter som igt jord eller bott inom hira-
det dr en eftergift it sponsorernas krav.

Det var i relativt sen tid man pi allvar borjade intressera sig fcir urban namn-
givning. Under den tid Lindroth var verksam lig namnforskningens egendiga
fokus pi landsbygdens namn, negot som var en produkt av den ridande tids-
andan och synen pi namn som kulturyttring. Stadens namn lig ofta utanfcir
det egentliga undersci,kningsomridet. Det var alltsi naturligt fcir Lindroth att i
bebyggelsenamnsavsnitten, iven i OGB 2 som behandlar namnen i Goteborgs
stad, fokusera pi namn pl girdar, byar och landerier och behandla namn pi
mindre ligenheter, kvarter, gator och krogar mer styvmoderligt. I OGB 2
(s. 52 ff.) finns ett kapitel med rubriken Namn av sidana typer som icke fore-
komma i naturlig inhemsk namngivning. Hir behandlas vad Lindroth kallar
,rfantasinamnrr. Exempel pi detta dr namn som Alexand.ria (s. 53), Frigga,
Kamelen, Karl(a)oagnen och Orpheus (s. 5a). Namnen dr ibland uppkallelse-
namn, de anspelar (sannolikt) ibland pi nigon enstaka hendelse eller uttrycker
en ordvits. Namnen betecknar ibland kvarter, hus eller krogar men oftast anges

inte vilken lokalitet som namnet betecknar. Till saken hor att de lokaliteter
som dessa namn betecknar oftast lig i de gamla arbetarstadsdelarna och inte
>pi stadens gamla omride, och di sannolikt hade begrdnsat intresse for sivil
stadsfullmiktige som ovriga sponsorer. Lindroth motiverar emellertid sitt for-
farande med ett onomastiskt argument. Dessa namn, menar han, har inte till-
kommit i enlighet med nigon naturlig namngivningsprincip utan har sitt upp-
hov i tillfilliga associationer. ,,Om ett namn icke pi nigot sitt karakteriserar
orten, h a r det i sjilva verket ingen 'betydelse'; det ar redanfrin borjan en tom
etikett. Dlrmed faller det ocksi vdsentligen utanfor ortnamnsforskningens
rimirken.,, (OGB 2 s. 53.) Detta ar naturligwis en intressant friga; om olika
grad av rrnamnighet,, och prototypiska namn se Ralph 1994 s.239 ff. Noteras
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bor likvil att even om Lindroth inte riktigt betraktade dessa "fantasinamn,
som ,riktiga> namn, brydde han sig indi om att etminstone forteckna och

kategorisera dem. Detta dr sannolikt ett uttryck for hans strevan att beskriva

en onomastisk helhet. Denna syn pi vad som ar ett ,riktigt,, namn och vad som

inte ir det har foljt med i OGB relatiw linge. Om Lindroths behandling av

dessa namn i OGB 2 se lven Karlsson 2000 s. 185 ff.

Lindroths systemologi

Lindroth var sprikteoretiskt intresserad och influerad av den s.k. Pragfonologin,

den tidiga europeiska strukturalistiska fonologin som bygger pi bl.a. Ferdinand

de Saussure och Roman Jakobson. Sammanslutningen Cercle linguistique de

Prague grundades ir 1926, alltsi nigot efter det att arbetet med OGB pi-
borjats. Den byggde emellertid pi tankar som sedan en tid varit aktuella. Att
Lindroth var piverkad av dessa tankar nlr han lade grunden dll OGB ar inte

<iverraskande. Pragfonologin betonade spriket som sffuktur. Olika delar av

spriket betraktades som relativt slutna system ddr varje del stir i relation till
andra delar inom systemet. Lindroth (1936 s. 306) sjelv tinker sig spriket som

ett rutnat:

Man kan tdnka sig spriket sisom ett stort nat av maskor, som si att siga reflek-
teras i de enskilda hjarnorna, men med olika fullstdndighet och olika tydlighet i
olika hjirnor. Ja vi fir nog tinka oss flera nit, med olika monster lagda tjver var-

andra: ordfrirredets system, b<ijningssystemet, ordfoljdssystemet o's.v. Det dr

med ett komplext system vi har att gdra.

Varje del fyller en bestdmd funktion och om en del i systemet rubbas, ger

detta anledning till fordndringar dven i andra delar av systemet. Detta gdller

sprikets alla delar. Genom att studera stukturen kan man, menade Lindroth
(1938 s. 39), dels tranga djupare in i spriket, dels skapa en overblick. Vid om-

bildningar i systemet spelar i denna spriksyn analogin en stor roll, dvs. en

starkt sammanhillen formkategori anses tendera att assimilera en mindre

srarkt sammanhillen kategori. Styrkerelationen mellan olika sprikliga katego-

rier studerades. I denna metod lig dven att forskaren anlade ett synkront per-

spektiv och betraktade en sprikforindring ur funktionell synvinkel. Se vidare

lanzin L936 s.5 ff. Vissa svenskar, t.ex. Lindroths lirjunge Bertil Bjorseth,

koncentrerade sig i huvudsak pi den s.k. ljudliran dir sprikforindringar an-

sigs littast attiaktta (Bjorseth 7946 s.13 ff.). Lindroth sjilv betonar dock att

ovan nemnda system giller alla delar av spriket, inte minst lexikonet.

Lindroth vinde sig mot termen fonologi som han fann otillfredsstdllande.

I artikeln Eine terminologische Hauptfrage (Lindroth 1937) diskuterar han

fonologin, och framforallt vilken benimning pi denna vetenskap som er den
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limpliga. Lindroth menar att den s.k. Pragkretsen berikat vetenskapen sitill-
vida att den fingat upp och kanske framforallt samlat ihop och uwecklat tan-
kar som legat i tiden. Lindroth anser emellertid att benimningen fonologi d'r

for sndv for att anvindas i en beskrivning av hela spriksystemet, eftersom den

'rnur auf die Laute [...] gehen kann" (a.a. s. 106). Eftersom Lindroth vill be-
skriva spriksystemets alla delar betonar han (a.st.):

Nun wird jedoch von fast allen die sich den zu Grunde liegenden Gesichts-
punkten angeschlossen haben, mit Recht betont, dasz diese Gesichtspunkte auf
alle Teile der Sprache angelegt werden mrissen. Also nicht nur auf das Lautliche.
Dann miissen wir aber eine ribergreifende Benennung - als Namen dieses
Oberbegriffs - haben, und diese muss eben das \(esentliche der betreffenden
Betrachtungsweise (und Methode) bezeichnen.

Fonologi bcir snarast, menar Lindroth, betraktas som en underavdelning. I sig
sjilv Ir den for enogd. Lindroth efterlyser en spriklig helhet, dven med hinsyn
till innehillet, och soker en 6vergripande term pi spriket som system. I detta
sammanhang nemner han dven ,phonologie syntaxique" och >des diff6rences
phonologiques lexicalis6es", alltsi realiserandet av ljudens funktion, for, som
Lindroth (1937 s.107) skriver, "[d]as Lautliche (Phonische, 'Phonematische',
oder wie man sagen will), hat keine wesentliche Rolle". Det ir fcir honom alltsi
funktionen i systemet som ir det centrala. Lindroth for vidare en diskussion
om vilken bendmning som bor anvindas. Struktwralism dr, enligt Lindroth,
ingen vdl vald term, eftersom suffixet -ism enligt hans mbning har en pejorativ
bibetydelse eller betecknar en alltfor ensidigt driven riktning. Nir det ar friga
om benimning pi en ,Lehre, dr suffixet -logi bdttre. Struktwrologi blir dock
for otympligt. Lindroth hinvisar till den finlindske forskaren Arvo Sotavaltas
(1936) arbete om terminologi, dir bl.a. benimningen lingwologle diskuteras.
Denna avfirdas av Lindroth med motiveringen att stammen lingwo- egentligen
inte uttrycker nigot. Vidare avfdrdar Lindroth iven termen fwnktionologisht
,\flie wiirde er abc'r lauten?" Den ir inte heller innehillsmissigt tillfredsst5l-
lande, eftersom begreppet funktion anvinds i sprikvetenskap oavhingigt av

system. Slutligen lyfter Lindroth fram benimningen systemologl som han sjilv
f<iredrar. Systemologi uttrycker det visentliga i den aktuella forskningsrikt-
ningen och lyfter fram systemets betydelse. I begreppet system ligger inneslu-
ten bide en spriklig fcireteelses funktion och dess struktur. Detta resonemang
uwecklas och framfci,rs in mer tillspetsat tvi ir senare i artikeln \Wie soll unsere
\flissenschaft heifien? (Lindroth t939), dar han iterigen betonar att termen
systemologi uttrycker bide funktionens och strukturens betydelse. Hdr fram-
hills iven tanken pi en ci,vergripande helhet inom spriksystemet.

Uppfattningen av spriket som struktur och av varje spriklig enhet som ett
relativt slutet system, dir sprikforandringar leder till kedjereaktioner, var
grundliggande di OGB lades upp. Hdr finns dven tanken om analogins roll for



233

sprikforindringar. Hur tar di detta sig uttryck? Viktigt att komma ihig hdr nr

att Lindroth, dock med visst bitride av civriga medarbetare, skrev stora delar

av de fyra forsta volymerna i serien. Han granskade de delar, oftast nigon

enstaka socken, som skrevs av hans medarbetare. OGB 18 (1933) utarbetades

av Gunnar Drougge och granskades av Lindroth. Aven band s (1939),vars ma-

nuskript utarbetats av institutets divarande assistent AssarJanz6n, dr granskat

av Lindroth. OGB 9 (1940) och 10 (1942) utarbetades avlanzln och granska-

des av Lindroth. Band 2Otl (1,94344) utarbetades av Gustaf Sohlberg och

granskades av Lindroth. Band 16 (1945) utarbetades avJanzlnoch granskades

av Lindroth. Band 11 (1951) utarbetades avVerner Ekenvall. Batd20:2 (1958)

utarbetades av Drougge och granskades av Ture Johannisson. Band 8 (1953)

piborjades av Lindroth men utarbetades, efter dennes dod, av David Palm.

BandI27 (1.966)utarbetades i huvudsak av Carl Sigfrid Lindstam och komplet-

terades, efter hans dcid, av Hugo Kadsson, Palm och Ekenvall' Band 17 (1969)

utarbetades av Drougge och granskades av Palm och Ekenvall. Band 6:1' (1972)

och 6: 2 (197 5) skrevs av J anz6n. B and 12: 2 (197 8) utarb etades av Palm. B and 7

(1992) utarbetades av Ekenvall och kompletterades pi vissa punkter efter hans

dod av Palm och Karlsson. Band 15 (2001) utarbetades av Drougge och

kompletterades av Birgit Falck-Kjillquist och Karlsson. OGB 1,9:l och t9:2

utarbetas av CatarinaRojder respektive MariaLofdahl. Band 13 piborjades av

Roger'W'adstrom och manuskriptet granskas och bearbetas av Karlsson. Som

synes har antingen Lindroth eller nigon av hans elever skrivit huvuddelen av

serieverket OGB. Det ir inte ti,verdrivet att sega att OGB i mingt och mycket

styrts av Lindroths spriksyn. Pi grund av verkets fasta ramar och bestdmt fast-

lagda form har Lindroths synsitt i viss min bibehillits iven av de skribenter

som inte var hans lirjungar.
For systemologen Lindroth var systemet och strukturen det visentliga' Vid

en fcirsta anblick tycks inte struktur, tiversikt och helhetstinkande vara det

som frimst utmirker OGB, som snarast sticker ut bland ortnamnspublikatio-

nerna genom sin detalj- och namnrikedom och fokusering pi enskildheter. Tit-
tar manpiseriens uppliggning kan man emellertid se Lindroths tankar om och

syn pi bide ortnamn och spriket i stort lysa igenom. OGB har som mil att

spegla ett geografiskt omrides namnbestind. Med ambitiosa uppteckningar

och excerpering av noggrant uwalda kartor och arkivhandlingar har OGB am-

bitionen att ge en relativt tickande beskrivning av ett omredes namnbestind. I
anteckningar infor ett foredrag ir t927 (DAG, acc.-nummer 884) om ort-
namns- och dialektforskning i Goteborgs och Bohus lanPV-aZ skriver Lind-
roth bl.a. om sin syn pi arbetet med OGB. Han betonar vikten av att fdrst

samla in ortnamn "frin folkmun, och sedan i litteratur och arkiv finna dldre

namnformer till stod for tolkningen for att till slut visa pi ett sammanhdngande

system. Vidare skriver Lindroth att sambandet, ej det enskilda objektet, ir det
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vdsentliga. Lindroth menar att man utifrin en sidan detaljbeskrivning av ett
avgrinsat omride kan dra vittgiende slutsatser om t.ex. bebyggelsehistoria och
Bohusldn som ett grinsomride. Detta helhetstdnkande syns inte minst i OGBs
uppldggning, varom se ovan. Fcirst och frimst behandlar OGB ett stort antal
bebyggelsenamn, inte bara namn pi stcirre bebyggelser utan iven namn pi
mindre lokaliteter sisom torp och backstugor.

Aven i naturnamnsavdelningarna (som alltsi inkluderar dgonamn och arte-
faktnamn) syns denna strivan att beskriva en onomastisk helhet. Till att borja
med dr naturligwis syftet med naturnamnsavdelningens indelning i avsnitt,
dvs. den semantiska kategoriseringen efter lokalitetens ar\ attpi ett tydligt sitt
visa pi olika betydelsekategorier som system. Om ett namn, t.ex. Aspebullen,
vid uppteckningstillfdllet betecknar en ing men det ir tydligt atr namnet frAn
btirjan betecknat en hojd, placeras namnet av Lindroth dven i det kapitel som
behandlar hajder.

Genom denna anordning skdnkes en samlad overblick river hur varje slrskild
betydelsekategori framtrider i namngivningen. For att g6ra denna <iversikt
innu fylligare, ha dven alla de bebyggelsenamn som urspnrngligen varit narurn.
men overgitt att beteckna bebyggelse, och som derfor redan i det friregiende
behandlats, hdr nedan uppfcirts under resp. rubriker. Silunda iterfinnes t.ex.
Almhwb under rubriken skogar, lundar osv. Men frjr namnets utredning hln-
visas dervid till avd. A. (OGB I s.132.)

Hdr syns viljan att beskriva helheten och systemet tydligt. De synnerligen
omfingsrika katalogdelarna er en del i detta och iven ett seft att rent praktiskt
fi med si minga namn som mojligt, dvs. beskriva namnbestinder som en hel-
het. Det bor dock nimnas att ambitionen att beakta namnens ursprungliga
syftning inte genomfors konsekvent; ett exempel pi detta ar oin-namnen, som
endast behandlas i bebyggelsenamnsavsnirtet. Lindroth ir alltsi min om att
kartldgga och beskriva det system man i ett visst omride anvdnt fcir att be-
ni,mna orter av olika slag. Sannolikt var detta lika viktigt fcir honom som de en-
skilda etymologierna eller kanske viktigare in dessa. Liksom minga samtida
betonade Lindroth det beskrivande sprikstudiets grundldggande betydelse, en
tanke som mer eller mindre gir tillbaka pi de Saussures tankar om spriket.
Om detta se t.ex. Malmberg 1962 s.41 ff. Man kan siga att Lindroth soker
kartligga en strukturalistisk regelmissighet.

I denna strivan att beskriva ett omrides namnsysrem syns att Lindroth dr
influerad av de Saussures tankar om ,la langue, som ett socialt fenomen och
ett minniskans verk, dvs. som ett kontakt- och uttrycksmedel minniskor
emellan.

Vidare kinnetecknas OGB av de relativt omfingsrika redogorelserna for
(oftast dialektala) appellativ som ingir i namnen. Dessa redovisningar finns
dels i borjan avvarle naturnamnsavdelning, dels i slutet avvarje band dir ett
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ordregister med ordforkl aingar finns. Lindroth sig ju alla delar i spriket som
relativt slutna system. Detta inkluderade dven lexikonet. En forlndring av ett
ords betydelse medfcir, enligt Lindroth, en kedjereaktion som gcir att dven

andra ords betydelse genomgir en betydelseuweckling. Lindroth exemplifie-
rar detta nir han i OGB 1 (s. 157) redogor for betydelseskillnaderna och rela-
tionerna mellan appellativen bratt och brricka och bache och lid,. Se iven OGB
i ovrigt passim. Sikert ir dessa, overallt i OGB frirekommande, detaljerade
redogcirelser for terringbetecknande appellativ ett utslag av detta synsdtt.

Idag diskuterar maflinteraktionen mellan lexikonet och onomastikonet, dvs.

virt inre mentala namnfci,rrid, och hur det som ibland kallats balaappella-
tfuiska ndrnn, av typen Priistg,irden och Kahtbagen, Ilrhiller sig i relationen
mellan lexikonet och onomastikonet. Man kan tinka sig det appellativiska
systemet 6ch det onomasdska systemet som tvi, d.lrrir rr--rrkopplade,
dynamiska ndtverk, ddr ett namns propriumgrad avgcirs av hur stark kopp-
lingen ir till de respektive systemen. I detta synsitt ligger att det sker en <imse-

sidig piverkan mellan de bida systemen, dvs. lika vil som ett appellativs bety-
delse piverkar namnelementet kan ett namnelement piverka sprikbrukarnas
uppfattning om motsvarande appellativs innebord. Detta har diskuterats och
iskidliggjorts med anvdndbara modeller av bl.a. Kristin Bakken (L994) och
Staffan Nystrcim (1988,1,995). Om det mentala lexikonet se Aitchison 1994.

Detta var sannolikt inte resonemang som fordes av systemologerna. En nutida
lisare har svirt att fi klarhet i om Lindroth, och iven hans larjungar, beskriver
de dialektala appellativen eller namnelementen. Pi ett flertal stdllen kan lisaren
fi kinslan av att de ordberydelser som diskuteras endast ir abstraherade ur ort-
namnen. Denna behandling av de i namnen ingiende terringorden har f<iljt
med i OGB pifallande lingt fram i tiden. Ordregistren fir stcirre plats lingre
fram i serien. Sannolikt var det si att Hjalmar Lindroth ansig sig arbeta syste-
mologiskt i sjilva arbetets uppliggning och genom utforandet verka for struk-
turbeskrivning.

Naturligwis var Lindroth fdrgad av ditidens resonemang kring ljudlagarnas
betydelse. Att detta syns pi ett flertal stillen hos bide Lindroth och hans

elever som t.ex. Assar Janzln, torde vil knappt behova pipekas (se t.ex. OGB
3 s. 136, 144 och OGB passim). Virt att komment era ar ivarje fall att Lindroth,
utifrin sina tankar om sprikets lagbundenhet, rdttat uttalsuppgifter i de upp-
teckningar som ligger till grund for OGB-arbetet. I de fall upptecknarnas upp-
gifter inte stimde med sprikhistorien eller med vad Lindroth ansig vara
,rgenuin, dialekt har rittning utforts. Ett exempel bland minga dr uppteck-
ningen Hagarna (Tanums sn och hd), dir Lindroth reageratmot det standard-
sprikliga uttalet hQgana i stillet for det i dialekten forvintade +hQwana och
darfor forsett uppteckningen med kommentaren "Oiktalrr. Detta iterspeglar
naturligwis id6n om spriket som styrt av ljudlagar och tanken om en spriklig
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guldilder. Man brir vara medveten om Lindroths instillning och hans itgdrder,
nir man studerar materialet i OGB.

I sin normalisering av uppslagsformerna i OGB strdvade Lindroth efter att

iterge det dialektala uttalet, se t.ex. SIOD 3 s. VIII ff. I de forsta banden ir
detta inte konsekvent genomftirt, t.ex. iterfinns bide formen Lwnne- och

formen Lwnd.e-.I del 4 syns emellertid strivan att iterge det dialektalauttaTet

tydligare t.ex. i uppslagsformer som Brea (OGB 4 s.79) och'tSbetholmama el.

-shiiren (OGB 4 s. 95). For att markera olika grad av normalisering anvinder
Lindroth, bide i SIOD och i OGB, ett teckensystem. Tecknet '" anvinds fram-

for vad Lindroth kallar ,,Konstruktion av en f<ir riksspriket limpad och mot
den folkliga formen svarande uppslagsform, (SIOD 3 s. VIII). Det tilldmpas

nir namnet inte finns pi (relativt moderna) kartor eller om namnet innehiller
namnelement som ej iterfinns i riksspriket. Ett frigetecken efter uppslags-

formen markerar osikerhet i frlga om normaliseringen. For Lindroth var det

viktigt att iterge vad han kallade ,rlokala riksspriksformer,, i syfte att >nam-

nens ves*venska tycke icke onodigwis skulle helt utplinas" (a.a. s' XV).
Att Lindroths lirjungar influerats av hans tankar om spriket som struktur

och systemologin som metod ir tydligt, se t.ex. Janzln 1936 s. 6 ff. och Bjor-
seth 1946 s. 13 ff.

Modelltolkning
Att med nutida glasogon kritisera tjugotalets forskningslige ir i sig fruktlost
och till ingen nytta. Att spriksyn och metoder indrats over tid ir helt natur-

ligt. Nir det giller ett serieverk som OGB, vars uppliggning och fasta ramar

bibehillits sedan tjugotalet, kan det emellertid lona sig att ndrmare granska den

spriksyn som priglat verkets tillkomst. Planen for OGB, grundarens syn pi
namn och hans spriksyn i stort liksom yttre omstendigheter kring seriens till-
komst har diskuterats ovan. Det d.r av intresse att even nirmare granska OGBs

namntolkningar som process.

Alla forskningsinriktningar anvlnder sig av vissa metoder och detta tar sig

glrna uttryck i styrt modelltinkande av olika slag. Det for denna uppsats in-
tressanta ir dock att forskningsmetodiken i OGB, bl.a. av skil som diskuterats

ovan, renodlats och fcirefaller ha varit relativt likriktad sedan mycket linge.
Vad gdller det material som ligger till grund for serien skulle en nutida ldsare

<inska itminstone en antydan dll kellkritisk diskussion. En sidan saknas helt i
OGB, iven i senare band. Inom andra discipliner, inte minst historia, var dis-

kussionen om kdllkritik central pi Lindroths tid. Lindroth hade kontakt med

Curt Veibull, en av grundarna av den s.k. weibullskolan som utmirkte sig for
sin killkritiska hillning. Deras korrespondens (se Korrespondens) rtir fram-
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forallt medelsansokningar, och metodiska frigor berrirs ej. Av breven framgir
emellertid att Lindroth och Veibull iven hade en personlig relation. Diskute-
rade de metodiska frigor skedde detta sannolikt muntligt, och Lindroth tycks
inte skriftligt ha redovisat vad han ansig i dessa frigor. En enda redogcirelse for
vilka skriftliga killor som excerperats finns, i OGB 1 s. XVIII f. I denna redo-
gcirelse visar det sig att principerna <iverensstimmer med dem for SOA. I <ivrigt
fors ingen diskussion om urvalet av killor. Ett urval gjordes, men nigot kdll-
kritiskt resonemang redovisas inte explicit. Man kan inte kriva att man under
OGBs tillkomsttid skall ha fort metodiska diskussioner av den typ som f<irs

idag, men att man inte skriftligt deltog i samtidens teoridiskussion ir anmirk-
ningsvirt. En viktig kella i OGB ir lantmiterimaterialet. Minga namn, fram-
forallt naturnamn, finns endast belagda i sidant material. Det finns alltsi inga
uppteckningar och uttalsuppgifter frir minga av de namn som behandlas.

Intressant och synnerligen relevant hade varit att foru en diskussion om detta
material och om vad namnformerna egentligen iterspeglar. Lindroth var med-
veten om lantmiterimaterialets svagheter (se Lindroth 1931 s. 8O), men man
saknar en diskussion eller en kommentar.

For fortsatt resonemang bor pipekas attiag med begreppet teori hdr menar
grundsatser gemensammafor ett forskarsamhille eller nigon typ ay forskarge-
menskap. Om senare tids diskussion av teoribegreppet inom namnforskningen
se t.ex. Brink 1,992-93, Bakken 2000 och Akselberg 2000 b.

Nir det giller forskningsmetodiken i OGB ir naturligwis den etymologiska
analysen, med fonologiska och morfologiska modeller som centrala element,
grundliggande. Till grund for dessa analyser ligger tillkomsttidens sprikliga
teorier sisom tanken om en strukturalistisk regelmissighet och ljudlagarnas
och analogins betydelse. Dessa teorier om ljudlagar och analogi lig i tiden.
Teorier anpassades for OGBs del for losningen av onomastiska problem och
inte enbart av allminlingvistiska. Det ligger i onomastikens natur att man
miste inlemma olika andra discipliner och deras teoribaser alltefter arbetets

syften. De ovan nlmnda sprikvetenskapliga teorierna i OGB foljde de i tiden
liggande modellerna, vilka emellertid inte kommer att diskuteras i det foljande.
Det ir i forsta hand vid tolkningen av namn som fcirekommer pi minga hill i
OGB som m6nster, speciella for OGB, kan skcinjas. I det foljande diskuteras
bestimda modeller vid den semantiska analysen.

I artikeln Gardsnamnrydingar - standardtolking og modelltolking hji Oluf
Rygh diskuterar Gunnstein Akselberg (2000 a) namntolkningar i delar av NG
skrivna av Oluf Rygh. Mot varandrastdller Akselberg grundtolkning och stan-
dardtolkning.Med grwndtolkning avser han en fri tolkningsprocess dir namn-
tolkaren anvinder olika metodiska infallsvinklar. Tolkningsresultatet blir ett
bland flera mojliga resultat. Med standardtolkning avser Akselberg en styrd
tolkningsprocess med obligatoriska arbetsoperationer som i fdrsta hand resul-
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terar i tolkningar av en viss bestimd typ. I sidana fall ar tolkningsprocessen

traderad normativt. Tolkningen leder till ett bestemt tolkningsresultat som

liksom sjilva processen er traderat normativt. Att tolkningen hos Rygh ir nor-

mativ ir centralt i Akselbergs resonemang, dir tanken ar att enbestimd metod

ir anvind och forvintas ge ett bestimt forskningsresultat. Akselberg menar att

standardtolkningar kommit att prigla norsk namnforskning alltsedan Ryghs

tid. Denna friga beror dven dldre svensk ortnamnsforskning'
Akselberg laborerar med dels ikta, dels modifierade standardtolkningar

gjordai NG. I ikta standardtolkningar slis fast att forleden innehiller ett be-

stimt ord, och tolkningen modifieras inte som i den modifierade standardtolk-

ningen, der ord som dntagligen, sannolikt o.d. anvdnds. Tolkningen dr i det

senare fallet alltsi inte lika kategorisk.
' Det kanske mest intressanta i Akselbergs artikel ir hans resonemang om de

fasta referensmodeller Rygh anvinder. Grundtanken ir har att Rygh, utifrin
ett antal fastlagda hypoteser om hur olika namntyp er (knd-namn, rwd-namn,

stadir-namn osv.) fungerar, gor modelltolkningar av girdnamnen utifrin vil-
ken typ namnet tillhor. Med modelltolkning avser Akselberg den praktiska

tilldmpningen av shndardtolkningsprincipen, dir fokus ligger pi hur forleder

fors till olika proprium- eller appellativgrupper beroende pi vilken typ namnet

tillhor. Standardtolkningen forstirks alltsi genom modelltolkningen, dir en

viss namnkategori tolkas pa ett visst, pi forhand bestimt sitt. Namn pi, -knd
anses t.ex., ofta utan nigon modifiering, ha ett personnamn i forleden' Bak-

grunden till detta dr naturligwis Ryghs orubbliga referensramar gdllande olika
namntyper. Akselberg exemplifierar genom att visa pi Ryghs modellstyrda

tolkningsprocess av stadir-namn, dar Rygh i sin tolkningsprocess gir igenom

olika tesrnivier med tankbara forleder. Akselberg (2000a s. 71) har utarbetat

en modell for attiskidliggora Ryghs modelltolkning av de norska stadir-nam-

nen. Modellen utgors av Fyratestnivier som bildar en serie. Pi den forsta nivin
testas om forleden ir ett mansnamn eller ett mansbinamn. Om man inte kan

rikna med ett mansnamn eller mansbinamn, fir man direfter prciva om ett

kvinnonamn eller kvinnobinamn ingir. Utfaller inte heller detta positivt, prci-

vas om forleden innehiller ett ilvnamn eller insjcinamn. Om ingen testnivi ger

positivt utslag faller namnet ur modellen, och forskaren tvingas anvinda sig av

grundtolkningsprincipen, dvs. en fri tolkningsprocess som ej traderats norma-

tivt pi ovan beskrivna sitt och vars resultat inte faller inom den modellstyrda

ramen.
Akselberg menar att Ryghs standardtolkningar och modelltolkningar piver-

kat sivil norsk som dansk, svensk och isldndsk namntolkning lingt fram i
tiden. Sdkert har han ratt i detta, och det dr tydligt att Lindroth har haft NGs
namntolkningar som monster for OGB. Detta ar helt naturligt, di NGs till-
komsttid ligger fore OGBs. Tydligt ir dven att dessa kategoriskt fastslagna
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hypoteser om (kanske framforallt) bebyggelsenarrrntraderats normativt i OGB
och att detta bibehillits, ndstan konserverats, eftersom flertalet OGB-delar
antingen skrivits av Lindroth eller av forfattare handledda av honom. Pipekas
bor dock, precis som Akselberg gor, att modellstyrningen naturligtvis ir ut-
tryck for det vetenskapsteoretiska forskningsklimat som ridde under NGs till-
komsttid. Anmirkningsvlrt Ir emellertid att man under tidens lopp endast i
ringa grad ifrigasatt Lindroths grundliggande modeller.

Som Akselberg (2000c s. 203) pipekar utgor standard- respektive grund-
tolkningar de tvi ytterpunkterna i ett kontinuum. En forskare anvinder sig

sillan uteslutande av endast endera tolkningsmetodiken, men centralt i Aksel-
bergs resonemang dr att standardtolkningarna dominerar i det han kallar den
traditionella namnforskningen. Tydligtir att si ocksi dr fallet i OGB, dven om
friare tolkningsprocesser naturligwis finns representerade.

En frekvent bebyggelsenamnstyp i Bohusldn utgrirs av namn innehillande
namnelementet rcid. Dessa frirekommer dels som simplex, dels som samman-
sittning. Jag har hir valt att med kommentarer tillimpa Akselbergs modell pi
de sammansatta rdd.-namnen i OGB 6:1, som behandlar bebyggelsenamnen i
Inlands Nordre hirad. Volymen dr tryckt 1r 1972 och i huvudsak skriven av

Janzln. Jag kommer i det foljande aft anvdnda termerna modelholkning och
modelbtyrd tolbning i en mer uwidgad betydelse dn vad Akselberg gor och
inte inskrinka mig enbart till tolkningsmetodiken vid de storre bebyggelse-
namnskategorierna. Centralt dven for mig dr att modelltolkningarna bygger pi
fasta referensramar om hur olika namnkategorier fungerar och hur vissa fcir-
och efterleder forhiller sig till varandra. En av tidigare forskare fastslagen

hypotes dr att forleden i rcid.-namn oftast utgcirs av personna-rr. A. 1972, de

6:1 skrevs, fordes och hade sedan linge forts en diskussion som ifrigasatte
denna hypotes. Dirfor dr den hos Janz6n pitraffade tolkningsprocessen pifal-
lande och intressant. Bland ca 70 rdd.-namn anses fcirleden i 51 namn, med
olika grad av sikerhet, innehilla ett personnamn. I 28 namn ir forfattaren helt
siker pi att ett person(bi)namn ingir. I ytterligare 15 namn kan enligt Janzln
ett person(bi)namn ingi, men ett appellativ tas upp som tolkningsalternativ.
Det ror sig hir om mansnamn. I ett namn (Tiirnerdd) ar Janzln sdker pi att ett
kvinnonamn ingir. Kvinnonamn anges som alternativ i ytterligare tre fall. I
fyra namn (Bwfferdd, Dottersrdd, Shri)perdd och Smederdd) anser Janz6n att
nigra ,rinte tidigare kdnda mansbinamn, ingir, ndmligen ""9ffi,'tDyttill,
'tSkraypi och xSmiti. Janz|n ir si <i,vertygad om den traditionella tolknings-
modellens riktighet atthan skriver (s. XLII): ,I de sammansattariid-namnen
utgores forleden i de flesta fallen av person(bi)namn., Hir kan Akselbergs
modell iskidliggora tolkningsprocessen. I stora drag kan foljande monster
skonjas. Janzlrs fijrsta testnivi utgors av mans(bi)namn. Ett sidant mans-
(bi)namn kan i tringda llgen konstrueras. Pi andra nivin testas kvinno-
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(bi)namn. I tredje hand kan appellativ komma i friga.I wi (eventuellt tre)

namn har vattendragsnamn civervdgts. Detta blir di den fjirde testnivin. Om
hur namnforskare foredragit mansnamn fcire kvinnonamn i forleder se Mattis-
son 1996 s. 5 ff. Mattisson pipekar dven, sdkert helt riktigt, att detta kan ha sin

forklaring i bl.a. vir bristande kunskap om kvinnonamnen i historisk tid.
OGB uppvisar itskilliga andra exempel pi hur modellstyrda tolkningsresul-

tat av efiviss foded traderas normativt, utan att ifrigasittas av OGB-skriben-
terna. Hir kan inte en si tydlig modell som Akselbergs appliceras men grund-

tanken dr likadan: i kombination med en viss huvudled bor forleden tolkas pi
ett besdmt sdtt. Forleden Glas- forekommer i itskilliga igonamn i Bohuslin
(Gksflaten, Glasdhern e.d.). I flertalet fall tror fcirfattaren atteganligger synlig

frin "glasen,,, 
dvs. husfonstren. Jag hiller inte for helt omojligt att detta er

riamngivningsgrunden i nigot enstaka fall, men att dettavarit namngivande fcir

si minga lokaliteter i si gott som varje hdrad i Bohuslin forefaller otroligt'
Mer sannolikt dr att forfattarna utifrin hur foregiende OGB-forfattare tolkat
namnet utarbetat en modell for hur man tolkar ett egonamn innehillande ordet

glas. Hojdnamn med forleden Glas- har tolkats pi' annat sett, se t.ex. Gks-
berget i OGB 3 s.I92. Namn innehillande glas ar alltsi ett tydligt exempel pi
hur OGB-forfattarna tolkat namnens fcirleder utifrin hypoteser om hur olika
namntyper (hdr hojdnamn kontra igonamn) fungerar olika och hur for- och

efterleder samverkar. Ofta fastslis kategoriskt ett namns ilder utan att forfat-
taren har nigra andra uppgifter in uppteckningar. Detta behover inte nod-

vindigtvis vara fel; intressant att notera dr dock en alltfbr stark tendens hos

OGB-forfattarna att tolka en forled utifrin vilken efterleden dr, ofta utan att
undersci,ka den sakliga bakgrunden eller, vad det verkar, lfrigasatta foregiende

tolkningar och framfcira alternativa tolkningsforslag.
Lindroth var fortjust i sakrala namntolkningar. IJtan att civerdriva kan man

saga att gudinnan Skedja dr Lindroths (191,9) produkt. Det for min framstdll-

ning intressanta ir behandlingen av bebyggelsenamnet S&ee, som av honom,

precis som ett antal liknande norska namn, iterfors pi ett'tsh.edjwbof dar efter-

leden anses innehilla fvn. bof 'tempel'. Her tillimpar Lindroth en fd,r honom

typisk modelltolkning: ,Men di veta vi ocksi, att vi inte skola soka ett appella-

tiv i forleden." (S. 4.) "Vi drivas di till att hir soka namnet pi en gudom.

Denna miste ha hetat Sbedja. Vem ir hon?" (S. 5.) Detta dr alltsi ett tydligt
exempel pi en modellstyrd tolkning der Lindroth, utifrin efterleden, tycks

forutsdtta att forleden miste innehilla namnet pi en gud eller gudinna. Trots
mothugg frin framfcirallt Elias W'ess6n (1,921 s. l1'3 ff.), som menar att en

gudom som limnat si tydliga spir efter sig i ortnamn inte borde vara fullstin-
digt okind i ovrigt och att namnet SAee sannolikt innehiller sbei6 'bana for
kapplopning eller kappritt',framhardar Lindroth. Om'?sh.edjwbof och diskus-

sionen mellan Lindroth och \(ess6n se Vikstrand 2001 s. 357 f. Namnet Skee
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behandlas av Gustaf Sohlberg (i OGB 20:1 s. 74 ff.). Sohlberg redogor de-
taljerat for diskussionen mellan Lindroth och \7ess6n och avslutar sin linga
redogorelse med att sli fast (s. 76 f.): ,Aven om alla de problem som iro f<ir-
knippade med de hir behandlade namnen innu icke kunna segas vara slutgil-
tigt utredda, synes dock Lindroth effektivt ha motbevisat \7ess6ns isikt." For
lisaren framglr det inte speciellt tydligt varfor fcirfattaren intar denna stind-
punkt, men Sohlberg fcirefaller overtygad av Lindroths hypotes om en kopp-
ling mellan bof-namnen och gudomligheter. Att Lindroth sitter in hof-
namnen i ett teofort sammanhang ir fullstindigt rimligt (se Vikstrand a.a.

s. 268 ff.). Det ir snarare Lindroths argumentation i ovrigt, dir han utifrin
skrivningen i en sagahandskrift drar slutsatser som medfor att han fcirbiser
sivdl ljudhistoriska som kdllkritiska faktorer, som forefaller forhastad. Hir
viger alltsi det semantiska sambandet mellan for- och efterled tyngre d,n fono-
logiska argument. Denna typ av modellresonemang ligger nira till hands i en

serie som OGB, dir si gott som alla skribenter fostrats i samma skola och
denna typ av hypoteser kan ha traderats utan ifrigasittande. Sannolikt ir det
ocksi si att handledaren, som slutredigerat manuset, utovat starkt inflytande
pi eleverna.

Ytterligare exempel pi Lindroths forkerlek fc;r det sakrala ser vi i tolkningen
av det i Bohuslin nigra ginger forekommande namnet Hootriid(et). Namnet
finns dels i Tanums hd, der det betecknar en iker nira en hlllristning, dels i
Bullarens hd (OGB 18 s. 86, 357), dar det betecknar en bebyggelse. Lindroth
(1942 s. 3 ff .) har behandlat Tanumsnamnet och anser att det gir tillbaka pi ett
'tHof-tr6'det till templet hdrande, heliga tridet'. Han anser sig hir tangera en

"gammal nordbohusldnsk tridkult" och strider sig pi hdllristningsmotivet (s. 9).

Vid tolkning av Bullarennamnet anser Drougge i sin avhandling (OGB 18 s. 86)

att namnet er ett ursprungligt 'tH6f-trod 'plats dir hovarna (dvs. hlstarna)
trida (dvs. trampa)', dvs. med betydelsen 'betesmark'. I avdelningen Tilligg
och rittelser i OGB 18 s. 357 menar lanz|n (som i egenskap av fakultetsoppo-
nent och pi uppdrag av institutet kommenterat Drougges avhandling) att nam-
net b6r tolkas kultiskt och ansluter sig alltsi, troget, till Lindroths tolkning.
Lindroth arbetar hir utifrin hypotesen att en hillristning borde ha utgjort en

kultplats och att ett namn ndra en kultplats, dven om namnet betecknar en

iker, borde ha med forntida kult att gora. Dessutom, menar Lindroth, upptri-
der namnet i en miljo bestiende av andra gamla namn sisom Tegneby och
Soenneby. Om denna diskussion se iven Lindroth t945 s.81 n. 3, Lindstam i
OGB 12:1 s. 115 f. och Palm i OGB 8 s.373. Palm har en frin Lindroth awi-
kande mening.

Intressant ir att forscika placera Lindroths modelltdnkande vad giller
sakrala namntolkningar i ett id6historiskt perspektiv. Det ir fullt mrijligt, fcir
att inte siga sannolikt, att Lindroths (och flera andras) centrering pi det sakrala
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och val av en sakral tolkningsmodell ir ett utslag av den under 1800-talet

ridande nationalromantiken. Nir det giller sakrala namntolkningar var sikert
Magnus Olsen en av de frdmsta inspirationskillorna.

Ett annat exempel pi hur en tolkning traderas normativt dr de i Bohusldn

rikligt forekommande forlederna Man(ne)- och Man(s)-.I SIOD 3 (s. 1a9) be-

handlar Lindroth namnet Mansbiir. Lindroth anser att forleden generellt syftar

pi att mln begravts eller pi nigot vis forolyckats pi platserna. Lindroths tolk-
ning iterupprepas i ett flertal band av OGB. Se t.ex. Mannesbar (l s. 163),

Manbergen (7 s. 273), Mansholmen (8 s. 174), Manneberget (12:2 s. 296),

Mannebrwnnen (16 s.242), Mansoattnet (I7 s' 153) och Manberget (18 s.217).

I ett flertal band i OGB behandlas namn med forleden Sttit(e)-, t.ex. Stiite-

bacleen (15 s. 82), Stiitebld.van eller Stiiten (20:2 s.53), Stdthagen (20:2 s.69),

Stiiteb,ilet (12:2 s. 1,75), Stdtekas (12:2 s. 367), Stdtehas (17 s. 38), Stdte-

backarna (17 s. 186), Stdtetorpet (1,6 s.49), Stiiteliden (20:2 s.21) och Stiiten

(6:2 s.41,2). Ytterligare exempel finns. Det ror sig hdr om bide naturnamn och

bebyggelsenamn. I samtliga fall, utom ett, fdrklaras namnet med att nigon
kyrl<stat haft med platsen att gcira. En kyrkstot var ett slags vaktmdstare som

hade till uppgift atthiila ordning i kyrkan' Benlmningen kyrbstdt syftar pir

den knpp varmed vaktmdstaren knuffade pi personer som somnat under pre-

dikan. Han kunde iven kraftigt stota i golvet fcir att vicka de sovande. Kyrk-
stoten var en i bygden relatiw uppmirksammad man och hans uppgifter tycks

ha inbjudit till skimtsamheter. Om kyrkstciten se t.ex. IFGH 5099 s. 25,26,27,

IFGH 4586 s. 32, IFGH 5496 s. 13,14 och IFGH 4798 s. 27.Det ir alltsi inte

orimligt att stiit 'kyrkstcit'ingir i ortnamn. Frigan dr emellertid om det ir rim-
ligt att alla dessa namn innehiller stiit 'kyrkstcit" Det fanns trom allt bara en

kyrkstot i varje socken. Endast Janz6n (i OGB 6:2 s. 41'2) diskuterar en annan

mojlighet, nimligen for bergnamnetst(iten. Han framligger, som alternativ till
att bergnamnet kan yara en personifierande benimning Stdten'kyrkstoten',
forslaget att namnet kan sammanhinga med no. dial. stayt'bergtopp med brant

el. wir sida'. Ordet finns belagt frirn Astflold. Detta tolkningsforslag forefaller

mycket rimligt. Ingen annan OGB-forfattare antyder en sidan mojlighet.

Detta ar forvinande, eftersom Bohuslin ir ett synnerligen bergigt omride.
Kort sagt, det borde ligga nira tillhands att etminstone pr<iva om forleden in-
nehiller en hojdbetecknande forled och inte bara f<irutsdtta att stt;t i betydelsen

'kyrkstot' ging pi ging iterkommer i namnen. Det finns ingen anledning att

bervivla att yrkesbendmningen byrhstiit i ellipterad form ingitt i vissa forleder.

I vissa fallhar meddelarna uppgivit att en kyrkstot (eller slikting till en sidan)

bott invid plarsen, vilket emellertid naturligtvis ocksi kan vara efterrationali-

sering. I andrafall finns forklaringar som ,,har vil igts (brukats) av kyrl<stiiten"

(OGB l2 2 s.367),foljda av hdnvisningar dll andra OGB-delar dir denna fcir-

klaring iterfinns. Hir tycks man alltsi hellre falla in i modelltdnkande och
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stodja sig pi hur namnet tolkats i tidigare band i serien in narma sig namnet

frin annat hill genom att forsoka undersoka sakforhillanden och overviga ett

terringbetecknande appellativ som forled.
Ett liknande exempel dr de namnvilkas forled dr Spel(e)-. Sidana ar Spele-

kwllen (6:2 s.370), Speleberget (8 s.272), Spelekwllen (9 s. 120), Spelebacben

(I2:1, s. 53), Spelebubten (12:I s.221.), Spel(e)kwllen (1,2:2 s.277), Spelebacben

(15 s. 146), Spelberget, Spelebogen (15 s.264), Speleg,irden, Spelebdgarna (L6

s. 48, 151), Spelerdd (17 s.134), Spelerdd (18 s. 136), Spellid(en) (20:1 s. 65) och

Spelebacken (20:2 s. 22).I de flesta fallen antar OGB-forfattaren atr. en spele-

man har bott pi eller invid platsen. Detta sdgs inte alltid explicit, utan ibland

hinvisar forfattarna till tidigare band dir en likalydande forled forklaras pi
detta sitt. Endast i tre fall (Speleberget 8 s.272, Spelebwllen 9 s. 120 och Spel-

berget 15 s.264) anser fcirfattaren att fodeden kan isyfta figelspel, en for-
klaring som dock torde ligga lika nira till hands och ibland (framforallt i
naturnamn) dr mer ndrliggande in sammankoppling med nigon speleman. I ett

fall (Spel(e)kwllen l2 2 s.277) uppger fiorfattaren att >ungdomen roade sig dir
forr". Spel(e)-namnen utgor ytterligare ett exempel pi modellstyrd tolkning.

Plurala ortnamn har diskuterats av itskilliga forskare. Aven OGB-fortafiare
har dryftat denna problematik. Den av OGB-skribenterna som intresserat sig

mest for plurala ortnamn ar Janz6n. Han har si gott som uteslutande behand-

lat den morfologiska aspekten pi de plurala namnen. Han reagerar pi namn av

typen -torpane och Fjiillane osv., som enligt hans mening inte kan innehilla
plural av appellativen, di plural av denna typ av neutrer i norra Bohuslin nor-
malt har dndelsen -e.lanzln (1936 s. 223) skriver:.

Pi den tid di artikel ej forekom i ortnamn, kunde man hos starka neutrer ej

formellt uttrycka pluralen. Men det fanns fall di det var ntidvindigt eller viktigt
att kunna gcira det. Di anvinde man sig, givetvis omedvetet, av de mask. och
fem. dndelsern a -ar, -ir. t- - -] I si mitto kan man med OGB siga, att pluralfor-
merna sammanhdnga med ordens anvindning sisom ortnamn, i det att man i
sidana fall icke pi bestdmningsord och dylikt kunde avgora om ett singulart
eller pluralt begrepp isyftades, vilket man diremot oftast kunde med appellativa
subst. i sammanhingande tal. [- - -] Men till stor del dro nog de minga fallen av

dndelserna -ar och-lrhos neutrala ord rena analogibildningarutanverkligtplu-
ral innebord.

lanz6,n menar alltsi att denna pluraldndelse endast dyker upp hos namnen,

inte hos appellativen. Han menar iven att det ror sig om analogi. Denna hypo-
tes, som framliggs av Janz6n 1936, tillimpas, framfcirallt av lanzln sjilv, iven
vid namntolkningarna i OGB, se t.ex. Torpane (16 s.7l), H,i.ltane (16 s. a0 f.)

och Holtane (s. 357 i Tillegg och Rittelser i OGB 18). Aven Ivar Lundahl
(1937 s.58 ff.) diskuterar denna problematik och hdnvisar dir till Janz6n, som

han itminstone delvis ger ratt. Det i detta sammanhang intressanta er inte om

Janz6nhar rdtt eller fel i sin analys, utan det faktum atthan inte pi nigot stille
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diskuterar vad denna pluralitet beror pi. Fcir honom tycks det uteslutande vara
ett morfologiskt problem som bcir losas med morfologiska forklaringsmodel-
ler, inte semantiska. Detta ar ocksi ett utslag av modelltinkande och tillimpas
av andra OGB-forfattare, se t.ex. Fjiilla (18 s. 7) ochHoltane (18 s.84), dir
Drougge uteslutande intresserar sig for den morfologiska aspekten.

Avslutning
Sammanfattningsvis kan sigas att OGB, f6rfattad av Hjalmar Lindroth och
senare hans lirjungar, har sina rotter i en historisk-filologisk tradition parad
med ett strukturalistiskt tdnkande. Lindroth var alltsi dndi forhillandevis mo-
dbrn i sin syn pi sprikvetenskapen. Ar det nu si att forskaren medverer valr
metod? Sannolikt har valet inte helt och hillet varit medvetet. De medvetna,
modellstyrda valen bor ses i ljuset av arbetets syfte. Det viktiga f<ir serien OGB
har varit att dokumentera ett stort antal namnformer, dvs. hantera stora data-
mingder, strukturera och tolka dessa mingder av namn och dirigenom ge en
bild av ett omrS.des namnbestind. Utifrin stora marerialsamlingar har ett om-
rides namnbestind beskrivits. Naturligt ar di att den teoribildning som legat
till grund och de metoder som anvints varit starkt induktiva. Valet av metod
bor ses mot bakgrund av den ridande tidsandan och dess id6stromningar.
Varje forskare Ir en produkt av sin tid och minga val sker utan medvetet 6ver-
vigande. Att det for dagens forskare kan se ut som om OGB-forfattarnaibland
pressat in namn i en viss modell innebir inte alltid att forskaren glort detta pit
ett medvetet plan.
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Summary

The series Ortnamnen i Gdteborgs och Boltus liin as

afi organization, atraining ground for scholars and a model
By Mari.a Ldfdahl

In this essay, the author discusses the series Ortnamnen i Gdteborgs och Bohus hn
('The place-names of the county of Goteborg and Bohus', OGB), with an emphasis on
its design, its methods of interpretation and its theoretical approach. The context of the
series in terms of the history of ideas is described. An account is also given of the original
aims of OGB and the financial arrangements that made it possible.
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Hjalmar Lindroth, together with Evald Lid6n, laid down guidelines {or the series.

The author discusses Lintroth's work as a structuralist and "systemologist" (to use his

own term), and also how his view of language left its imprint on OGB.
In addition, the methods of interpretation employed in OGB are discussed, with ref-

have been handed down within OGB.





Exkurs 2

Hiijdbeteckningar i Tanums huirad

Dialektens och ortnamnens vittnesbiird

Inledning

Den undersokning som ligger till grund fiir denna uppsats iir i hul'udsak baserad pfl

material insamlat och bearbetat i samband med arbetet pi den hiir framlagda delen av

OGB. Frjr en mer utfdrlig beskrivning av serien OGB med avseende pi dess uppliigg

och tolkningsmetod hiinvisas till exkurs 1. Natur- och uigonamnsmaterialet i OGB ar

som bekant uppdelat i tio avdelningar med avseende p6 lokalitetens art. I avdelningar-

nas inledningar presenteras i namnen belagda element under jiimforelse med dialek-

tala appellativ. Dessa inledningar kan vara olika utftirliga, jfr t.ex. den mycket knapP

handig inledningen till den avdelning som behandlar namn pi htijder i OGB 3 s. 1811

med motsvarande betydligt mer utftirliga inledning i OGB l2:l s.259 ff.I en del in-

ledningar finns ansats till redogrirelser f6r den semantiska relationen mellan olika ord,

se t.ex. OGB 18 s. 185 f. Det vanliga dr att orden endast kommenteras helt kort. I
flertalet fall iir det friga om anveindning av orden i efterleder. OGB liigger, liksom

minga andra undersdkningar som behandlar nalnn inom ett avgrdnsat geografiskt om-

rflde, huvudvikten vid narnnens fdrleder. Det framgflr inte alltid tydligt i tidigare delar

om frjrfattaren redogdr for ordens onymiska eller - med en kanske vanligale term -
onomastiska betydelseomfing eller for deras appellativiska betydelseomfang. Pfl ett

flertal,stiillen kan ldsaren ffl intrycket att de ord och ordbetydelser som diskuteras

endast iir absiraherade ur ortnamn. Denna tendens att inte skilja mellan appellativ och

namnelement iir inte utmrirkande fOr enbart OGB.

Avsikten iir hiir att neirmare granska fem hdjdbetecknande ord, ndmligen berg,fiiill,
hog, kulle och ris mer ingiende dn som varit mojligt i inledningen till avdelning V, om

namn pi h6jder. Dessa fem iir vanliga som namnelement i naturnamnsmaterialet i
Tanums hiirad. Att undersoka ordens inbordes rdlationer iir ett viktigt mfll fdr min

underscilcaing, men denna har flera syften. Ett delsyfte iir att sdka beskriva hur

Tanumsborna anveinder orden idag fijr att jiimfdra uppgifter om dessas nuvarande

betydelseomfang och anvdndningsomride med tryckt och iildre upptecknat material

och se om det ftireligger dverensstdmmelse eller skillnad mellan dessa betydelser. Ett

annat delsyfte zir att studera de betydelser orden har som namnelement och diskutera

hur ordens onomastiska och appellativiska betydelseomfflng fiirhflller sig sinsemellan.

En sidan jiimftirelse iir dock inte utan komplikationer. Det totala namnmaterialet i
Tanum bestfir av namn pfl olika tidsnivfler medan dialektmaterialet iir relativt synkront.

1 Hanvisningssystemet foljer samma principer som i exkurs 1.
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En jiimfiirelse mellan tv6 s6dana material kan innebiira en stor diskrepans i 6lder. Om
detta se Jan Paul Strid 1993 s. 155 ff. diir en diskussion fiirs huruvida en jiimftirelse
mellan ords onomastiska och appellativiska betydelseornfang lir mdjlig. Strid betonar
att det appellativiska systemet i huvudsak iir synkront medan det onomastiska systemet
d.r summan av de terriingord som brukades under de tidsperioder d6 de aktuella ort-
namnen bildades. Utifran hans synsiitt handlar det snarare om 6 ena sidan ett synkront
ordftilt och 6 andra sidan flera diakrona ordftilt som inte utan vidare kan jlimftiras med
varandra. Se iiven Staffan Nystrdm 1995 s. 83 ff. och 1996 s. 139.

Det appellativiska material jag anviint mig av i denna undersiikning hiirstammar i
huvudsak frin modem tid. Det namnmaterial som ligger till grund for arbetet utgtirs till
stcirsta delen av naturnamn. Huvuddelen av dessa naturnamn dr unga, mflnga iir sziker-

ligen inte mer dn ett par hundra 6r gamla. Detta namnmaterial svarar i huvudsak i tid
mot den period de appellativiska uppgifterna tzicker, och diirfor anser jag mig, med
vissa ftirbehill, iindi kunna grira en synkron undersdkning. Fdr att belysa den kronolo-
giska aspekten har iiven bebyggelsenamnen dgnats viss uppmiirksamhet. Niir det giiller
bebyggelsenamn frin ftirhistorisk tid eller medeltid gir det nafurligtvis inte att appli-
cera ett synkront perspektiv, men denna namngrupp iir inte talrik. Fdr en mer utfrirlig
redogrirelse fOr bebyggelsenamnen hzinvisas till OGB 1 9 : 1 (under bearbetning).

Forskningshistorik

Det fdreligger i litteraturen olika arbeten som behandlar terriingbetecknande appellativ
ur skilda perspektiv. Jagtar hiir upp vissa underscikningar som varit relevanta ftir mitt
eget arbete.

Ett viktigt bidrag till forskningen om terrzingbetecknande appellativ iir Ingemar
Olssons bok Gotliindska terriingord (1959). Olsson belyser betydelsen hos ett antal
gotliindska terriirigord, bflde sfldana som d.r levande i dialekten och sidana som endast
dr bevarade i ortnamn. Olssons tillviigagangssiitt bygger pi en komplettering av arkiv-
och ordboksmaterial med terriingstudier. Fcir att beskriva betydelsen hos sidana ter-
riingbetecknande appellativ som endast finns bevarade i ortnamn undersriker Olsson
platser som bzir ifrflgavarande narnn for att se om det gltr att faststiilla terrdngordets
betydelse. For att faststiilla levande appellativs betydelser konfronterar han meddelar-
nas uppgifter med sina egna intryck vid terriingstudier. En viktig tanke hos Olsson iir
att ett ords betydelse fdriindras i och med att den betecknade terriingfcireteelsen for-
iindras. Exempel pi detta iir hur appellativet drd fitt foriindrad betydelse ndr vissa
6rdar, genom fdriindringar i terrzingen, skiftat utseende, se a.a. s.47 ff . Olsson betonar
vikten av att konfrontera >pappersuppgifter> med platserna sjiilva och med ortsbefolk-
ningens upplysningar och av att safta sig in i namngivarnas verklighet.

Aven Staffan Nystrtim (1988) har understilt terriingbetecknande appellativ. Han har
koncentrerat sig pfl ord betecknande hdjder och sluttningar i S0dermanland. Han
undersciker ordens betydelse och granskar, vid sin jiimfdrelse mellan den appellati-
viska och den onomastiska anvdndningen, de platser som bdr ett namn diir det aktuella
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appellativet inger. Hans uppfattning iir att det finns tvfl skilda system, ett appellativiskt

(lexikon) och ett onomastiskt (onomastikon). Flertalet ord finns i bida systemen.

Ibland uppvisar ett och samma ord nflgot olika betydelser beroende pfl vilket system

det ingir i. Se hiirom t.ex. a.a. s. 155 ff. Ganska ofta rider det overensstiimmelse mel-

lan de bida systemen men ibland kan ett ord saknas i ett av systemen. I det appellati-

viska systemet kan det uppstfl sfldana luckor t.ex. nzir ett namnelement hlimtas frin
andra semantiska fiilt i lexikonet, sisom iir fallet med de s.k. jiimfdrelsenamnen.

Nystrdm konstaterar att det onomastiska systemet zir mer stereotypt och inte uppvisar

samma mojlighet till nyansering som det appellativiska. Detta kan medfora att ett

namnelement har sttjrre bety.delseomfang iin motsvarande appellativ. En del av detta

kan enligt Nystrtim fijrklaras med faktorer sflsom mode, mdnster och analogi. Ibland

saknas ett ord frfln lexikonet i onomastikonet. Det iir tiinkbart altandranamnelement,

f6r att denna lucka skall fyllas ut, ges en utvidgad betydelse, vilket fir till f6ljd att

namnelementens betydelseomfang blir stdrre iin de appellativiska motsvarigheternas.

I ett f6redrag 1994 vidareutvecklar Nystriim (1996 s. 133 ff.) sin teori om hur onomas-

tikonet och lexikonet (eller onomastikondelen och den dwiga delen av lexikonet) fdr-

hflller sig till varandra.
Med anledning av Nysffdms ovan niimnda ftiredrag vill Kristin Bakken (1994 s.35

ff.) i ett inliigg relatera begreppet onomastikon till giingse ordbildningsteorier och

anknyter teorin om lexikonet och onomastikonet till den kognitiva grammatiken diir

tanken om analogibaserad namngivning iir central. Bakken kommenterar Nystrdms

modell av interaktionen mellan lexikonet och onomastikonet och presenterar sjiilv en

modell vars syfte iir att visa denna interaltion och tydliggdra kopplingen till den kog-

nitiva ordbildningsteorin. Hennes modell illustrerar eiven hur s.k. halvappellativiska

namn av typen Priistgdrden och Kalvhagen fdrhflller sig till de respektive systemen

och hur ett namns grad av proprialisering avgiirs av styrkan i bindningen till lexikonet

respektive onomastikonet. Bakken anser att onomastikonets piverkan pfl lexikonet iir

marginell.
'Detta 

kommenteras av Nystrdm (1995 s. 81 ff.) i iinnu ett inliigg i den teoretiska

diskussionen. Han tiinker sig, nigot fdrenklat uttryckt, lexikonet och onomastikonet

som tvfl vid sidan av varandra existerande system mellan vilka omsesidig piverkan

sker. Han illustrerar (a.a. s. 84) dessa system och interaktionen dem emellan genom en

modell. Centralt i hans resonemang iir foljande: Ett i lexikonet existerande appellativ

utg6r bas for ett antal ortnamn som innehiller detta appellativ. Namnen intar sin plats

i det onomastiska systemet. Eftersom ordet fungerar bflde som appellativ och namn-

element finns det i bida systemen. Piverkan har i initialskedet gfltt fr6n lexikonet till
onomastikonet. Niir namntypen blir allt vanligare och allt fler namn innehflllande ordet

bildas, sker semantisk piverkan pi ordet inte bara frin lexikonet, utan ocksi frfln ono-

mastikonet, eftersom namn ocksfl bildas analogiskt genom piverkan fran tidigare

namn. Efterhand kommer namnbrukarens uppfattning om ordets innebtird att definie-

ras inte bara utifrfln lexikonet utan dven genom alla de namn som innehflller namnele-

mentet och som finns i namnbrukarens onomastikon. Andras appellativets betydelse-

innehal piverkar detta efter en tid onomastikonet. Eftersom namn ocksfl bildas analo-
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giskt, piverkas alltsi Ziven nybildade namn av 2ildre namn som innehfiller det existe-
rande ordet, vilket kan motverka eller snarare diimpa betydelseftiriindringar i det
appell4tiviska systemet. Pfl s5 siitt blir siledes onomastikonet i frirhillande till lexiko-
net inte bara en mottagande utan iiven en givande part. Blir ett ord med tiden mindre
vanligt, kanske delvis bortgltimt i det appellativiska systemet, kommer influenserna,
om nya namn trots allt fortsiitter att bildas, i allt htigre grad frfln onomastikonet. Andrar
dessutom platserna som inneh6ller det aktuella namnelementet karaktiir (genom t.ex.
landhojning), styr detta namnbrukarnas uppfattning om vad namnelementet, och iiven
appellativet, har frir innebdrd. I detta skede pflverkar onomastikonet lexikonet pfl ett
pifiagligt satt. Detta innebiir att niir appellativet iir helt eller niist intill forswnnet ges
dess betydelseinnehill av ortnamnen. Ordens betydelse extraheras alltsi ur ortnamnen.
Nystrtim illustrerar detta genom en figur (a.a. s. 84) som tydligt visar dels samverkan
mellan systemen, dels den kronologiska aspekten i skeendet.

Granskning av orden

Under arbetet med OGB l9:2har jagfcirt samtal med informanterna om terrctngbeteck-
nande ord som ingflr i de ortnamn jag behandlar. Totalt har mellan trettio och fyrtio
meddelare beskrivit och definierat de i namnen ing6ende appellativen och satt in orden
i bide en spriklig och en kulturhistorisk kontext. Meddelarna iir med ett undantag
bosatta i Tanums hd. I nigra fall 2ir informanter fiidda i nigot niirliggande hiirad men
sedan liinge bosatta i Tanum. De flesta sagesmiinnen iir fodda i btirjan av 1920-talet.
Den yngsta meddelaren ar f6dd i mitten av 1950-talet.

Berg

Namnelementet berg tir det i siirklass vanligaste hdjdbetecknande namnelementet i
Tanums hiirad.

Berg som appellativ

Betriiffande etymologin av berg se Hellquist s. 63, de Vries s. 39 och Bjorvand &
Lindeman s. 70. Fornvflstnordiskan har berg, bjarg n.'berg, berggrunn, stein, fjell'
(Norrpn ordbok), 'Bjerg, Fjeld, Klippe' (Fritzner). I norska dialekter moter berg n.
med betydelserna 'bjerg, klippegrund' (Torp), 'Bjerg, Klippe, stor Forhpining paa
Jorden; Klippegrund, heel eller sammenhangende Steenmasse; Bjergart, Steenart'
(Aasen). I DAGs firns berg n. med betydelserna 'berg, klippa; beniimning pi grund'.
I DAGs finns ocksfl ett stort antal sammansiittningar med berg som fdrled: bergbratt,
berghall, berghuvud, bergklack, bergklint, bergklippa, bergknall(e), berghtart, berg-
lcnatte, bergkulle, bergniibba, bergpall och bergds.

Informanter beskriver berg som stora, htiga och vidstriickta. Andra beskriver dem
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som negot mindre htijder. De flesta anser dock att ett berg inte skall vara alltftir litet.

Ett berg iir mindre an ett fidll (varom se nedan). En informant anser att ett berg at

>kulligare> iin ett fjiill som dr mer flackt. Flera anser att ettberg alltid har berg i dagen

medan andra anser att detta inte iir relevant fiir ordet. Vidare anser informanterna att

ett berg bdr vara vdl avgrdnsat. De anser att berg betecknar htijder som 5r mindre och

mer avgrdnsade iin vadfirill iir. Ett berghat mer berg i dagen iin vad ettfiiillhat.
Tanumsborna dr ense om att appellativen fidll ochberg inte alls iir utbytbara och inte

kan anviindas om samma lokalitet. Flera meddelare tycker att fjiillborligga i utmarken

men att ett ber! kan ligga var som helst. Andra anser dock att detta inte har nflgon

betydelse. Aven i bebyggelsenamnsmaterialet ar berg ett vanligare namnelement dn

vadfidll iir. Ofta utgir meddelarna frin en speciell, for dem viilbekant lokalitet vars

namn innehflller namnelementet berg niir de definierar ordet. Detta iir siikert anled-

ningen till att en meddelare bestiimt pistod att >ett berg miste ha en gammal Aftestupa

f6r att kallas berg>>. Berg at ett semantiskt overordnat begrepp som meddelarna anviin-

der niir de definierar eller beskriver andra lokaliteter sflsom t.ex. firill. Om fiiill se

nedan. Hiir btir pipekas att det iir sv6rt att genom intervjuer ffl en klar uppfattning om

vad sagesmiin menar med ett ord och namnelement (se Nystrtim 1988 s. 42 ff.). NaI

det giiller ordet och namnelementetberg utgtir det faktum (som pipekats av Nystrom

a.a. s. 60 ff.) att ordet fungerar bide som artnamn och timnesnamn en komplikation'

De flesta sprflkbrukare skulle sannolikt vid forfrigan beskriva ett prototypiskr berg

riven om man ocksfl anvander ordet om berghiillar'

Berg somnamnelement

Namnelement etberg zir mycket vanligt i naturnamnsmaterialet frin Tanum. Berg ing6t

i namn pfl bide stdrre och mindre hojder, och namnelementet kan anviindas om olika

lokaliteter, atltifran riktigt htiga, vidstriiclta berg till smi bergknallar. Gdareberget

(Tanums sn) lir en liten berghiill over vilken girdens invinare brukade snedda pfl viig

till kyrkan. Smdbergen(Tanums sn) betecknar tvfl smiberghiillar i en iket. Huseberget

(Tanums sn) avser en liten bergknalle niira boningshtset. Huseberget dr mycket min-

dre iin den intill liggande Enerhogen, valom se nedan. Ladberget (Tanums sn) och

Bdnberget (Lurs sn) iir smi bergknallar. Dessa lokaliteter ii.r samtliga s6 smi och obe-

tydliga att de snarare pflminner om berghiillar dn motsvarar meddelarnas beskrivning

av ett berg.
varpeberget (Tanums sn) iir d?iremot ett stort och hogt berg diir berggrunden gflr i

dagen. Det finns minga hdjder med namnet Vardeberget ellet Vard(e)bergen (bflde i
Lurs och Tanums sn). Dessa iir samtliga stora och miiktiga och si hogaatt de anvdnts

som orienteringsmiirken bide till havs och pfl l and. Drottningberget (Tanums sn) iir ett

hogt, viil avgrdnsat berg med rundad topp och berg i dagen. Lokaliteten har det alter-

nativa narffret Borgeftdll. Se mer om dessa bida namn nedan. Hdga berget (Tanums

sn) iir ett hogt, vlil avgrdnsat berg med mycket naken berggrund i dagen. Kisteberget

(Tanums sn) iir ett stort, hdgt berg med berg i dagen. Orueberget (Tanums sn) iir ett

stort, skogkliitt och relativt hdgt bergomride, delvis med berg i dagen'
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Namnelementet berg ingflr alltsfl i namn pfl bflde strirre och mindre lokaliteter, allt
' frfln smi berghiillar till h6ga, miiktiga skogkliidda berg. Aven i bebyggelsena.mnsma-
terialet ar berg ett vanligt namnelement. Girden Berg Q Barghi 1391 RB s. 386 sen

hand, Tanums sn) ligger vid ett hrigt och stort berg. Eftersom bebyggelsen flyttats iii
det inte detta berg som varit namngivande. Den gamla girden lflg vid en relativt lflg,
skrildliknande bergknalle med berg i dagen. Berga (y Berig 1544 jb, Lurs sn) ligger
vid en medelhiig hiijd. Hiijden iir skogkliidd och har bitvis berg i dagen. Namnelementet
berg ingir ziven i namn pi mindre bebyggelser sisom torp diir namnelementet isyftar
bide stdrre och mindre htijder. Nflgra kronologiskt betingade skillnader mellanberg i
bebyggelsenamn och berg i natnlrnamn har inte kunnat pflvisas.

Sammanfattning

Utifrfln Tanumsmaterialet iir det som niirnnts ovan tydligt attberg ingir i namn pi bide
stcirre och mindre htijder. Vissa av de platser vilkas namn innehiller berg overensstAm-
mer med meddelarnas bild av vad man kan kalla ett prototypiskt berg, dvs. ett berg
vars storlek icke iir ftiraktlig och som har berggrund i dagen. Ibland iir det et'nellertid
inte sfl. Lokaliteter med namn innehillande berg ar i flera fall mycket smi hdjder och
awiker diirmed fran meddelarnas uppfattning om vad ellberg iir. I dagligt tal hade det
varit naturligt att omndmna dem som t.ex. berghrillar. Namnelementet berg tycks
alltsi ha en storre splinnvidd 2in vad appellativet b erg har. Se dock resonemanget under
Berg som appellativ.

Niir det giiller skillnaden mellan betydelseomfanget hos berg som appellativ och
namnelement iir det sannolikt fruktbart att siika fdrklaringen i den ovan beskrivna, av
Nystrtim (1988 s. 79 f.,165 ff.,1995 s. 81 ff. och 1996 s. 133 ff.) p6visade skillnaden
mellan det appellativiska och det onomastiska systemet. Nystrcims (1988 s. 79 f.)
sddermanliindska material visar pi ungef?ir sarnma s[tt som Tanumsmaterialet hur
namnelementet berg har storre betydelseomfflng iin vad appellativet berghar, och det
?ir tilltalande att applicera Nystrtims teori iiven pi materialet frin Tanum. Kanske kan
skillnaden mellan det appellativiska och det onomastiska systemet vad galler berg
ftirklaras med att dot onomastiska systemet iir mindre nyanserat iin det appellativiska,
vilket i sin tur medfdr att namnelementet berg har ett si vitt betydelseinnehflll att det
motsvaras av dels berg, dels flera andra ord, sflsom (berg)hdll, berglcnalle, i det appel-
lativiska systemet. Att beakta iir ocksfl att namngivaren kan ha velat undvika samman-
satta efterleder av typen berghiill, berglcnalle och istiillet valt det mindre nyanserande
berg.Har btjr dock flterigen pipekas att det medfor komplikationer att genomfora en
synlcron analys av ett diakront material. Om denna problematik se inledningen till
denna uppsats.
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- Fiiill

Namnelementetfjtill iir inte lika vanligt somberg iir. Andi ingflr ordet i ett ganska stort

antal namn pfl htljder.

Fjcill som appellativ

Betriiffande etymologin av fjrill se Hellquist s.2I5, de Vries s. 123, Nielsen s. 95,

Magnrisson s. 180 och Bjorvand & Lindeman s.226 f .I fornvdstnordiskan moter dels

denbrutnaformenfjalln.,dels den obrutnafelln, bidamedbetydelsen'fjell' (Norrpn

ordbok, Fritzner). Fell anv'ands i nisl. om liigre och mindre hdjder eller om avsatser i
berg medan den brutna formen anvdnds om hogre hdjder (om detta se Gdsta Franzen

1964 s.109). Bjorvand & Lindeman tiinker sig 'sten, klippa' som en miijlig grundbe-

tydelse fdr ordet. Att orden i de nordiska spriken kommit att fi betydelsen '(hdgt) fjiill'
iir enligt Bjorvand & Lindeman (s.v.fiell) >lett forstflelig ut fra geografien i Norge og

Sverige>>. Fijr norska dialekter har Aasetfielln. 'Fjeld, hpit Bjerg' med kommentaren:

>Helst om de Bjerge eller Bjergmatker, som stige saa hgit, at Skowaxten ganske eller

nesten oph6rer. (Mindre Bjerge kaldes Berg, Aas el. Heid).>

I DAGs finns fiiill n. med betydelserna 'fjiill; berg; jiimforelsevis htiga berg; htiga

bergmarker, bevuxna med ljung; vidstriickt, kal bergsmark, itminstone ej med ntidviin-

dighet mycket kuperad; berg, gdrna langstriickt och skogbeviixt; avliigsen bergstrakt;

bergiga utmarker; vidstriickt bergsmark; en storre och mer avldgsen bergstrakt; en mel

avldgsen bergstrakt med skog och ljung; mo e.d.'.

Enligt de flesta meddelarna iir ett firill storre och mer vidstriickt 'm ett berg.

Meddelarna anviinder oftaordetfjdll om avliigset beliigna, vidsffdclta, klippiga skogs-

marksomriden. De hojder som av meddelarna kallasfiiill behdver inte vara si hdga'

Viktigare iir liiget. Flera informanter anser att ett fjiill btir ligga avliigset fran bebyg-

gelien. Enligt de flesta iir just avliigset liige en central betydelsekomponent for ordet.

Fjrill ar oftaskogbevuxna men behover (i alla fall i kustbandet) inte vara det. Meddelarna

anser att ettfir)ll bdr ha berg i dagen omvdxlande med ljungmark, lavar och tall. En

meddelare menar att vegetationen pi ett fjiill snarast kan liknas vid myrmark. Bakom

detta ligger ffoligen att det pi ett fbr informanten bekant fjiill viixer samma eller lik-
nande arter som pfl nflgon myr informanten iir fortrogen med. Enligt en meddelare

behdver ettfirill inte ha berggrund i dagen men de flesta informanterna anser att detta

iir en viktig betydelsekomponent. Vissa menar att >fjiill finns i Norrland>. Detta visar

hur en del sprflkbrukare narmat sig den standardsprflkliga definitionen av ordet, jfr t.ex.

SAOB F 682. Andra informanter menar dock att ordet fjtill ar mer forankrat i dialekten

iin vad berg ar. Dessa meddelare uppfattar berg sommer standardsprflkligt.

Ordetftrillhat i stort sett samma betydelseomfirg i dagens dialekt som i det till stora

delar ganska tidigt insamlade material som flterfinns i DAGs. Betydelsekomponenter

relevanta vid definition av ordetfic)ll tycks i fallande skala vara: 1) storlek (som hiir



256

inkluderar hojdoch vidstriickthet),2)lage (i fdrhflllande till bebyggelsen), 3) vegera-
tion, 4) berg i dagen.

Dialektmaterialet visar att det finns tvi typer av fjiill: dels hdga, ganska viil avgriin-
sade berg med mycket berggrund i dagen vilka iindi kan ha en hel del vegetation, dels
vidstriickta, ej viil avgriinsade, n6got ligre bergomriden med en del berg i dagen. Dessa
senare ligger i utmarken och iir ofta fltminstone delvis skogbevuxna.

Fjrill somnamnelement

Namnelementetftrillnppvisar en med appellativet ganska vzil civerensstiimmande bild.
Tormoserddfiiillet (Lurs sn) betecknar ett vidstriickt, ej si hrigt men svirtillgiingligt
bergomride. Diir viixer bflde barrskog och liigre vegetation sisom ljung och buskar.
Bitvis 96r berggrunden i dagen men totalt sett dominerar barrskog. Tormosertidfjiillet
ligger i utmarken, lflngt fran bebyggelsen. Lokaliteten dr snarare en bergig utmark lin
ett berg. Hricklefitill (Lurs sn) iir ett ol2indigt, vidstriickt bergomride som pflminner om
Tormoserddfjiillet. Hricklefirill faller dock lite utanfijr denna understikning eftersom
namnet sannolikt dr ett vandringsnarnn och har dubbel semantisk laddning. Helgefjr)ll
(Lurs sn) Zir ett hdgt, vidstrdckt, ej skarpt avgritnsat bergsmassiv som tillhcir utmarken.
I hiiradet finns tre htijder mednarrnet Bredfjdll (tvhiTanums sn och ett i Lurs sn). Alla
tre hdjderna iir vidstriickta, rclativt htiga och tilI strjrsta delen skogbeyuxna. De rir re-
lativt viil avgriinsade. Drygfjall (Tanums sn) betecknar ett vidstriickt, flackt och inte
speciellt htigt bergomride som ej iir viil avgrdnsat. Diir viixer bestflnd av barskog men
omrfldet bestfrr till storsta delen av sandjord beyuxen med bl.a. ljung. Bitvis gir berg i
dagen. Lokaliteten kallas iiven Drygfjiillberget. Lyarefjtill (Tanums sn) iir ett medel-
htigt, viil avgrzinsat berg som ligger vid havet. Det niirliggande Bockefiiill (Tanums sn)
iir ett mycket hdgt, viil avgrdnsat berg, d.ven det vid vattnet. Fiskeficill (Tanums sn)
ligger ocksi vid vattnet. Hrijdens vastra sida stupar brant mot havet. I norr rivergir:
Fiskefjiill i Kyrkefjtill (Tanums sn), som dven det har en brant stupande viistsida. At
6st Zir de bida fjiillen ej skarpt avgrdnsade. Bullingfjdll (Tanums sn) iir en relativt vid-
striickt, 169 och ej klart avgrdnsad hdjd. Denna 2ir till stora delar skogbevuxen men har
bitvis berg i dagen. Borgefjrill (Tanums sn) betecknar ett hdgt, viil avgrzinsat berg med
rundad topp och berg i dagen. Till skillnad frfln t.ex. Tormoserodfjiillet ligger Borgefjiill
niira bebyggelsen och iiven helt ndra havet. Det brir pipekas att Borgefj?ill har det al-
ternativa namnet Drottningberget. Stegefidl/ (Tanums hd) iir ett hcigt, vdl avgrrinsat,
numera delvis skogkl?itt berg med brant stupande sidor. Sporrefjiill (Tanums hd) iir
liigre, helt skogbevuxet och ej skarpt avgriinsat. Endast tre namn i bebyggelsemateria-
let inneh6ller namnelementetfirill,bland dessa tvil Fjrillet. Namnen iir relativt unga och
betecknar mindre bebyggelser. Dessa ligger pfl eller invid svflrtillgiingliga bergomri-
den i utmarken, l6ngt frin tivrig bebyggelse. Om fdrh6llandena i Ostfotd se Tom
Schmidt 2003 s. 71 ff.

Det iir av intresse att studera de lokaliteter som bdr alternativa nann. Borgefirillhar
det alternativa naffmet Drottningberget. Drygfj(ill har det alternativa namnet
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Drygfir)llbergef. I sistndmnda fall iir siikert det epexegetiska tilliigget -berget tillkom-

met i efterhand, niir sprikbrukarna inte liingre tppfattatfjdll som en adekvat beniim-

ning pi det relatiW sett lflgliinta bergomridet. Det gir utifran det knapphiindiga upp-

tecknings- och kiillmaterialet inte att avgcira vilket namn som iir det iildsta i narnnparet

Borgffill - Drottningberger. Mdjligen finns det inte heller nigon (stiirre) kronologisk

skillnad mellan de bflda namnformerna. Det skulle i sfl fall kunna tyda pi att namn-

elementenfii)ll ochberg inte alltid haft s6 olika betydelseomfang utan kunnat uppfat-

tas som i det ndrmaste synonyma av sprfrkbrukarna. Kanske har de bflda namnen givits

ur olika perspektiv, dvs. det ena namnet kan ha givits av namnbrukare som sett htijden

fran landsidan och det andra namnet kan ha givits av namngivare som betraktat loka-

liteten fr6n havet. Frin ett h611 kan en namngivare ha uppfattat htijden som ett berg,

medan en annan nafltngivare, ur ett annat perspektiv, kan ha tyckt att hdjden motsvarat

kriteriema for ettfjiill. Det verkar dock mindre sannolikt att lokaliteten, sedd ur olika

synvinklar, uppfattats sfl olika att namnbrukarna kunnat viixla mellan beniimningarna

berg och fiiill, om orden vid namngivningstidpunkten haft mycket olika betydelse-

innehflll.

Sammanfattning

Fjtilt ing?x all$e framfttr allt i namn pi nigot stdrre htijder. Dessa kan vara av tvi slag.

Dels kan det vara stora, ofta htiga berg. Dessa har ibland berggrund i dagen men tir

ibland helt skogbevuxna. Dessa htijder kan ligga niira bebyggelsen eller invid havet.

Dels kan fjr)ll ingh i namn pi stora, vidstrdcka, skogbevuxna, svflrtillgiingliga berg-

omrflden som ligger i utmarken. Dessa bergomriden behijver inte vara speciellt htiga.

Det ftirefaller som om dialekt- och namnmaterialet ger en liktydig bild och appellati-

vets och namnelementets betydelseomfang i stort sett overensstdmmer.

Hog

I namn pi nigot mindre htijder ingir appellativet hog m. hut4 hmw hpw. Ordets ur-

sprung har diskuterats av flera forskare. En naturlig utgangspunkt i ett sfldant resone-

mang iir att pr6va att eterfijra boh. hog till fvn. haugr. Centralt blir di att underscika

hur diftongen auttveckJats i nordiska dialekter. Detta har diskuterats. I vissa dialekter

har au inte som oftast utvecklats till d,:ulan kunnat bli o (om utvecklingen aY au se

Lennart Moberg i NS 33, 1953, s. 87 ff., Elmevlk1967 s. 57 ff., 1997 s.93 ff., Nyman

2000 s. 478 med litt., Jan Paul Strid i SAS 7, 1989, s. 5 ff., Svante Strandberg i OUA

1998 s. 50 ff. med litt. och Widmark 2001 s. 86). Ftireteelsen iir viilkiind fran landskap

som Dalarna och Hiilsingland. Enligt Gottfrid Kallstenius (1927 s- 72 f.) kan sam-

nordiskt cz i viirmliindska dialekter motsvaras av z i ord sombldt bhVt,lds l4s och gdk

gWk. Lennart Elmevik (1997 s. 95 ff.) ger en bohusliinsk parallell till en utveckling

haugr > hog dn au'stteckJats till a, niimligen i namnet Kode i Solberga sn, Inlands

Nordre hd. I namnet ser Elmevik ett svenskt dialekord ktta (< *kaut-)'knoI, kJump,
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utvdxt' med utveckling au > o-. Det forefaller alltsi mtijligt att eterfdra hog m. diekt
pi fvn. haugr. Ytterligare stod ftir detta ger iildre skrivningar av ortnamn. Bland bebyg-
gelsenamnen i Tanum kan iildre skrivningar av namnen Hogen QHaugenom 1396 RB
s. 227,Lurs sn), Ho gar (Haughenom 1 445 DN 9 s. 27 3,Tanums sn) och Ho gar (Houger
1594 JN s. 238, Lurs sn) anforas. Exempel frfln andra delar av Bohusliin ar Hoga (aff
Haughum 1354 DN 2 s.267, Stenkyrka sn, TJrirns hd, se OGB 7 s. 60 f.), Hogane
(Haughenom 1388 RB s. 355, Hdg6s sn, Lane hd, se OGB l2:2 s. 135), Hogstorp (J
Haughporpe 1396 RB s. 230, Skredsviks sn, Lane hd, se OGB l2:2 s. 179), Hoga (J
Haugenom 1317 DN 3 s. 107, Svenneby sn, Kville hd, se OGB 16 s.92) och Hogar (i
Haugum 1391 RB s. 359 f., Naverstads sn, Bullarens hd, se OGB 18 s. 82). Dessa
beliigg talar starkt for att hog Ftergfu pihaugr. Se d.ven Assar J anzdn (i OGB 18 s. 355)
som framfcir denna isikt och menar att utvecklingen haugr > hatU ljudlagsenligt eller
beroende pi attraktion, har givit siunma resultat som rugr > ruq och sk6gr > skuq.

Jtiran Sahlgren behandlar i NoB 41 (1953) s. 32 ff. namnet Hdga i Bondkyrka sn i
Upp1and. I anslutning till detta kommer han (s. 35), niirmast i fdrbigflende, in pfl de
bohusliinska nunnen Hog, Hoga, Hogane, Hogar och Hogen. Sahlgren anser att dessa
namn, precis som vissa sormliindska och uppliindska Hdga, gir tillbaka pi ett subst.
xhugher, bildat till det svaga avljudsstadiet av roten i haugr. Gunnar Drougge (i OGB
18 s. 18 f.) behandlar ordet hog i samband med namnet Hogerdd. Han anser att boh.
hog inte direkt kan motsva"ra det no. haug och det diirmed etymologiskt identiska sv.
subst. hog. Han ser istiillet, precis som Sahlgren, som en mdjlighet att sammanhilla
hog med ett *hugh eller *hogh till det svaga avljudsstadiet av roten i haugr (fr ty.
Hiigel i Hellquist under hdg). Ett hugh skulle i dialekten ge hnp och hogh heq som
med avseende pi ljudutvecklingen iir att jiimfcira med dial. rnq som itergflr pi fvn.
rugr m.'rig'. Drougges, och iiven Sahlgrens, slutsats iir allhe afi hog itergir p6 ett
annat avljudsstadium 'an hdg. Drougge finner det mdjligt att hap ocksi motsvarar ett
fvn. xh6gr, fsv. *hogher, och i friga om ljudutvecklingen iir att jiimfcira med dial.
skn4 som frtergir pfl fvn. sk6gr m. 'skog'. Detta*h1gr skulle, enligt Drougge, eventu-
ellt kunna va.ra en blandform av fvn. adj. h6r'hdg' och stbst. haugr. Dessa resone-
mang bdr, med hiinvisning till ovanstiende, dock betraktas enbart som teoretiska
mtijligheter.

Hog som appellativ

I fornviistnordiskan har haugr m. betydelsen 'haug, srrleg om gravhaug' (Norr6n
ordbok), 'HOi, Forh6ining som hever sig mere eller mindre over Jordfladen; ogsaa
saadan som Mennesker have sammenkastet af et eller andet Slags Materiale' (Fritzner).
I norska dialekter fnns haug m. med betydelsen 'enH{i, en ForhOining paa Jorden;
iser rundagtig eller med afrundet Top? (Aasen).

Hog m. anviinds i Tanumsdialekten enligt vissa meddelare med betydelsen 'liten
(vanlig) kulle (mindre 2in en 5s)'. Enligt mflnga meddelare vdxer det grls pfl en hog.
Enligt mflnga meddelare har en hog inget berg i dagen. Hog ar inte synonymt med
kulle, men betydelserna tycks, enligt meddelarna, ofta ligga ndra varandra. >Ett slags
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kulle>>, iir en vanlig beskrivning. Enligt en meddelare kan en hog vara relativt vid-

striickt: >upp till trehundra meter lEing>. Appellativet hog anv'ands ocksi, enligt med-

delare, ofta ftir att beteckna de gravhiigar fr6n brons- och jiirnfllder som iir si vanliga

i omrfldet: >vid Htigis ligger flera jiirnildersgravar. De kallas for hogar>>. >>Det skall

vara en dtiing i>, sade en annan meddelare. Ytterligare en meddelare ansig att hog inte

kan anviindas om en naturlig htijd. Den mflste vara av mtinniskan skapad fdr att kallas

hog.Tvitinformanter visste 6ver huvud taget inte vad ordet betecknade.

Tvi huvudbetydelser tycks alltsi utkristallisera sig: 1) 'ett slags (naturlig) (griis-

kladd) kulle' och 2)'gravhog'. Meddelarna tycks ibland extrahera ordets betydelse ur

de ortnamn innehfillande hog de kiinner till. Detta iir sannolikt forklaringen till att en

informant hiivdade att enhog miste innehfllla skelett e.d. Hog har inte en lika sjiilvklar

plats i dialektens appellativiska ordftirrid som orden berg,fidll, kulle och ris. Vissa

meddelare fir tiinka efter en liten stund, och ibland kommer definitionen med viss

tvekan. Detta iir naturligt eftersom berg,fjiill, kulle ochris iir levande i standardsprflket

medan hog ar utpraglat dialektalt.
IDAGs forklaras hogm.inte, utomiettfalldflbetydelsen'hojd' anges. Meddelarnas

beskrivning av ordet hog overensstzimmer relativt viil med siviil (forn)viistnordislt

material for haugr som ftiljande definitioner i SAOB av hdg:'(limftirelsevis hcig och

stor) av naturen danad upphtijning (av jord el. grus o.d.) i jordytan, hdjd, kulle, backe'

(H2234) och ',gravh6g, eittehiig' (}Jr2235). Den fijrstniimnda betydelsen uppges vara

utdtid och den andra anviinds, enligt SAOB, i synnerhet i arkeologiska sammanhang.

Ilog som namnelement

Hog ingir i ett stort antal namn, bide natur- och bebyggelsenamn. Namnen betecknar

htijder av delvis skiftande slag. Manga namn innehillande hog betecknar mindre, ofta

griiskliidda kullar som motsva.raf meddelarnas beskrivning av appellativet. Manga

namn pfl -hogbetecknar gravhogar. Hiir kan inskjutas att alla gravar inte iir utgrzivda,

vilket ibland gtir det svirt fdr spr6kbrukarna att avgdra om hog isyftar en grav eller en

naturlig h6jd. Saken kompliceras ziven av att gravhdgarna i regel ligger pi stijrre eller

mindre h6jder. Nedan foljer exempel pi ett antal lokaliteter i Tanums hiirad med namn

innehflllande fuog.

Ekhogen (Lurs sn) betecknar en naturlig, relativt hog, rundad hiijd med genom-

gflende berg i dagen. Htijdens sidor stupar brant. Styrehog (Tanums sn) iir namnet pfl

en naturlig, relativt 169, viil avgrdnsad, griiskliidd och skogbevuxen hbjd utan berg i
dagen. Benhog (Tanums sn) iir ett relativt stort, Hngstriickt skogbevuxet berg. Hiir

finns inga uppgifter om fynd av gravar . Hogarna (Tanums sn) iir nigra rundade, natur-

liga bergknallar med naken berggrund i dagen. Enerhogen (Lurs sn) lir namnet pfl en

liten, skrjldliknande, naturlig fdrhdjning i en 6ker, se s. 273. Lokaliteten iir delvis griis-

kliidd och bitvis skymtar de nakna berghiillarna frarn. Tomtehogen (L:urs sn) betecknar

en liten rund berghiill i en iker. A,qp ehogen (Lurs sn) avser en naturlig, grAskladd hiijd.

Spekehogarna (Lurs sn) anviinds om tre smi bergskiir i en flker. Torshogarna (Lurs sn)

betecknar ett relativt htigt, skogkliitt berg med fliickvis berg i dagen. Torshogen
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(Tanums sn) iir ett relativt htigt berg med mycket berg i dagen. pfl bergets topp finns
jlttegrytor. Gullhogen (Tanums sn) betecknar ett relativt litet, rundat, viil avgriinsat
berg diir berggrunden gir i dagen. Deleshogen (Tanums sn) rir namnet pfl en rundad
bergknalle som tivergflr i ett strjrre bergmassiv. Lokaliteten har till stcirsta delen berg i
dagen men ddr vdxer en del tall. Kampenhog (Tantms sn) betecknar en liten, vdl
avgriinsad bergknalle med kala, rundade bergh2illar. Enerhogen (Tanums sn) iir ett
litel vil avgrdnsat, ca tio m hdgt berg med stupande bergssidor. Lokaliteten har berg i
dagen. Enerhogen (Lurs sn) iir en liten bergknalle i en iker. Solvikhogarna (Tanums
sn) betecknar en avlfrng, naturlig htijd bestiende av grus och skalsand som havet spolat
app. Hasslehogen(Tanlms sn) avser en naturlig htijd mednaknaberghaTlar'. Bredhogen
(Tanums sn) iir en naturlig, bred, flsliknande hrijd. Ovan niimnda hrijder iir alltsi natur-
liga, dvs. de iir inga gravhcigar och diirifran finns ej heller (i nuvarande forskningsliige)
uppgifter om nigra arkeologiska fynd som pekar pi att dar funnits gravhdgar.

Namnet Dosshog (Tanums sn) avser en gammal beteshage som utgcirs av en ldgre
isrygg. Pfl isryggen ligger ett gravfiilt med sex gravhcigar. De stdrsta hrigarna arl-12
m i diameter. Numera iir platsen bevuxen med barrskog och gravhdgarna dr endast
svagt synliga, se s. 273. Aspehogen (Tanums sn) betecknar en mindre h6jd med sex
tivertorvade stensdttningar. Dessa iir 5-9 m i diameter. Vissa av dem iir fortfarande viil
synliga. Ldsshogarna (firir Liodzhaugenom 1416 DN 5 s. 363, Tanums sn, lokaliteten
kallas iiven Slosshogarna) brukas om ett gravfiilt bestAende av 25 anlaggningar, dzir-
ibland ett antal dvertorvade gravhdgar, ca 10 m i diameter. Dessa hcigar iir numera
mycket sv6ra att upptiicka. Hogen (Lurs sn) anvdnds om en liten kulle med ett antal
numera knappt synliga gravhogar. Stora Hogarna och Smedhogarna (Lurs sn) beteck-
nar ett antal numera ndstan fcirsvunna gravhogar pi en mindre, naturlig hcijd med berg
i dagen. Gravfiilten Stora Hogarna och Smedhogarna ligger intill varandra pfl hojden.
Ekehogarna (Tanums sn) 2ir ett gravfiilt med relativt sm6, knappt urskitjbara gravh6-
gar. Gravfiiltet ligger pfl en mindre hojd. Grdbenehog (Tantms sn) iir namnet pi en
lf,ngsmal, flsliknande skogkladdhrijdmedgravhtigarpitoppen. smedhogarna (Tanums
sn) tillkommer ett gravftilt bestiende av rivertorvade stensiittningar. Hogarna (Tanums
sn) betecknar idag en aga. Dar fanns ftirr ett gravftilt som numera frirsvunnit till f6ljd
av att man brukat jorden och pkijt bort hogarna.

Bebyggelsen Bredhog (Tanums sn) ligger vid en naturlig, lflg sktildliknande hdjd.
Hrijdenharbitvisbergidagen. Bebyggelsen Hogen( Haugenom 1396R8 s.227,Ltxs
sn)lflgtidigarepflenrelativt169skrildliknandeftirhdjningmedbergidagen, ses.274.
vid ett gravfiilt pfl en lig, vidstrickt frirhdjning ligger bebyggels en Hogar (Haughenom
1445 DN 9 s.273, Tanums sn). P6 gravfiiltet finns fem stora, numera knappt urskilj-
bara, dvervtixta gravhcigar diir nflgon av dem siikert varit namngivande. Om namnet
Hogar se Brink 1998 s. 20. Bebyggelsen Hogen (vid Langeby, Tanums sn) ligger pfl
en liten hdjd med berg i dagen. Bebyggelsen Hogar (Houger 1594 JN s. 238, Lurs sn)
ligger vid en liten, naturlig hojd diir sjiilva berget syns p6 vissa stiillen. Toppen utgcirs
av en rundaktig berghiill. Bebyggelsen Hogarna (Edsvik, Tanums sn) ligger vid n6gra
rejiila bergknallar med mycket berg i dagen.

Namnelementet hog ingir alltsfl i namn pi naturliga hcijder av varierande storlek, i
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namn pe gravfiilt och i namn pi bebyggelser. Bebyggelsenalnn innehillande hog tycks

ibland ligga pi eller invid naturliga hdjder och ibland har gravhtigar varit namngi-

vande. Fdr bebyggelsenamnen hiinvisas i tivrigt till OGB 19:1 (under bearbetning)'

Sammanfattning

Meddelarna tycks inte liingre vara helt pi det klara med ordets betydelseinnehflll, var-

ken som appellativ eller namnelement. Manga vacklar mellan betydelsen 'hdjd, kulle'

och den mer specialiserade betydelsen 'gravhog'. Nystrdms ovan niimnda teori om

samverkan mellan onomastikonet och lexikonet kan appliceras pi ordet hog fdr ett

resonemang kring ordets eventuellabetydelseutvidgning. Siikert iir ordets ursprungliga

betydelse 'ftirhtijning over markytan, kulle'. Bflde de naturliga htijderna och grav-

htigarna beniimn des haugr och gavs namn innehflllande haugr . Eftersom namnb dtarrn

ibland var naturliga htijder, ibland gravhogar och ibland bidadera kunde tvekan uppstfl

angflende ordets betydelse; betydelsekomponenten 'gravhcig' kom att bli en faktor i
definitionen av bide appellativet och namnelementet. Med tanke pi att namnen inne-

h6llande hog vait sfl talrika miste man rdkna med att namn efterhand iiven bildats

efter mcinster frin andra redan existerande namn innehflllande hog sarrfidigt som andra

namn bildats till appellativet hog. Det iir alltsi sannolikt att betydelsen av otdet hog

definierats inte bara utifran lexikonet utan iiven utifran sprflkbrukarens kdnnedom om

platser vilkas namn innehflllit namnelementet hog och att piverkan kommit fran tvi
hell.

Kulle

Kulle somappellativ

Betriiffande etymologin av kull(e) se de Vries s. 325 (s.v. kollr) och Nielsen s. 202

(s.v. kol). I fornvlistnordiskan miiter den starka formen kollr m. med betydelserna

'ko11, rund topp (pfl tre, fjell o.l.); skalle, hovud' (Norron ordbok) 'afrundet Top; a)

paaTra; b) af Eeld; c) af torftraukar eller stakkgardar; Menneskehoved' (Fritzner).

Norska dialekter har koll m. 'Top, Hoved; iser Haartop, JOse, den 6verste Deel af

Menneskets Hoved; en rund Top paa Jorden, en Knold, Bjergtop; en stor H@i; Top

eller Dusk paa Vaxter; Blomsterhoved, Fr0top; Spids i Enden af en T0mmerstok, den

Top som dannes i Midten imellem @reh]uiggerle fra Siden' (Aasen), 'top, haartop, top

paahat,stor haug, knold, bergtop, fr6top; spidsen i enden av tpmmerstok, top paaffa,

sarlig paa kappede trrr' (Torp). DAGs har kulle m. 'kulle' och pfl en uppteckning

finns tilltigget: >>Kulle,i mfllet kila,m., anviinds om smiberg med mjukt rundad pro-

fib. Ordet ingir i sammansiittningar somkull(e)klintm. 'mindre htijd' ochkull(e)lcnart

m. 'liten kulle'.
Meddelarna anser att en kullekanvara ganska stor, men mindreanettberg. En kulle

jiimftirs av flertalet informanter med just ett berg. Enligt vissa meddelare skall en kulle
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ha markerade, ganska branta sidor 6t alla hflll. De flesta lir dverens om att en kulle
absolut inte har berg i dagen. Den bestf,r sna.ra.re av grus och den ar garta griiskliidd.
Flera anser att en kulle bcir vara griiskliidd och helst skogbevuxen. Nflgra informanter
hiivdar fl andra sidan att en kulle bcir vara >>bao> och besti av >>rent berg>> och absolut
inte vara skogbevuxen. En av de sistntimnda meddelarna anser att >>det iir mer jord pfl
en hog>> iin vad det iir pi en kulle. Enligt en informant dr det ovdsentligt hurdan kon-
sistensen (dvs. vilket material hojden bestfrr av) eller vegetationen p6 en kulle 2ir. Det
viktiga iir den rundade formen. Dfl syftar meddelaren inte enbart pi tivre delen av
lokaliteten utan anser att hela lokaliteten skall ha mjukt rundad profil. Aven storleken
dr relevant for informanterna. Flera meddelare anvrinder ordet kulle niir de beskriver
t.ex. en ds (varom se nedan). Ordet kulle tycks alltsfl,,precis som ordet berg, vara
semantiskt overordnat.

Kulle somnamnelement

Som namnelement ingir kulle i namn pi lokaliteter av skilda slag. Blykullarna (Lurs
sn) betecknar ett hdgt, vril avgrzinsat berg med berggrunden i dagen. Den 6vre delen
bestflr av stora, kraftigt rundade hiillar. Den ostra sidan stupar brant. Blykullarna iir
ungefiir lika hciga som det intilliggande Vetteberget. Bldsuppkullen (Tanums sn) iir ett
hrigt, brant, vidstrdckt, kalt berg med berggrund i dagen. Berget stupar brant mot havet.
Toppen dr svagt rundad. Hillrekullen (Lurs sn) betecknar ett medelhrigt berg med na-
ken berggrund. Ovre delen av berget utgcirs av rundade h allar. Glanarekullen (Ltrs sn)
iir ett htigt berg vars ena sida stupar brant. Lokaliteten har berg i dagen. Toppen utgcirs
av svagt rundade hiillar. Aven Lykullen (Lurs sn) Zir ett hogt berg med naken berggrund.
Ornekullen (Tanums sn) iir ett stort berg diir berggrunden 96r i dagen. Bergets topp iir
rund. Skrummekullen iir ett hcigt, vidstriickt berg med en hel del naken berggrund.
Bergets topp bestdr av rundade berghiillar. Aven i namn pfl mindre hdjder ingir namn-
elementet kulle. Kesarekullen ar en relativt liten hiijd. Mdlcsumpkullen i Tanums sock-
en iir en mycket liten bergknalle i en flker. Kullen har rundade, bara berghiillar. I bebyg-
gelsenamnsmaterialet finns endast fem namn som innehlller kulle. Bebyggelserna som
biir dessa namn zir smi och namnen iir unga. Bebyggelsenamnsmaterialet ger samma
bild som naturnamnsmateriale| de hdjder namnen flsyftar iir b6de stcirre och mindre
och har i flera fall berggrund i dagen.

Sammanfattning

Kulle ingfu alltsi i namn p6 atlt ifran hiiga, imponerande berg sisom Blykullarna och
Skrummekullen ttll mycket smi lokaliteter som Mdlcsumpkullen. Namnelementet har
sfrledes stor spiinnvidd betriiffande denotationen. Knappast nigon av de hrijder som har
namn pi -kullen motsvarar meddelamas beskrivning av hur en kulle ser ut. Minga av
htijderna med namn pil -kullen motsvarar snarare meddelarnas beskrivning av ettberg.
Flertalet informanter ans6g, som nAmnts ovan, att konsistens (ordman e.d.) iir en be-
tydelseblirandekomponentforordet kulle.Yidne ansSgs storlekvaraviktigt. Enkulle
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b6r enligt meddelarna vara mindre 'an ett berg. Detta stdmmer inte med den bild namn-

materialet ger.

Gemensamt fdr flertalet namn ph-kullen iir att de betecknar hdjder yilkas tiwe delar

utgiirs av mer eller mindre rundade bergh2illar. Tydligen finns en iildre betydelse 'htijd

med rundad topp' bevarad i ortnamnen. I meddelarnas lexikon ftjrefaller komponenten

'rundad' ha varit relevant endast niir det giiller hela lokalitetens form och inte enbart

rivre delen av hojden.

I namn pfl vissa hojder ingflr ds m.

berg, fid.U eller kulle.

As

Namnelementet ds iir dock inte lika vanligt som

,is som appellativ

Betr2iffande etymologin av ris se Hellquist s. 1424, de Vries s. 16, Bjorvand &
Lindeman s. 1105 ff. Bjorvand & Lindeman sammanhillet ds m. 'langstrakt h6yde-

drag' med ris m. 'horisontal takbjelke' och de h6L11er, med viss tvekan, ftir mojligt att

betrakta de bida orden som en betydelsemlissig siirutveckling av det ord ftir'skuldra'
som iterfinns i gotiskans *ams (el. *amsa, endast belagt i ack. pl. amsans) m., och de

anser att ordet f6r'skuldra' tidigt har blivit anviint i tiverford betydelse om bjiilkar

o.1. Bjorvand & Lindeman anfcir som semantisk parallell till en sfldan utveckling de

besliiktadenorskaal$el'skuldta', akse'midtlinje' ochaksel 'hjulaksel' (a.a.). Formellt

iir det emellertid, enligt Bjorvand & Lindeman, problematiskt att sammanstiilla orden

fdr 'bjiilke' och '6s' med ordet ftir 'skuldra', varftir etymologin fijr ordet ris f6r siigas

vara osdker. I fomvdstnordiskan mciter dss m. 'fls, bergis' (Norr6n ordbok), 'Bjergaas,

Landhojde' (Fritzner). Norska dialekter hat ds m. 'Bjergryg, langstrakt Bjerg, lang

Forhpining af betydeligt Omfang' (Aasen, s.v. aas), 'bergryg' (Torp, s.v. aas). Det
hdjdbetecknande ris finns inte belagt i DAGs. Antagligen har upptecknarna ansett

ordet vara alltftir vanligt och dess betydelse alltftir sjiilvklar fdr att noteras. As at,

naturligtvis, viilbekant ftir meddelarna som anvdnder det om lingstriickta ftirhojning-

ar, gdrnabestiende av grus och smflsten eller jord. >Ungefiir som en kulle>>, anser en

informant. >Nflgot liingre dn en kulle>>, anser en annan. >En 16ng kulle>>, anser en

tredje. >>Liten rundning, nflgot liingre dn en kulle> och >>smal htijdrygg> iir andra be-

skrivningar av ordet. >>Man sdger ris om den vall som bildas nZir man vdnder tve tiltor
mot varandra pi Skern>>, sdger en meddelare. Intressant att notera dr att en ris av fler-

talet meddelare jiimfdrs med en kulle . As ochkulle anses av informanterna ha sfl mfrnga

gemensarnma konstitutiva drag att orden anses relevanta att jtimftira. Det iir v?isentligt

for meddelarna att en is (i lil*ret med en kulle) inte har berg i dagen. Den b6r best6 av

jord eller grus. Enligt de flesta meddelarna kan det viixa triid och annan vegetation pi
en 6s. Nflgon informant menade emellertid att komponenten vegetation inte var rele-

vant ftjr ordet. De flesta meddelarna anser att en fls btjr vara lingstriiclt, avsmalnande
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upptill och ha sluttande sidor, och de flesta meddelarna tycks vara ense om att det
viktiga dr att en 6s iir langstrackt. Ndstan lika viktig iir konsistensen. Meddelarnas
beskrivning av ordet ris ligger niira den standardsvenska innebdrden: 'l6ngstrdckt, inte
alltfrir htig, upphtijning av jordytan vanligen utan alltftir branta sidor; ofta av ltjst
material'(NEO).

As som namnelement

Mellan meddelarnas beskrivning av hur en fls bcir se ut och den bild ortnamnen ger
ftireligger ofta en skillnad. Stordsen (Tanums sn) betecknar ett langstriickt, relativt l6gt
berg som dvergir i en flack bergis med branta sidor och berg i dagen. salnikdsen
(Tanums sn) 2ir en relativt 169 men langstriickt strandvall som bildats av grus havet
spol.at upp. De ovan niimnda hojderna iir langstriickta och cjverensstdmmer pi den
punkten med meddelarnas beskrivning av en 5.s. Andra lokatiteter med namn pi-ds(en)
motsvarar snarare meddelarnas beskrivning av ett berg rin av en fls. Exempel pi detta
ar Fuldsen (Tanums sn) som betecknar ett berg med nakna berghiillar. Aven Rosris
(Lurs sn) avser ett relativt htigt berg med berggrunden i dagen. Skrdppds (Tanums sn)
anviinds om ett hogt, viil avgrdnsat berg med nristan enbart berg i dagen. *Rribbds

betecknar ett stort, htigt berg diir tall och ljung vdxer. Ingen av de fyra sistniimnda
h<ijderna iir mer l6ngstriickt eller har annan konsistens (som t.ex. grus eller jord) iin
niirliggande hdjder. Lokaliteterna skiljer sig inte fran niirliggande htijder med namn p6
-berget.,As frirekommer relativt frekvent i bebyggelsenamnsmateri alet. Bjdrnds (y
biorneaasB 1544Ib, Tanums sn) betecknar en bebyggelse som ligger intill en stor, kal,
avlang bergknalle med mycket naken berggrund. Aven bebyggelserna Brattds,
Gramsds (Aff grimsaas 1573 Ib),Stordsen,Asemyr,AsenochAserdd(y aahergd,1544
Jb), alla i Tanums sn, ligger vid avlSnga hojdformationer som motsvarar meddelarnas
bild av hur en is bor se ut. Det frjrefaller som om ris i bebyggelsenamnsmaterialet i
hogre grad iin i naturnamnsmaterialet isyftar langstriickta htijdformationer. Mdjligen
kan man hiir se en kronologisk skillnad, men materialet iir frir knapphiindigt fdr att man
skall kunna dra nigravittgiende slutsatser.

De hdjder som bd.r namn pi -ds(en) tycks alltsfl ofta vara relativt hriga, lflngstriickta
h<ijder med berg i dagen. Att iramnelementet ds inte alltid flsyftar langsffiickta hdjder
har iakttagits av Gunnar Druogge (i OGB 1 8, som behandlar ortnamnen i det till Tanum
griinsande Bullarens hiirad), se t.ex. Valds(en), -dsarna (s. 236).

Sammanfattning

Namnelementet och appellativet ris tycks ofta ha ungefiir saflrma betydelseomfang. I
Nystroms (1988 s. l22ft.) sodermanliindska material uppvisar ris en delvis annan bild
iin i mitt material.
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Sammanfattning

eftersom ortnamnen fltminstone till stor del konserverar 2ildre betydelser av orden. Det

finns emellertid inget i Tanumsmaterialet som tyder pi att en sidan analys skulle ge

tillriickligt upplysande svar pi hur skillnaden mellan det appellativiska och det ono-

mastiska systemet uppstfltt. Det verkar istiillet mer tilltalande att applicera Staffan

Nystriims onomastikonteori pi materialet ftir att forklara denna skillnad.

Aven niir det giiller ordet och namnelementetkulle finns viss skillnad mellan med-

delarnas beskrivning av en kulle (en prototypisk kulle) och utseendet pi de htijder som

biir namn innehflllande namnelementet kulle. Hiir tycks det som om namnelementet

kulleharen iildre betydelse 'htijd med rundad topp', en betydelsekomponent som flera

meddelare idag inte uppfattar som sfl viktig niir de definierar ordet. Den har, itmins-

tone delvis, triingts ut av betydelsekomponenterna 'tzickt av grzis eller jord' eller 'berg-

grund i dagen', som uppfattas som viktigare eller fitminstone lika viltiga av medde-

larna.

medftira en betydelsefiirskjutning eller betydelseutvidgning'

Konstaterand et av ettonomastiskt system vid sidan av det appellativiska komplice-

rar diskussionen om ordfiilt. Det innebiir inte att denna diskussionen kan avf?irdas (fr
Strid 1993 s. 171). F6r studiet av htijdbeteckningar i dialekt och ortnamn i Tanums

hiirad synes emellertid den av Staffan Nystrijm initierade och vidareutvecklade diskus-

sionen om de bida systemen vara mer givande.





Foton pfr naturlokaliteter frfrn Tanums hilrad

Samtliga foton tagna ay forfattaren.

Bild 1. Hiller i klipporna pi Hillersudden.
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Bild 2. Smugan eller Smygkilen. Den grunda viken dr omgiven
skilt den smala och slingrande delen nedanfor det hoga berg frfln

av hdga berg. Observera sdr-

vilket fotot dr taget.

Bild 3. Hudiilven. Vattendraget iir bitvis djupt nerskuret och till stora delar dolt av grcinska.
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Bild 4. Brymj e? Liigg miirke till lokalitetens tippna liige ut mot havet. Vid viistlig vind bildas

kraftiga, danande briinningar som bryter mot skiiret.

Bild 5. Biicker. Observera de biinktiknande klippformationerna pi skiiret som inspirerat namn-

glvaren.
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Bild 6. Fiirka. Som synes ligger skiiret i farleden och f<irriidiska grund invid skiiret utgcir en fara
frir sjdfarten.

Bild 7. Stora och Lilla Hjiilmen. Observera att Stora Hjiilmen i centrum pi bilden iir h<igre ?in

omgivande skiir. Lilla Hjiilmen niirmast till viinster.



Bild 8. Som fuamg|r av bilden ligger skriret Strete (neirmast i bilden) oppet

Observera de strommar som 6ven i lugnt vtider omger skdret" I bakgrunden

Stenrevlet och Sodra K1a(v)holmen.

271

ut mot havet.

syns det 16ga

Bild 9. I cenfrum av bilden syns Stora och Lilla Svangen med Stora Svingen i ftirgrunden' Den

karaktdristiska siinkan mellan tvfl berg syns till hoger om huset.
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Bild 10. Altarstenen vid Altarefjorden. Bilden rir tagen fr6n berget ovanfor stenen.

Bild 1 1. Klippformationen Brurebiinken. Fotot ar taget fril den plats diir viigen fcirr gick.
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Bild 12. Till hriger om bebyggelsen p6 bilden ligger den numera triidbevuxna htijden Dosshog.

Pi hdjden ligger ett gravfiilt med numera knappt synliga gravhogar.

Bild 13. Den lilla bergknallen Enerhogen (i bildens mitt) i Lurs sn.
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Bild 14. Bebyggelsen Hogen i Lurs sn. Till viinster om boningshuset pfl bilden ligger den lilla
bergknallen pi vilken bebyggelsen tidigare 169.

Bild 15. En av de stora sprickorna i berget Skrummekullen.
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Bild 16. G6nggriften Lutesten.
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Bild 17. Stenlabyrinten Trelleborgsslott.



Summary

This thesis, which is part of the series "Ortnamnen i Gdteborgs och Bohus Hn" (OGB),

deals with place-names referring to natural features in the district of Tanum.

The OGB series treats a large number of natural names and property names.

According to an established tradition, the category of natural names includes not just

a gteat many names denoting natural localities such as names of lakes, bays, water-

courses, islands and mountains, but also property names and artefact ntlmes. The natu-

ral names, property names and artefact names are presented in ten sections. A crucial

factor for the classification is the nature of the locality when the name was recorded or

the situation reflected in older excerpted sources. The analysis of the names concerns

linguistic and factual aspects.

Each section has an introduction where some of the dialectal appellatives included

in the names are presented, explained and discussed. In this volume the introductions

are expanded to examine dialectal appellatives more thoroughly than has been the case

in previous volumes in the series. In these introductions an account is often given of
dictionary material, data from the collections of the Institute for Dialectology,

Onomastics and Folklore Research in Gothenburg (DAG) and details obtained from

local informants. The range of meaning of the appellative and onomastic uses of the

words is discussed.

Certain articles (in accordance with OGB principles) have been presented separately

at the end of each section on account of their length or because they have been consid-

ered to be of particular linguistic interest.

The OGB series has a set framework for the collection of material and principles of
presentation. In cases where pronunciation data are presented, these come after the

headword for the place-name. The pronunciation is followed by the recorded forms of
the name. These are mostly taken from maps, both old and modern, and from land

survey documents. In a few cases there are name forms in early sources such as Bishop

Jens Nilss6n's Visitatsbpger og reiseoptegnelser and Diplomatarium Norvegicum,bttt
the majority of names are found only in later sources.

Many of the names are not recorded in sources older than DAG's records. The vast

majority of recorded names come from DAG's collection. There is a problem in that

a rather large proportion of these names are not located on maps. Field studies have

found that some of the names are unknown to the local people, which makes it difficult
to localize and to interpret them. This applies above all to inland names. The names

recorded on the coast and just off it are mapped. The coastal names are certainly alive

today, since they are necessafy for navigation and local fishing. Many names are

attested only in early sources such as land survey documents and therefore lack pro-

nunciation data. Only in certain cases has it been possible to obtain pronunciations

from the local people. When such names are unknown to the locals, then, no pronun-

ciation details are given. It can sometimes be tricky to determine whether the written
forms in the land suvey documents render a dialectal pronunciation or have been
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embellished by the writer to make them conform to the standard language. When the
etymology of the name can be considered relatively certain, the headword form in
OGB is normalized. Otherwise the headword forms of the names are stated as quoted

forms.
Section 1 deals with names of lakes, small bodies of water, expanses of water, fjords,

bays and sounds. These names are to a large extent alive today. Common generics in
the material are sjd 'lake', tjdrn 'tarn' and vatten 'water'. In names of bays we find
generics like fj ord, kil(e) and vik.

Section 2 deals with names of watercourses. Many of these names are used today.
Some old river-names are preserved in settlement names which are still in use. Examples
of this are the settlement names Anrds and Hud, which are believed to contain the old
river-names * Qln and * Huld.

Section 3 deals with names of islands, islets, skerries, underwater rocks, shallows,
promontories, points and shore areas. The names treated in this section are mostly alive
today, since they are part of the everyday life of the local people. Many of these names

were bestowed in connection with navigation and small-scale fishing and are still
important to local people moving along the coast. There are many comparative names

such as Stora and Lilla Hjdlmen, Logen and Sadeln, to name just a few. Many of the
localities which bear comparative names like these were often used to indicate position
in connection with fishing and navigation. Testimony to the way in which people
navigated at sea also comes from names like Meskiir and Skorstengrun!. As another
interesting island-name, Brymje? may also be mentioned.

Section 4 deals with names of bridges, roads, fords and other passages. One of the
many interesting place-name elements is klev.

Section 5 looks at names of heights, hills, slopes, rocks and stones. Names of major
hills are still used by local people, while names of many small elevations are now
unknown to the informants.

Section 6 deals with names of fens, water meadows, mires and bogs. Examples of
generics in this section are lagg, mad, mosse, myr and sek.

Section 7 examines names of valleys, depressions, hollows and caves. A relatively
large share of these names are forgotten today. Generics which occur in this section
include drdg, gel, kldva, kliimma and svcilg.

Section 8 considers names of arable fields, meadows, enclosures, fences, swidden
lands, clearings and open areas. This section is the largest. It contains alarge number
of names attested only in land survey documents. Since agriculture has changed and

there is no longer the same need to name the original holdings, many names in this
section are unknown to the local people. We find here generics such as flate, krik,
planka, skifte, stycke, teg, dker and cickra.In names of new areas of land acquired for
cultivation through clearance and burning we find elements such as brunne, briinna,
kns, rdnning, sved arrd svede.

Section 9 treats names of forests, groves, areas with tree cover and individual trees.

Many of these names are now unknown to the informants. Generics occurring in this
material are holt, kiirr, lund, mon, rinde and skog.
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Section 10 deals with other names of various kinds such as names of springs, wells,

stone settings and outlands. Examples of interesting names in this section ate Griiftto
and Trelleborgsslott.

The dissertation also has two excursuses. Excursus 1 (The series Ortnamnen i
Gdteborgs och Bohus llin as an organization, a training ground for scholars and a

model) examines the OGB series from various perspectives. It discusses the origin of
the series. The guidelines were drawn up by Hjalmar Lindroth and the first volume

appeared in 1923 . Since the series is a product of the Zeitgeist and the 1 920s' view of
names as cultural expressions, the excursus discusses the theoretical currents prevail-

ing at the time when the series was established. In connection with this there is also a

consideration ofthe financial conditions that steered the work, since these affected in

some measure the organization of the series. Hjalmar Lindroth was influenced by the

Prague school of phonology and was what he himself called a systemologist, which set

its stamp on the way the OGB series was arranged. His aspiration to describe the whole

and the system has given the series the design it still has today. It may be mentioned

that Lindroth, with his ideas about the regularity oflanguage, corrected the records on

which the work is based. The interpretation methods applied in the OGB series are also

discussed. In OGB the etymological and factual analysis is of course fundamental.

When it comes to interpretation processes in early parts of OGB, certain patterns can

be discerned, chiefly in the interpretation of names that occur at many places in the

series. Here it is useful to describe the interpretation methods in the series in the light

of Gunnstein Akselberg's distinction into bqsic interpretatioie, which is a free inter-

pretation process with different methodological approaches, and standard interpreta-

tion, which is a directed interpretation process with obligatory operations. By model

interpretation Akselberg means the practical application of the standard interpretation

principle. The basic idea here is that the specifics in place-names are assigned to dif-
ferent semantic groups of proper names or appellatives depending on the type to which

the name belongs. Akselberg's theories are applied in excursus 1 to certain such inter-

pretations found at several places in the OGB series. One among many examples of
how model-steered interpretation is applied in the series is the strong tendency of OGB

authors to See pelsonal names, above all men's (by-)names, in place-names in -rdd.lt
is not surprising to find models of this kind in a series like OGB, where virtually all

the authors have been trained in the same school.

Excursus 2 (Names of hills in the disrict of Tanum: The testimony of dialect and

place-names) is based on material collected and analysed in this part of OGB. It
examines five words commonly found in the names of elevations, namely berg, fidll,
hog,kulle and ds. The mutual relations of the words are examined. The essay describes

how the people of Tanum use the words today, and the author compares the present

range of meaning and uses with information from printed and early material to see

whether the meanings in the different sources agree or differ. The excursus also studies

the meanings that the words have as place-name elements and discusses the relation

between the words' onomastic and appellative range of meaning. To expand the

chronological perspective, some attention is also paid to settlement names'



280

The name element berg has a gteater span than the appellative berg. Here the mate-
rial is examined in the light of Staffan Nystrcim's theories of the difference between
the appellative and the onomastic system. The main idea is that the onomastic system
is less nuanced than the appellative system.

Fjdll is used above all in names of larger elevations. Here the dialectal and the ono-
mastic material paints a similar picture.

The origin ofthe word hoghas been discussed by several scholars. According to
Gunnar Drougge, hog can be derived from*hugh- or *hogh- as the reduced grade of
the root inhaugr'mound'. The reasonable conclusion, however, in view of the devel-
opment of the diphthong au and the picture painted by older recorded forms of names
containing hog,is that the Bohusliin form hog goes back to Old West Norse haugr.The
informants hesitate about the meaning of the word, giving both the senses 'natural hill'
and 'burial mound'. Ilog occurs in the names of both burial mounds and natural eleva-
tions. Nystrom's theory of interaction between the onomasticon and the lexicon is
applied here, and the reciprocal influence between the two systems is used to explain
how the word developed from the original meaning 'elevation above ground level, hill'
to acquire the additional meaning 'buriat mound'.

The name element kulle has a broad range as regards its denotation and does not
correspond to the informants' understanding of what a hill should look like. Evidently
there was an older meaning 'hill with a rounded top' which is preserved in place-
names, while the component 'rounded' was only relevant to the informants as regards
the shape of the entire locality.

The name element ds and the appellative ris 'ridge' seem to have roughly the same
range of meaning.

The difference between a word's range of meaning as an appellative and as an ono-
mastic element is an interesting question which the author has tried to illuminate at
several places in the dissertation.

Translated by Alan Crozier



Register

1. Ortnamnsregister

Abborrsjdn 5, Abborrvattnet 5, *Alebacket 74, Alebacks myt 124, AlekJixan 142,
Alekiirr(et) 215, Alemyren 124, AlevaTlen 162, Alevik 5, Alevikkilen 6, AllemanbetgetT4,
All6nflaten 162, Allfarevattnet 6, Allmansmyret 124, Allmiin grinden 66, Allmiinmyren
124, Almebacken 74, Almeberget 74, Almeklivan 142, Almesanden 162, Alnekasberget
74, *Alnekas(en) 162, Alnesand 33, Alnesandssundet 6, Alon(s)berget14, Altarefjorden 6,

Altarstenen 115, Altarstensbergen 74, >Alebek> 27, Amdalsbukten 6, Amundercidsmyren 124,

Amundholmen 33, Amunds berg74, Amunds drilgl42, Amunds hatt 115, Amundsholmsfluna
33, Amundshilan 142, Amunds kaser 762, Amunds lid 74, Amundsmyt 124, AndishoLmarna

33, Andisholmen 33, Andreas stenar 74, Andremyr 138, Andreskiiret 55, Annas k16va 142,

Annikegiirdet 162, Anris biick 24, Anrismyrcnl24, Amtrsin 24, Anrisiilven 27, Anstiinilg162,
AnstiindigbackenT4, *ApelbackenT4,Apelbacksklivan 142,*Apelberg(et)74, Apelbergsmyren
124, Apelflaten 162, Apelhagen162, *Apelhog(en) 74, Apelhogsakern 162, Apelholmarna 74,

Apelklflvan 143, *Apelkiirr 124, Apekarrs Skrar 162, Apellid 74, Apelmon 162, Apel(s)berget
74, Apelseken 124, Apelvik 162, Apelvik(en) 6, Apelviksbergen 74, Arbetsliderna 74,

Arendalsflaten 162, Arendalsheden 162, A(r)ngershage 162, A(r)nstenshilet 6, Arvebacken
215, Arvekl8van 143, Arvelidbackarna 74, *Arvelid(en) 74, Askedalen 143, Askeklivan,
-klivorna 143, Askekl5vbergetT4, Askemyr 124, >Askielsmyren>> 124, >Askjiillmyten>> 124,
*Askkiillan 219, AspebergetT4, Asp(e)dalen 143, Aspeflaten 162, AspehogetT4, 162,259,
260, Aspehdsen 74, Aspekltxan 143, Aspeklivberget 74, Aspeklivliden 74, Aspekl6vsflaten
162, Aspeknattama74, Aspekullen 74, Aspekiirr, -kar:ot2l5, Aspelidbackarna 74, Aspeliden,
-liderna 75, Aspelund 215, Aspemoarna 162, Asp(e)irden 162, Aspestycket 162, Aspevallen
162, Asphagen 162, Aspholmen 33, Asp?ingen 162, Axerdd 162.

Backarna 162, Backehiillan 75, Backekasema162, Backekiillan, N', M', S., V. l62,Backe-
mon 162, Backemyr(en) l24,Backemyrmon 162, Backemyrseketr l24,Backen 162, Backe-

tjiirnet 6, Backevik 6, Badstugan 143, BadstugebergetT5, Baggeflaten 162, Bajarestycket162,
Ballaflut 33, Ballerseken 124, >>Balta>> el. >Baltan> 162, Barbros hage 162, Barkedalsberget 75,

Barkedals sten 75, Barlasten 33, Barneflaten 162,Barnegrottan 155, Barnekullen l5,Bame-
myren L24, Baseberget 75, Baselid 75, Bastabrunn 219, Bastehog 75, Bastelid, -liderna 75,

Bastelidsmyr 124, Bastemyr 124, Bastholmen 33, Bastholmgrund 33, Bastholmsundet 6,

Batteriet 162, >Baxklofvao 143, Bellmanebackarna 75, Bengtas betg 75, Bengtas lid 75,

Bengtmon 1 62,'Benhog | 15, 259, Benhusklivan 1 55, Benjaminsmyren 124, Benklis an 143,

Benklivmoarna 163, Benkl8vmyren, -myrarna 124, Benklivskogen 215, Benskiir, L., St. 205,

Benskiirliden, -Liderna 75, Benskiirshagert 163, Benskiirs iing 163, Bentlid 7S,Betg254,Berya
254,Bergehagen 163, Berg(e)me11an, -mellum 163, >Bergerodsgatan> 66, Bergfallet 15,Berg-
flaten 163, Berggyltgrund 33, *Bergskallsten 75, BergskallstenbergetT5, Bergsmyr l24,Bergs-
stenberget 75, Bergtriinget 163, Bernebryggan 66, Bernterrid 163, Bernthagen 163, Betet 163,

Betjiint(e)holmen, -holmarna 75, Betjiintekcikw2l9, Bickan 34, Bickehelvetet I24, *Bicke-

klflvan 143, Bickekl6vberget 75, Bickeliderna 75, Bickemossen 124, Bickemyr(en) l24,Bicke-
tjam 6, Bicketjiirns mosse 124, Bickholmen 34, Bingen, Bingarna 163, >Bins klflfwan> 143,

>Bintemon> 163, Biskopsb ackar 75, Biskopsflaten 163, Biskopsholmar 75, Bissen 55, Bistock-
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liden 15, Bjcirkebergen 75, Bj<irkeberget 2I9, Bjcirkeklev 66, Bjcirkeklivan, -klivorna 143,

Bjdrk(e)kiirr(et) 215, BjiirkelidT5, 163, Bjtirkeliden 66, Bjtirkemyr l24,Bjdrkf7aten, Nora,
S6dra 163, Bjdrkholmen 34, Bj<irkholmssundet6, BjdrkhiillarnaT5, Bjtirmyr l24,Bjdrnbiirrisset
115, Bjdmbiirskl6van 143, Bjcirndalsberget, S. 75, Bjdrndammen 163, Bjtirneberget 75,
Bjdrn(e)bisen 143, Bj<irn(e)biskl5van 143, Bjirrn(e)dalen, -dalarna 143, Bjdrneflaten 163,
Bjomehedarna 163, Bjrirnehtlet 143, Bjdrnehilsmlr 124, Bjt rn(e)kliwarr l43,Bjornekarr I24,
>>Bjdrnelyarne> 163, Bjdrnemyr(en), -myrama 124, Bjcirnemyrshagen 163, Bjrimemyrskog
215, Bjtirnen 34, Bj<irnerenen 163, Bjtirn(e)stycket 163, Bjcirnestyckmyren 124, Bjcirnftiltberget
75, Bjomfiilteriid 163, Bj<irnfiiltiickrorna 163, Bjdmhafian 75, >Bjcirnskutten> 75, Bjcirnungarna
34, Bjcirnis 264, Bj<irnisberget 75, Bjcirnisen 55, 163, Bjrimisklivan 143, *Blacksten 75,
Blackstenberget, -bergen 75, Blackstenlidema 75, Blageviken 16, Blageviks strand 34, Bleke-
backen 75, Blekeberget 75, Blek(e)hagen 163, Blekemyr 138, Blekemyrs lider 75, Blekakern
163, Blindbiick 24, Blindefluna 34, Blindtegarna 163, Blindiilven 24, Blixer<idbackarnaT5,
Blixerddknatten 75, Blockemyr 124, Blockemyrhiillan16, Blodbiick 24, Blommen 163, Bly-
kullarna 16,262, Bl6berg(et) 76, Bl5berghogarnaT6, B16e sten 76, Blakullen 76, Blimyr(en)
l24,B1hskog215, Bliskogflaten 163, Blisuppkullen76,262, Blisuppliden 76, Blisuppmyrarna
124, Blisuppmyrsklivor 143, Blotan (Ne., Ov.) 163, *Bldteberg 76, Bldtebergs bukt 6,

Bldteklevan 143, Blotemyr l24,163,Blotepuss 6, Bldteputt6, Bltit(e)skog 215, Bloteskogsseken
124, Bltjtevik(en) 163, Bobacken 76, Bockebrinken 76, BockefjLll76,256, Bockehagen 163,

Bockehillern 143, Bockekliva mo 163, Bockekl8van 143, Bockeliden 163, Bockemyrbergen
76, Bockemyr(en) 124, Bockemyrs lagg 124, Bockercid 163, Bockestycket 163, Bockholmen
34, Bockholmsundet 6, Bodalsberget, N., S. 76, Bodberget 76, Bodfjiill 76, Bodfjiills8krarna
163, Bodflaten 163, Bodlyckan 163, >Bogikrarne> 163, Bolinehagen 163, Bolsjdbergen 76,
Bolsjcidrigen 143, Bolsjtimon 163, Bolsjdn, Ne. 16, *Bonddal(en) 143, Bonddalsberget 76,
Bondens kllxa 143, Bondintagan 163, Bonemyr l24,Borgef1all76,256, Borgen 76, >Boskull-
hagen> 163, Bossebackama 76, Bot 16, 56, 66, Bottehalsen 164, Botten 76, 164, Botten-,
Bottneberget 76, Bottendalen 743, Bottenflaten 164, Bottenh6lan 143, Bottenklivan 143,

Bottenkiirret 125, Bottenlid(en) 76, Bottenlider 164, Bottenmaden L25, Bottenmyreberget 76,
Bottenmyr(en) 125, BottenisanaT6, Botteniingen 164, Bottnarna 155, Bottnarnabdcken 24,
Bottnehalla 76, Bottneholen 76, BottnehallanT6, Bottnemyren 125, BottneiingenT64, Brande-
fTnt 34, Brandelerorna 6, Brandhogarna 76, Brandhogsmarken 164, Brandhogssidden 164,

Brandhogsstyckena 164, Brandudden 34, Brattan 76, Bratteberget 76, Brattemyren (Linga)
125, Brattesnippen 164, Brattevall 164, Bratthammar (L., St.) 76, Bratthammarsanden 164,

Brattholmarna 34, Brattholmen, St., L. 34, BrattTyckan 164, Brattis 264, Brattilsbery@t) 76,
Brattismon 164, Brattismyr(en) 125, Brattistjiimet 6, >>Brearan>> e1. >>Brearaen>> 164, Bredan,
St. 34, Breda skiftet 164, Bredaviigen 66, Bredberg 77, Bredbergs sTott 219, Brede sten 77,
Bredfjiill77,256, BredfjiillbergetTT,Bredfjdllsklivan 143, Bredfjiillsmossen 219, Bredfjiills-
myrarna 125, Bredflabbenl64,Bredgatan 164, Bredgrund 34, Bredhog 77,260, Bredhogen 77,
260, Bredklflvan 743, Bredklivberget 77, Bredmyr 125, Bredmyrtj'drnet 6, Bredravarna,
-rdvama 164, Bredrenen el. Breda renen 164, Bredrismon 164, *Bredsand 164, Bredsandsflaten
164, Bredskallama77, Bredvallen 164, Bredviigsbackar(na) TT,Breddttgen 164, >Brefle klif-
van> 143, Bremskiir 34, Bremskiirflut 34, Bremudden34, Bringebiirsmyr 125, Bringelberget,
N., S. 77, Bringelbiirsliden 77, Bringelbiirsmarken 164, BringholmenT7,Bro 66, Brobackama
TT,Brobacken 164, Brobackflaten 164, Brobackheden 164, Brobackjorden 164, BrobergetTT,
Brobergsnlisan 164, Broflaten 164, Brohagen 164, Brohallama 77, Broholmen, -holmarna 77,
164, Broholmsflkern 164, Broh6lan 143, Broh<iljen 6, Brokilen 6, Broklivan 143, Brolyckan
164, Broseken 125, Broskedeholmarna 77, *Broskedet 66, Broskedet 164, Broskiftena 164,

Brostycket 164, Brottlngana 34, Brottingbrottet 34, Brottingsskiiret 34, Bro:ackroma 164,
Broiilven 24, Broangen 164, Bruke-, Bruksdalen 143, Bruksberget 77, Brukshagen 164,

Bruksholmen 34, Bruksh8lan 164, Brukshdmet 164, *Brulid 77, Bruhd drilg A3, Brunemyr
125, *Brunkiirr 125, Brunkiirrsmyren 164, Brunnarna 165, Brunnebarken2l9, Brunneberget,
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-bergen 77, Brunnebergsikrarna 165, Brunneflaten 165, Brunnehagen 165, Brunnehilan I43,
Brunneklivan, -klivorna 143, Brunnemyr 125, Brunnen 165, Brunntd 77, Brunnsbacken 165,

Brunnshagen 165, *Brunnslid 77, Brunnslidberget 77, Brunnsmyren I25, Bruns briinning 165,

Brunsdyt 219, Brunsstycket 165, Brunstenkasberget, -bergen 77, *Brunstenkasen 165, Brun-
6krarna 165, BrurebiinkbergetTT, Brurebiinken 116, Brurehog 77, *Brureklivan 143, Brure-
k16vflaten 165, Bruretuvevallen 165, Bruretuvoma2l9, Bruretuviingen 165, Brurholmen 35,

Brygg(e)marken 165, Brygguddeklivan 143, Brygguddeliderna 77, Bryggrtddemarken 165,

Bryggudden 35, Bryggudd(s)bukten 6, Bryggudd(s)hagen 165, Brymje? 56, Brytaren 56,

Britareberg lT,Britana 165, Britarnabukten 6, BretebAck z4,Brebbacksholtet 215, Britekas
165, Britemyr 125, Britevall 165, Br6tkullert TT, Brackan 77, t65, 215, Brdckans 6ker 165,

Brtickebacken 165, Briickeberget, -bergen 77,Brd:cke drilg 143, Briickefj?ill 77, Briickekl6van
143, Briickeliden'77,Brdckemyr(en) 125, Briickeseken 125, Briickeskiir 35, Briickorna 165,

Briicktjiirn 6, Briinda kl8van 143, Briindebergen 77, BtlarlLde hogen 77, Briinde mon 215,

Br?indemon, -moar 165, Briindemyr 125, >>Brdngen, Nordre> 165, Briinneribackna 77,

Briinneribrunnen2Ig,Br?inneriet 165, Briinneriflaten 165, Briinnerihagen 165, Briinnerijorden
165, BriinnerilidenTl , Briinnerisbacken7T,Branrrcrisbukten 6, Briinnerisidden 165, Briinneri-
vallen 165, Briinnvinshiillart 77, Brannikrarne 165, Briinte kJtwan 144, Brdnnumberget 77,

>>Buare delet>> 2lg,Buareflaten 165, Buarskog 216, Bubacken 77, Bubackmyren 125, Buberget
77, xBudalen 144, BudalsklExan 144, *Bufjiill 77, BufjiillsbergetTT, Buflaten 165, Buhiillan
66, Buklflvan 144, Bukten 6,165, Buklflaten 165, Buktliden 77, BuktsdalenI44, Bullaremyr
125, >Bullengklflfwen> 144, BullingfjiillTT,256,BnTlinggrinden 66, Bunkarna35, Bunkeliderna
77, Bunken, Bunkarna 205, Bunkenhog 78, Bunk6krarna 165, Bunkiingen 165, Bunnalid(en)
78, Busemyr 216, Busemyrberget 78, Buskehagen 165, Buskiingen 165, Buskiir 35, Bussas

udde 35, Busseflaten 165, Bussejorden 165, Bussemossen 125, Bustcidet 219, Buvikama 6,

Buvikbackama 165, Buvikhagen 165, Buikrama 166, Bykningen 35, *Byltemyr(en) 125,

Byltemyrskl6varr 144, >Byltinsflaten> 166, Byreklixan 144, Byremyren 166, Byresjtin 6, 17,

Byrevattnet 17, Byttelocket 35, Byxberget 78, Byxegrund 35, Byxorna 166, B6gen (L., St.) 6,

Bak- el. Bitskiir 35, Bisama 155, Blsebacken 78, Bisebackikern 166, Bisegrundarna 35,

Bisekiirr 166, *Bis(e)lid 78, Bis(e)lid(s)berget 78, Bisemyren 125, Bisen 6, Biskiirr 125,

Beteberget 78, Bfltekullen 35, B6temyren 125, Bitklivan 125, 144, >Bitneberg> 78, Bet-
skiirsfluna 35, BitsmanbergetTS, Bitsmanskiirr 166, Bitsmans lid 78, Biibrotten 51 ,Backe-
buken 6, Biickedalen l4L,Backedalsmon 166, Biickeflaten 166, Biickeplankorna 166, Biicker
57, Biickerbrottet 35, Biickerispan 166, >Biickenis myren>> 125, Biickeviken 6, Blickudden 35,

Biiffelberget 166, Biilgerdd lid 78, Biir(e)klivan 144, B?irklflvsberget 78, >Biiske Plankerno>

166, Biisserddbacken 78, Biissercidlid 78, Biistefars sfycke 166, Biistehog(en) 78, Biistekliv(an)
144, Biisteklivberget 78, Biisteli 78, Biisteliderna 78, B?isteliiingen 166, Biistlidberget 78,

Bdckerhagen 166, Bockern 35, Bdtemyrbackama 78, *Bdlemyr(en) 139, Bcilemyr(s)berget 78,

Bdnberget 78, 253, Bdnelamparl66,Bcinelyckan 166, Biinen 35, Bd{eflaten 166, Bdrjekullen
78, Bcirjestycket 166, Btjrlingemyren 139.

>Daflaten> 166, Dalarna 144, Dalebacken 166, DalebergetTS, Daleholmarna 78, Dale-
holtet216, Dalekt6van 144, Dal(e)mon, -moarna 166, Dalemosten 78, Dalern 166, Dalmo-
berget 78, DaLmostensmon 166, *Dal6s 78, Dalisberget, -bergen 78, Dalismoarna 166, Dal6s-

myren L25, Dammberget 78, Dammemyr 125, Dammen, Dammarna 166, Dammesliitten
166, Dammhagen 166, Dampeberget 78, Dampen, Damparna 166, Damphallan 35, xDampis

78, Dankerddsberget 78, Dankerddsliden 78, Dannemark I25, 166, Dannemarkshed 166,
Dannemarkskullen 78, Dannholmen 35, Dansareflaten 166, Dansarmyren 125, Dapen 6, 125,
Delebiicken, 6v.24, Delebiicken 24, Delebd:cksdalen 144, Delesbiick 24, Delesbiickmyren
125, Delesflaten166, Deleshagen 166, De1eshogen78,260, Deleshogs lid 78, Deleskullen 78,

Delestensberget 78, Delestensklivan 144, Delesikem 166, Delet 166, Dikesmyren 125, Dimle
167, Dimlefl.krar,rra16T,Dimmeleflaten 166, Dimmeln 166, Djupedal(en) 144, Djupedalsberget
78, Djupedalshagen 167, Djupedalsholen 167,Djupedalsk1ivan 144, Djupehilet35,Djupeklivan
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144, Djupeklivberget 78, Djupelag 6, Djupemyr 125, Djupemyrsmossen 219, *Djupesek 125,
Djupeseksflaten 167, DjupevattenT, Djupskiir 35, Djupsund 7, Djupsundkullen 35, Djupvarpet
7, Doktorbostiillet16T, Domarelappen 167, Domarestycket 167, Domareviigen 66, Dosshog 79,
260, Dotterflaten el. Dottereflater 206, Dragoneberget 79, Dragonh agen 167 , Dragonholmen
167, Drakeberget, -bergen (St.) 79, Drillarekasen 167, Drillareseken 125, Drillaresnipen
167, Ditaredalen 144, Dritarekasen 167, Dritaremon 167, Dritaresk?ir 36, Dittedalen 144,
Drottningberget 79, 253, 256, Drygtjill 79, 256, Drygfjiillberget 79, 256, DriLrnossen
125, Drdtgarna 167, Drldtgsholmen 36, Driittebackarna 79, >>dukuln> 79, Dumleberget 79,
DumlehogenT9, Dumlingebetesbacken 167, Dumlingebukten 7, Dumlingmyr(en) 125, Dumpen
219, >Dunarebacken> 79, Dunderbacken 79, >>Dusike Lid>> 79, Duvefjiill 79, Duvercidkroken
167, Duverijdkuller 79, Duvercidplankoma 167, Duvertidsbergen 79, Duverdd(s)flaten 167,
Duv(e)skiir 36, *Du(v)seken? 126, Duvskiirhuvudet 36, Dybacken 79, 167, Dybackskyrkan
79, Dyberget 79, Dybukten 7, Dydalen 144, Dydalsberg(et) 79, Dyen 167, Dyflaten 167,
Dyholmen 79, Dyhilan 144, 219, Dyklivan 144, Dykliveberget 79, Dykullen 19, DykaTlan
219, Dylid(en) 79, Dytmaden 126, Dymaden 167, >Dymilsliderno> 79, Dynehogen 79,
Dyngan 7, 57, Dyniibban 167, *Dyrelid 79, Dyrelidsikrama16l ,Dyrelidsiickran 167, Dyrenen
167, Dyrsten 79, Dyrulten 79, Dyskulten 167, Dystycket167,Dyt167,2l9, Dyvik, N., S.7,
Dyviken 167, Dyvikflut 36, DyviksbackanaT9,Dyviksbacken 66, Dyviksgrund 36, Dyiindama
167, Dyiingen, -iingarna 167, >Dflsskils Lide> 79, >Disskils Myr>> 126, >>Ditte k6llarne> 79,
Diimmeliden 79, Dtjde mannen 36, Dcidingarna 167, Dddingestenmalen 36, Dddvik, N., S. 7,
>D<iskj<ittjorden> 167, D6skullen 79, Dd(s)skedet 116.

>>eckegilgiu 167, Edsvikbukten 7, Edsviken 17, Edsvikhagen 167, Edsvikskilen 7,
Edsviktjiirnet 7, >Efell iingen> 167, Bjgde brattan 80, Ejgdeholmen 36, Ejgdetjan 7, 168,
Ejgdevarden 80, Eke 168, Ekebacken 80, Ekeberget 80, Ekebryggorna 66, *Ekebiick(en) 24,
Ekebiicksberget 80, Ekebiicksbergsklivorna I44,Ekebdcksklivan l44,Ekebiicksmyren 126,
Ekeflaten 168, Ekehagen 168, Ekehagsflaten 168, Ekehogarna 260, Ek(e)hogen, -hogarna
80, Ekehogsidden 168, Ekehogskullen 80, Ekehilan l44,Ekehallan 80, Ekehcigen 80, Eke-
kl6van, -kl6voma 144, Ekekliv(s)myren 126, Ekekullen 80, Ek(e)lid(en) 80, Ekelidflaten
168, Ekelidhogen 80, Ekelidklivan 144, Ekelidiingen 168, Ekelund 216, Ekelundsflaten
168, Ekemossen 126, Ekepallen 80, Ekerabben 168, Ekercids myr 126, Ekhogen 168,259,
Ekhogsberget 80, Ekhogsflaten 168, Eklidhiillorna 80, Ekslyckan, -lyckoma 168, Ekilaarna
168, Ekisberget 80, *Ekis(en) 80, Elias hil 7, >Ellers daln>> 144, Elofserridflaten 168,
Elsiingarna 168, Emilberget 80, Emilflaten 168, Enedalen 144, Enerbacken 80, Enerhogen 80,
259,260, Enerholmen, -holmama 80, Enerholmiingen 168, Enerkl8van 144, 168, Enerliden 80,
Enerudden 36, >Engelskiir>> 36, Ensehagen 168, Ensiidet 168, Eriken 36, Erikgrund 36, Eriks
biick24.

Fackfcireningen 66, >Fadders Knatten>> 80, Fagerisskogen 216, Falk(e)mossen 126,
Falkemyren 126, Falkerddtjamet 7, Falketjiirnet 7, Falkomerds 222, Falkomerclsmyren 126,
Faltinplankorna 168, Fanteknipen 80, *Fanteknipmyren 126, Fanteknipmyrs moar 168,
Farbrors rcinn 116, Fattigmansriinnan 7, Felholmehiillan 80, Felholmen, V., O.57, Fem-
stenarci 57, Femstensberget 80, Feteberget 80, Fetebukt 17, Fetedalen 144, Fetehasslarna
216, Fetehiingedyet 126, Fetelid, -liderna 80, Fetemaden 126, Feten 168, Feteplankan,
-plankoma 168, Feterispan 168, Fetet (Ne., Ov.) 168, Feteiingen (St.) 168, Fimmerhiillmyren
126, Finnskiiggbackarna 80, Finnskiiggbrunn 168, Finnskiiggen 168, Finnskiiggsholmen
80, Finnskiiggsmarken 168, Finnskiiggsrultarna 80, Fiskebiick 24, FiskebZicks grind 66,
Fiskeb?icks aker 168, Fiskebiicksiingen 168, Fiskefjiill 80, 256, Fiskefjiillsberget 80, Fisken
168, Fiskestensberget 80, Fiskholmen 36, *Fis6s 80, Fisisbackar 80, Fis6shiillan 80, >Fjase-
myr>> 126, fl?idersklir 36, Fjiillane 243, Fji:"llet 80, 256, Fjiillkroken 168, {iillmarken 168,
Fjiillmyr(en) 126, Fjiilsingfluna 36, Fjiirding(s)flaten 168, ,rFjiirmyo 126, Fjbrer 36,
Flabbefuirkanten 169, Flabben, Flabbarna 169, Flacken, Flackarna 169, Flakebrotten 36,
Flakerenen 169, Flaket 169, Flaskeberg(et) 81, Flaskeklivan 144, Flaskelider 81, Flaskevik 17,
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Flata berget 81, Flatedalen 144, Flateknubben 36, Flatemyr 126, Flaten 169, Flaterenen 169,

Flateseken 169, Flatskiir 36, Flatisama 81, *Flinkekas 169, Flinkekasliderna 81, Flinkelider

81, Flinkereberg 81, Flinkerekiirret 126, *Flinkerod 169, FLinkevallen 169, Flinterddflaten

169, >Flocken"169, Hogebergen 81, Flogemyren 126, Flo(g)en 169, Flogen 7, >Flog 6kern>

169, >Flomekullen>> 219, Fluna 36, Flundran 36, Flygsandsmon 169, Flibacken, -backarna 81,

Flabergen 81, Fl5mon 169, Fl8tteholmen 81, Flitterdd 169, Flltteakem 169, >flSvebackarne>>

81, Fliickarna 169, Fliickehagen 169, Fliicken 169, Fliickesjiin 7, Fliicket 169, Fliicketjiirn 7,

Fliickudden 36, Fliingdalsh6let 169, *Fliingedal(en) 144, Fliiskeberget 116, Fliiske lider 81,

Fliiskemon 126, *Fliiskemyr 126, Fliiskemyrberget 81, Fliiskepannan 169, Fliiskeskiir 36,

Fliiskesugnen 155, Fliiskkisteberget 81, Fliij(e)berget 81, Fkitemyren 139, Fldtholmen 36,

Fogdebackarna 8 1, Fogdeberget 8 1, >Folare My> 126, Folkeflaten 169, *Folkelid 8 1, Folkelids

skog 216, Folketorpsflaten 169, Forndalen 144, Fomdalensmonarna 169, Forndalsberget 81,

Forndals grind 66, Forndals hJila 144, Forndals ros 219, Forndalsskoget2T6, Fornefj?ill 81,

Fornefjiilliberget 81, Fornekilen 17, Fornkilen 169, xForsdal(en) 144, Forsdalsberget, -bergen

81, Foisebacken 81, Forseberget 81, Forsebiick 24, Forseklflvan 144, Forsemyr 126, Forsen

219, Forsepolen 7, Forsvallana 169, Fossercids arrg 169, Fossum?ilven 24, *Frwrheden 169,

Framhedsflkern 169, Frammehagen 169, Frammyren 169, Framudden 37, Franseholmama

81, Franserflut 37, Fransern, L., St. 37, Franshuvudet2lg, Fredrikshillern 144, Fredriksmyr

126, Frilleshillern 145, Froste kn?i 219, Fruflaten 169, Frukostflaten 169, Frojdesflaten 169,

Fultingberget 81, Fultangen 37, Fulflsedalen 145, Fulisen 81,264, Furekullen 81, Furemon

170, Furenas 37, Furholmen 37, Furka 37, Furudalen 145, Furuhogen 81, Furukliwan 145,

Furulunden 216, Furumyr 126, Fururinden216, Furuis 81, Fyrkanten 170, Figelbacka 81,

F6gelbergen 81, F8gelmyr 126, Figlebranrrarrra 170, xFiglekiirr 2i6, Figlekiirrs kas 170,

Fflglemyis hals 126, Fflleberget 81, Ffllebotten 170, Filehed 170, Fileknubben 81, Fangskiir 37,

fflrabybacten 25, Fir(e)hiillan 81, Firhtiljen 7, Fflrklivortal4l,Fiidriften 170, Fiidriftskl8van

145, Fadriftekrwnal7O,Fiigatan 66, Fiigateliderna 81, F?ignaden 170, Fiihuslyckan 170, Fiihus-

myren 170, Fiillbacka 170, Fiillebacka 81, Fiilleklllat 145, Fiirka 58, FZistemdhi.Llskiillan

zig,pote-, Fdtungknubbe 81, Fcilestycket, -styckena 170, Fdlungama 37, Fdlungbacken 82,

Folunge-, Fdlungsmyren 126, Fdlungebergen32, Fdlungeklavan 145, Folungen, L., st.37,
Fcirsumman 170, Fcirsiitte-, Fdrsiittrnyren 126, Forsiittmyrens klivor 145.

Galgbergsfl aten 1 70, Galgebackarna 82, Galgeberget 82, Galgebergsmoarna I7 0, Galge-

liderna gi, *Cattvit Z, Gallvikberget 82, >galne Olu 170, Galtebackama 82, Galteklflvan 145,

Galtekl6vberget 82, GalteklSvmon 170, Galteklflvstenmalen 82, Galtelaget 155, Galtemoama

170, Galtemobergen 82, Galtemyr 126, Galtemyrberget, St. 82, Galtemyrklflvan, St. 145,

Galten 37, 82, Galteryggen 37, Galtryggdalen 145, *Galtryggen 82, Galtd 37, Galtoleran 7,

Galtonubben, -nubbarna 37, Galtdstolarna 37, Galtdsundet 7, Gamla myren el. Gamlemyrenl26,
Gamle hagen 170, >Ganegatan>> 66, >>Ganehiillerna> 82, Garnebacken 82, Garnestcibackarna

82, Gawarcgiirdet 170, Garvaremyrarna 126, Gaserumpen 170, Gatan 66, Gat(e)backen,

-backarna 8i, Gateberyet, -bergen 82, Gatebergs lider 82, Gateflaten 170, >Gatefloget>> 82,

Gategirdsikrarna l7O, Gateg6rds?ingen 170, Gateheden 170, Gateklivan 145, Gateknatten

82, Gatekullen 82, Gatelid, -lidema 82, Gatelidema2l9, Gatelyckan 170, Gatemon, -moarna

170, Gatemulen 66, Gatemyr(en), -myrarna 126, Gatemyrsfjiillet 82, Gatemyr(s)hiilla(n) 82'

Gateplankan 170, >Gatewa> 170, Gatevallen 170, Gattehogen 82, Geleris 216, Gelerisberget

82, *Gellid 82, Gellidberget 116, Gerums vrh 126, Gerumdlven 25, Geteblgen 7, Getehagen

170, Getehogen 82, Geteknatten 82, Geteknipan, -knipen 82, Get(e)myr, -myren l27,Gete-

ryggen 82, Geteskiir 37, Getholmen 37, GethusbergetS2, Getskiirholmen 37, >Gette skalleo>

tZO, Cetitrarna l7O, Getiickroma 170, Gillbredet 170, Gillebredsiingen 170, Gisleskiir 58,

Gissleberg 82, Gisslerddbdckel.25, >Gittefjiilb> 82, Glanarebergsdammen 7, Glanarekullen

262, Glanareklllen, -berget 82, Glanseberget 82, Glas- 240, Glasbackama 82, Glasflaten

170, Glashagen 170, Glashogen82, Glasklivoma 145, Glisberget 82, Glisbergsmarken 170,

Glisbergspolen 7, Gliskilen 17, Gliskl5van 145, Glismarken 170, Gluppan st., L. 37, Glupparna
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37, Gluppehumpama 37, Gluttan 170, Gliidjebergen 83, Gliidjedalen 145, Gliidjeflaten 170,
Gliidjeklivan 145, Gliidjen 170, Gliintebergen83, Gliittan 171, GlAffeflaten 171, >Glciflaten> 171,
Goddan 66, Goddemyr 127, >>Godelekynneb 171, Godniibban 37, Godset 171, Gotlandsmyren
127, Gottlandsflaten 171, Gottlandshfllet 171, Gottlandsplankan 171, Gotflands6kern 171,
Govemyr 127, >>Grabbene> 83, Graddeberget 83, Graddekllnan 145, Graddestrand 37,
Grammekase berg 83, Grammekasen 206, Gramsans siing 145, Gramsekullarna 83, Gramselid
83, Gramseiilven 25, Gramsis 264, Granatbacken 67, Grandalen 145, Grandalsbergen 83,
*Granfjiill(et) 83, Granfjiillsberget 83, Grangiirdet 171, Granhog 83, Granholemon 171,
*Granholen 83, Granholmen 171, Granklivan 145, Grankiirr 127, Grankiirrmyrcn 127, Gran-
kiirrsputten 7, Granmyr(en) 127, Grannercidberg, -berget 83, Grannercidbukten 7, Granne-
rddtjiirnet 7, Gravarna 145,219, Grebbestadkilen 7, Grebbestads sffand 171, Grebyklivarl45,
Grebyvattnet 7, Grenarna 58, Grenen, V., Mell., S. 58, Grimmeflaten l7l, Grimshogen 83,
>Grinbergeb 83, Grind(e)backen 83, Grind(e)flaten 171, Grindekullen 83, Grindemon 171,
Grindemyr l27,Girden, St.67, Grindestycket 171, Grinnertjdflaten 171, Grinneriidmon 171,
>Grinsliib> 171, Gripeflaten 17l, Gripsercidsmossen l2J, Griseklivan 145, Gris(e)kLrr 216,
Grokasen 171, Gropebacken 83, Gropeholmama 83, Gropen 171, Gropeplankomalll, Grosek
127, Gros hamn 67, GrottestycketlTl,Grumsekl5vorna 156, Grumsemyr 127, Grumsemyrmon
171, *Grumsertjd 171, Grumserddmyr 127, Grumser<idshogarna 83, Grumsercidsholmen 83,
Grumser<idsmarken 171, Grumserijdsmossen 127, Grumsmyrsskogen2l6, Grund-, Grdnsund?
171, GrundevattenT, GrundskiirL., St.37, Grundskiirtan 17,38,GrytarL7l,Grytemyr I27,
Gr6bene-, Gribensstycket l7l, Gribenehog 83, 260, Gr6benflaten 17I, Gribenhilet 145,
Gribenmyr(en) L27, Grltbensskiir 38, Gribackebergen 83, Gribiickemyr 127, *Gr8biick(en)

25, Grflgisbergen 83, Grigismossen 127, Grigismyren 127, Grahiillan 219, C:rlnnyrberyet
83, Gr&myr(en) I27, Grisek I27, Griseke myr 127, Grisekflaten 171, Grisekliderna 83,
Gr8stensflaten 171, Gristensstycket 171, Gristeniingen l7l, Gritarebacken 83, Gritareflaten
171, Gritaremadenl2T ,Grittarestycket 171, GritaretuvornaLT l,GrittarevalletlT2,Graftto222,
Griifttoberget 83, Griifttokl8van 145, Griifttostenmalen 83, *Griisgel 145, >Griishjelsliitten> el.
>Griisgjelsliitten>> 172, Griisklivan 145, Griisklflvberget 83, Gr?isplankan lT2,Grdvlingebacken
83, Griivlingholmen 83, Grcidevettarna 206, *Grdfjall 83, Griifjiillsklivorna 145, Gnina bukten
8, 112, Grdna kl6van, -klivorna 145, Grtina myr, Grdnemyr 127 , Gronebacken 83, Grrine bus-
ken216, Grdn(e)goddan 206, Grdnegoddans lid 83, Grcinegoddsrabben I72,Cnonemadl27,
Grdnesek 121 ,I72, Grrinklev 67, Grrinskog 216, Grdteberget 83, Grdt(e)k16van 145, Grdtemyr
127,172, Grciten 8, 58, Grijtet 8, Grdtet, L., St. 38, Grtjtskiir 38, Grdtudden 38, Gubbeberget 83,
Gubbeflaten 172, GubbehagenlT2, *Gubbeliden 83, GubbelidflatenlT2, Gubber<idflaten 172,
>Gubberci Rocka>> 172, Gudesjorden l72,Gtl-, Gullsten 84, Gula hiillan 38, 83, Gula skiiret 38,
Guld-, Gullstycketl72, Gulehallberget 83, Gule hucken 38, Gule humpen 3S,Gulemyrar 127,
Gule pallen 83, *Gulesten 84, *Gulestenskl8v(an) 145, Gulestenskl5vmarken 172, Gulestens
strand 38, Gule udden 38, Gulkesek 172, Gullbinga 84, Gullbringabukten 8, Gullbukt 8,

Gulekiillan2l9, Gullhogen 116,260, Gullhogslider 172, *Gullhuvudet84,Gullhuvudhagenl72,

Gullh0nasten 84, Gullmorholmen 84, Gullikrarne 172, Gulskiir 38, Gungan L72, Gungaremyr
127, Gunhildbackarna 172, Gunhild(e)backen 84, Gunhildklivan 145, Gunhildsberget 84, Gun-
hilds kulle 84, Gunhildsmyren 127, Gwnardalet 17 2, Gunnarebacken 127, Glur,;rnms hage 17 2,
Gunnarskas 172, Gunnarskasberget 84, >>Gunnbiir backen> 84, Gunners-, Gunneshil(a) 145,
Gunnersskir 172, *Gunis 84, Gunisbacken 84, >Gunisdaleu 145, Gupparna 206,Gtppenl72,
Gursercid berg 84, Gursercidb?icken 25, Gurserddfiiillet 84, Gurserddhcigen 84, Gursjord(en)
172, Gursjordsbackama 84, Gursjordsbankama 172, Gursjordsholmarna 84, Gusgirdsbergen
84, Gusg8rdsholmarna 84, Gustafsberget 84, Gustavbryggan 67, Gustavbukten 8, Giareberget
84, 253, >Giigiinbacken>> 84, >G6ls1i> 172, Glne-, Ginsmyren, -myrarna L27, Gineberget,
-bergen 84, G6negatanl72,Ginegrinden 67, Ganehiilloma 84, Gineklivan 145, Ginekl5vberget
84, Ginekiirret I27, Ginetj'arn 8, Gingareberget 84, Gingarekullen 84, Gdngaremossen 127,
Gange-, Gflngaremyr(en), -myrarna 127, Gingkaret 8, Gingkarsklivan 146, Gingkarsmyren
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127, >Ganrensbergen>> 84, Girdemyr 127, *Girdslid 84, GSrdslidholmarna 84, >Gflrlds sl8tte

kiirreb 172, Girvk 8, Gflrvikbukten 8, Garviksklixan 146, Girviksstenmalen 84, Gflsdalen

146, Gisebackehagen 172, Ghsebacken, -backarna 84, Gisebidarna 38, Gisebiden, N., S.

38, Gis(e)hagen 172, Giseholmen 84, Gis(e)lyckan 172, Gisemyr(en) 127, Gisemyrshalsar
127, Gisemyrsliderna 84, Gisemyrsmosse 127, Gishagen 172, Gisholm 38, Giskiirbigen 8,

Gislyckholmama 84, Gisskiir 38, Gflsti, N., S. 38, Gisciama 38, Gisdbisen 8, Gisdfjorden 8,

Gisijflut 38, Gisdkullen 38, Gis<jtaren 38, Gliddholmen 38, Giirdesmyret 127, Gatdet 172,

Giirpemyr 127, G'arpen 172, G'aryevagen 67, Giistabudsflaten 172, Giistabudsholmen 172,

Giistabuds6krarna 172, >Gcidebodalen> 146, >Gdde maden>> el. >>Gdtemader;>> 2O6, Gttkelid
172, *Gdmmelid 84, G0mmelidsbacken 219, Gdpaberget 84, Gdpan 172, Gopekullen 84,
*G<itberg(et) 84, Gotbergskltxan146, *Gdtdal 146, Gdtdalkliryan146, Gdtebo(d)flaten 173,

Gotedalen 146, *Gdtelid 84, Giitelidmyren 12'7, Gtithamnen 173, >Gdthemy> 139.

>Habeckiingen> 173, Haberg 85, Hagamaden T2T,Hagarrnl73,Hagarnaberget 85, Hag-
dalenl46,Hagebigen 173, Hagedalen 173, Hagekrik 173, Hagelid(en) 85, Hagtornkliwan146,
Hagwi 173, >Hag61s flaten> 173, Hagiingen 173, Hakebjork216, Haken 38, Halebacken 85,

Hal(e)berg(et) 85, Halebukten 8, Halegrund 38, Halekullen 85, Halkuckel 173, Hallebackarna
85, Halleberg(et) 85, Hallebergsklivan l46,Halleberysmyr 127, Hallefjiill85, Hallefjiillk?irret
127 , lJallellallmon 173, Hallefjiillmyren 127 , Halliderna 216, Hallindsrumpen 173, Hallinds-
iing(en) 173, Hallkii:ret 216, Hallsdaler 146, >Halls kullarne> 85, Hallskiirret 127, >Hallskiirs-
myren> 128, >Hallsrabben>> 173, >>Hallsikrarne>> 173, >>Hallsiingeo> 173, Halltjiirnet 8,

Halliingen 173, Halmiingen 173, Halsebacken 85, Halseberget 85, Halsen 38,67, Halsflaten
lT3,Halsgatan 67, Halsvikholmen 38, Halsviklandet 173, Halvankaren 38, Halvordsrtidberget
85, Hamburg(s)lyckan? 173, *Hammerhiill 85, Hammerhiillikrana 173, Hammerlid 173,

Hamnebacken 85, Hamneberget 85, Hamnebrtickan 85, Hamneflaten 173, Hamneflogen,
Mellersta, Yttre 8, Hamnehagen, -hagarna 173, HamnehogetlT3, Hamneholmen 38, Hamne-
humpen 39, Hamnehiillorna 85, Hamnekullen 85, Hamnemyren 128, Hamnen (S.) 67, Hamnen,

Hamnarna 173, Hamnesundet 8, Hamnevikudde 39, Hampeberget 85, Hampehagen 173,

Hampeholmarna 85, Hampekasen 173, Hampelandet 173, Hampelid(en) 85, Hamp(e)lyckan
173, Hampemon 173,216, *Hampemone 173, Hampemonebackarna 85, *Hamphagen 173,
Hamphagstycket 173, Hampklflvan 146, Hampstubbana 773, Hampikern 173, Hamreberget
85, Hamrehog(en) 85, Hamreh?illan 85, Hamrehiilldalen 146, Hamrehiillflaten 174, Hamre-
hiillpliten ll4,Hanrchallsseken 128, Hamrehiillsskiftet 174, xHamrekas(en) 174, Hamrekas-
flatenI74, Hamrelid(er) 85, Haneberget 85, Hanseskiir 39, Hanvikberget 85, Hanvikbukten 8,

Hanvikemyren 128, Hanviken 8, Harberget 85, Harelid(en) 85, Haremyr 128, Harenlibb 85,
Hassel-, Hasslebacken 85, Hasselberget 85, Hasseldal 146, Hasselholmen 39, Hassellid,
-liderna 85, Hassellidberget 85, Hasselvik 174, Hasselikem 174, Hasseliingen 174, Hasslebacka
216, Hasslebackemyren 128, Hassledalet 146, Hassledalsholmarna 85, Hassledalsmyrarna
220, Hassleflaten 174, Hasslehogen 85, 260, Hasslelid, -liderna 85, Hasslemyrert 128,
Hassleskogberget 85, Hassleskog(en) 216, Hassleskogkiillan 220, HassleskogLiden, -liderna
85, Hassleskogs intag 174, Hasstensberget 117, Hasstensfluna 39, Hasstensholmen 58, Hasstens-
holmsskiiret 39, Hasstenskogen216, Hasstensskiiret 39, Hasstensudden 39, HasstentjZirnet 8,

Hasstentjiirnberget 85, Hastigdalen 146, Hastigdalsholmarna 85, Hattarna I74,Hatteberget85,
*Hattebr6t 174, Hxtebrirtseken 128, Hattebretskultarna 85, Hattefuran 216, Hattesten 85,

Hatthamnen85, Hatthamnskiiren 39, Havardskleven6T, Havardsklevmoar 174, Havardsklevmyr
128, Havardsklbvan146, Havards ren174, Havrebacken 85, Havreberget 86, HavrehagenlT4,
Havremarken 174, Havsten 39, Havstensholmen, L., St. 39, Hed-, Hedsflaten 174, Hedarnaflaten
l74,Hedbryggan 67, HeddalenlT4, Hed(e)berget 86, Heden, Hedarna 174, Hedensbiicken25,
Hedesdalen 146, Hedhagen 174, Hedkasen 174, Hedliden 86, Hedlidflaten 174, Hedmosseberget
86, *Hedmossenl}S, *Hedmyr(en) 128, Hedmyrsbergen 86, Hedmyrsklivoma 146, Hedsberget

86, Hedsbergs backe 86, Hedsbergskl6van 146, Hedsfjiillet 86, Hedsholtet 216, Hedstyckena
174, Helgas h6'18, HelgdagsflatenlT ,Helgdagshagen lT4,Helgefjtll 86,256, Helgefjiillberget
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86, Helgeliden 86, Heljerddsmyren 128, Helvetesmyr(arna) 128, Helvetes sek 139, Helvetet, L.
174, Helvetet (L.) 86, Hemflaten 174, Hemjorder ll4, >>Herre bro>> 67, Herrens flate 174,
Herrens hage 174, Herrens holmiker 174, Herrens knatte 86, Herrens firteg 174, Herrens
storiingshage lT4,Hervallen 174, Hersebacken 86, Hertsebacksberget 86, Hertseberget 86,
Hertserddsberget 86, Hillerberget 86, Hillerkullhiillarna 86, Hillersbukten (L., Ov.) 8,
Hillersbukterna 8, Hillersudden 39, Hillrekullen 86, 262, >>Hjelbergskl8fvan>> 146, Hjelteflaten
174, Hjortsberget (L., St.) 86, Hjlilmama 86, 114, Hjiilmarnasiiltart 174, Hjiilmbacken 86,
Hjiilmbacksklixan 146, Hjiilmberget, -bergen 86, Hjiilmbergrabben 174, Hjiilmbergsdrigen
146, Hjiilmbergsliderna 86, Hj[lmbergsmaden 128, Hjiilmbergstegen 174, Hjalmbergs Sker

lT4,Hjalmbergs eing 174, Hjiilmebiden 39, Hjiilmehogen 86, Hjiilmen, L., St. 39, Hjiilmhogliden
86, Hjiilmholmarna 86, Hjiilmkullen 86, Hjiilmmyr 128, Hjlilmseken 128, Hjiilmsaltan 174,

HjiilmiingenlT4,Hjiilmiingsvagen6T,Hj:arr(ere)lid(en)86,Hjiirtlidhogen86,Hofvenskijldsklillan
220, Hogar 260, Hogura 86,259,260, Hogarnaberget 86, Hogarsin 25, Hogardlven 25,
Hogebackarna 86, Hoge backe 86, Hogelidema 86, Hogen 86,260, Hogeskasen 175, Hogflaten
175, *Hoggrind 67, Hoggrindmon 175, Hoghembro 67, Hoghemsilven25, Hogkiillan 175,
Hogsbackarna 86, Hogsmyr(en) 128, Hogstjiirnet 8, Hogiingen 175, Holeberget 86, Holen 86,
207, Holkeberget 87, Holkedalen 175, Holkedals kalla220, Holkehagen 175, Holkehed(en)
175, Holkekullen lll , Holkelid 87, Holkemyr 128, Holkemyrberg 87, Holkemyrliden 87,
Holken 175, Holkesten 87, Holliindarberget 87, Holliindarbigen 8, Holliindaruddarna 39,
Holliindarudden 39, Holmarnabiicken 27,Holme-, Holmsmyren, -myrarna 128, Holmebacken
87, Holm(e)berget, -bergen 87, Holmehogen 87, >Holme-holmen> 39, Holmen 39, 87, Holmen,
Holmama 175, Holmen, L., St. 39, >Holme-On> 39, Holmhalsen, -halsarna 128, Holm(s)bukten
8, Holmudden 39, Holmikem 175, Holmiingen 175, Holt, Holtet 216, Holteberg(et), -bergen
87, Holtedalen 146, Holtedelet220, Holte holmar 87, Holtemyrberget 87, Holtemyr(en) 128,
Holtemyrs lid 87, Holteskogen2l6, Holflkern, -Skrarna 175, >Homgen> 175, HopashagenlT5,
Hopaiingen 175, Horngiilbukten 8, Horngiilstrand 39, Hornsbackbukten 9, Hornsudden 39,
Horsikern 175, Hovers klev 67, Hoverddholmen 39, Hover<idkilen 9, Hovenidkullen 87,
Hovercjdstrand 39, Hovmansberget 87, Hovmansiingen 175, Hovrekilen 9, Hovttldd(et) 241,
Hovtriidet 207, Hovtriidsmaden 128, Hovtriidsmyren 128, Hovtriidsiickran l75,Htdernal75,
Hudan 25, Hudiilven 27, *Htlebdck(en) 25, Hulebiicksbro 67, Humlegrinden 67, Humle-
girdsflaten 175, Humlehagen, -hagama 175, Humlemy,r(en) 128, Humleskog 216, Hummer-
berget 87, Hummerhamnen 67, Hummerholmen 39, Hummerholmgrund 39, Hummerkullen
39, Hummerlcis(en) 39, Hummerskdren 39, Hummerskiirgrundarna 39, Humpama 39, Humpen
39, Hunde-, Hunnekl5van 146, Hundeklivflaten 175, Hunden 39, Hundens grav 87, Hunne-
holmen 87, Hunnekasen 175, Hunnekullen 87, Hunnek?irren 175, Hunnek?in(et) 128, Hunne-
kiirrsiingen 175, Hunnelider ll7, Hunnemyr 128, Hunnemyrsskogen 216,Hurneackran 175,
Hunflsen 87, Husbcindema 175, HusebergetST,253,Htsedalen 146, Huseflaten 175, Husekasen
175, Husemyr 128, Husemyren 175, Husevik 9, >Huskiirdalen>> 146, *Huskiirr 128, Hus-
kiirrberget 87, Huslyckan 175, Husmansflxen 175, Husstadfluna 40, Huttarberget 87, >Huus-
mtra>> 128, Huvudet (St.) 87, Huvudgrundarna 40, Huvudhaken 220, Huvudommen 146,
Huvudomsund 9, Huvudriinnan 9, Huvudikern, -flkrarna 175, >Hva skogen>> 2l6,Hyttebacken,
-backarna 87, Hytteberget, -bergen 87, Hytteflaten 175, Hyttehagen 175, Hyttehog 87,
Hytteklivan, -klivorna 146, HyttelidernaST, HyttemobackarnaST, *Hy.ttemon 175, Hyttemyr
128, HyttevallarnalT5,HyttflLkrarna 175, Hibackberget 87, *H6backen8l ,Hltb:ack2T,Hitback-
backen 87, HebackbergetST, Hibiickemarken l75,Hirb:ackflaten 175, H6biick holmar 87,
Hikebytorpsmyr(en) 128, H8kemyr 128, Hakes kaser 175, Hiklflvan 146, H6klivberget87,
Hdklivhiillorna 40, Hiklivstenmalen 87, Hilabukten 8, Hila flut 40, Hilan 9, 146, 175,
HSlbacken 87, H6lebacken 175, Hileberget 87, >H6lebeta>>207,Hileflaten 175, H6lehiillsflaten
175, Hilehiillsstycket 176, *H6lekas 176, Hilekasmyren 128, Hilekasskogen 216, H6l(e)myr,
-myrarna 128, Hfllet 9, 176, Hilhiillan 88, Hilhlillehogen 88, Hfllhiillen 176, >>Hi.Jje backen>
88, H6.lstenmalen 88, Hiltebacken25, Hiltedammen 9, Himyr 128, Hdrdeberget 88, Hirde-
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plankorna 176, HAskiir 40, Hiskiirgrund 40, Hiudden 40, Hivtjrn, L., St. 59, Hivdrnarna 59,

Hivrirnbrottet 40, Hiicklan 59, Hiicklefjiill 117,256, Hiicklefjiillberget 88, HiigghoTmarna 176,
>Hiiljelyckao 176, >Hiiljesmyr> 128, Hiillan 176, Hiillberghagberget 88, Hiillberghagen 176,

Hiillbergsiingen 176, Hiille 207,Halleberg(et) 88, Hiillebergsflatet 176, Hiillebergsskiiret 88,

Hiilleb?ick 25, Hiitlebiickmon 176, Hiillefisken 40, Hiilleflaten 176, xHiillefors 25, H?ille-

forsbiicken 25, Hiilleforsdalen 146, HiillehagarnalT6, Hiillehiilj 9, HiillemyT 128, Hiillesholarna
88, Hiilleskiftena 176, Hiilleskog 216, >Hiilleskullplankerne>> el. >>Hiilles kullsplankerne>> 176,
Hiilleskiirsiingen 176, Hiillevad 67, Hiillorna 88, Hiillskogshalsen 216, Hiillskiir 88, Ha[-
skiirberget 117, Hiillskiirbergslid 88, Hiillskiirplankan 176, Hiillskiirvallen 176, Hiillsvik 176,

Hiillsij 40, Hiillsciberget 88, Hiillsobigen 9, Hiillstiklixar 146, Haltjiirn 9, Haltjiirnberget 88,

Hiilludden 40, Hiilliingen 176, Hiingdyn 176, Hiingeskipet 88, *Halra28, Hiinidbackarna 67,

88, Hiirtjdholmen 40, Hiirddklilan 67, Hiirddsliderna 88, Hiiskjemyrcn 128, Hiistebulcten 9,

H?istehdljen 9, Hiisteklivan 146, Hiistemyr 128, H?istererklunken 59, Hiisteskog 216, Hiistestall
146, Hiistestallama146, *Hiisteviken 9, Hiisteviksmyren 128, Hiisthagen 176, Hiisthagmyren
176, *Hiisthagsberget 88, HiisthagsbergsmlTen 128, Hiisthagsstenen 88, Hiisthagvadet 67,

Hiistholmen 40, Hiistkroketl76,Hdttat40, Hiittefluna 40, Hijfrijet, Ov. 176, Hdfrdhagen 176,

H$frrikroken 176, Hoga berget 88, 253, Hogarlna 220, >>Hog bj<irnfls> 88, Hdgebacken 88,

Htigelid 88, Hdgelidberget 88, Hdgelidmon 176, Hdgelidmosten 88, Hdg(e)lidsflaten 116,

H<igercid lT6,Hogercddrigarna 146, *Hcigesten 88, Htigestenklivan 146, Hdghiillebacken 88,

Hcigknatten 88, Htigland 40, >Hcigs kjarr>> 129, Hdgskogen 216, Hdgsta punken 88, *Hdg6s

88, Hcigisemyren 129, *Hogmdet 176, Hdg2irdsklivan 146, Hiijarefj?ill 88, Hdjareklflvorna
146, Hojaremy{en) 129, *Hdjarholm(en) 88, Hdjarholmrabben 176, Htijeremossen 129,

Hdjeremosslaggena 129, Hdkeniibbet 88, HOkZirr 129, Hdlen 18, 67, Hdljen 176, Hdljikrarna
176, Hiilikrarna 176, HcineflatenlT6, H6nsekl6van 146, Hcinsholmen 40, Hiinsholmsbackarna
88, H<jskiir 88, Hdskiirsdalen 146, Hcistackeberget 88, >>Hcitrombackklofwan> el. >Hcitrdmback

klofwan>> 146, >H<itrombergeb 88, >Htitromsmarken> el. >Htitrommafken> el. >H<itr<ims

Marken> 176, Hdvdinge 176, >>F{gye bro> 67.
>Ifwershage>> 176, Inllryan, -ligoma, Jigema 207, Inregfudstad 176, >Instingsflaten>

176, >Instingsgiirdet> 176,Intagan, Intaget 176, Iserkvarn 177, Ise(r)kvarnbiicken 28, Iser-
kvarnhagen 177, Iserkvams backar 88, Istad 40, Isviken 9, Isvikskil 9,lweflaten ll7 -

Jaktebergen 88, Jans myr l2g,JockanlTT,Jonasflaten 177, Jonas hage lTT,Jonasstranden

177, Jonertidbiicken 25, Jonhagen 177, Jonsberget 88, Jonsehagen 177, Jon(s)grund 40, Jordfallet
88,22O, Jordfallsholmen 88, Jordfallsklavan 146, Jiimmern 9, Jiittefjiill 88, Jiittefjiillsberget,
-bergen 88, Jiittefjiitlsmyren 129, Jdttesten 88, Jdns(e)berget 88, Jcinseliderna 89, J<irnegiirdet

171.
Kacklarekasen L77, >>KafrJrrlgeklef>> 67, Kalkegrundarna 40, Kalkenbackshagen 177,

Kalledammen 9, Kalleholmrabbet 177, Kallekiilret 129, Kallhagen 177, Kallholmen 89,

Kallhfila 40, Kallhilan 147, Kallkalleflaten 177, Kallkiilleiickrorna 177, Kalmareflut 40,

Kalmarskiir 40, Kalveberget 89, Kalvebukten 9, Katvefjiill 89, Kalv(e)hagen 177, Kalvekl6van
L29,147, Kalven 40, Kalvepiltarna220,Kalvfluna 40, Kalvhagbukten 9, Kalvhaggrundama
40, Kalvklivmyrcn 129, Kalvskaten 40, Kalvskiir 40, Kalvsund 9, Kalvdviillandet 18, Kampe-
backen, -backarna 89, Kampebackeseken 129, Kampehogen 89, Kampenhog ltl, 260,
>Kamperhog wallen> 177, Karnphagen 177, Kampholmen 89, Kannemyren 129, Kannhagen

207, Kappekar 129, Karhusliden 89, >>Karhus slatten> 177, Karipallen 89, Karis mus 147,

Karismusberget 89, Karismusliderna 89, Karissliitten 177, Karlshogen 89, Karlsklev 89,

Karlstaddalen 177, KarlsikrarnalTT, *Kartekiirr l29,Kartekarcsberget 89, Kartekiirrs lid 89,
*Kartgel 147, Kartgelsmyret 129, Kartniibban 59, Kartnlibbeberget 89, Kartniibbemon 177,

Kartniibbflut 40, Karussedammen 9, Kasbacken 89, Kasebotten 177, Kasebro 67, Kasefjiillet
89, Kaseflaten 177, Kas(e)hagen 177, Kaseheden 177, Kasehogen 89, Kasekullen 89, Kase-

lidema 89, Kasemyr(en) 129, Kasen, Kasema 177, Kasesnipen 177, Katteberget 89, Kattegatt
9, Kattehuvudet 40, Kattehdljbacken 89, Katt(e)holjen 9, Kattehciljflaten 177, Kattehtiljliderna
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89, Kattehciljsekenl29, Kattemyrarna I29,Katten 40,89, Kattholmen 41,89, Kattplankorna
177, Kattstenmalen 89, Kattstensklivoma I47, Kattuggleberget 89, Kattis 89, Kattistjiirnet 9,
Kattiingen 177, Kavringen4l, Kavringen, L.41, Kepholmen4l, Kesareberg(et) 89, Kesarekullen
89,262, Kesedalen 147, Kidholmen 41, Kidmyren 171, Kidijbukten 9, Kidrrbuktkllxan 147,
Kilbergs stid 220, Kil(e)berget 89, Kilebergs drigor 220, Kilebiick 25, Kilebiickshager 177 ,

Kileflaten 177, Kllegardet 177, Kilegiirdsbukten 9, Kileklivan 147, Kilemaden 129, Kilen 9,
Kileskog 216, Kilesumpen l29,Kllgi:.rdet 177, Killingen 41, KillingetegenlTT, Killinghattama
41, Killingholmarna 41, Kilsholmen 41, Kilstigen 67, Kilstorpemyren 129, Kistan 41, Kiste-
berget 89, 253, Kistehakarna4l, Kisteklivoma 147, Kistekullen, -kullarna 89, Kiviingen? 177,
Kiviingskiiret 41, >Kidrbostyckeb 177, >Kjeholmen>> 177, >>kjennet, Srjdra, Norra>> 171 ,
>Kjernghoen>> 177, >kjiinnungklifbergeno> 89, >kjiinnungmyrdalen>> 147, >kjiinnungmyren>
129,I<Jtrtan? 59, Klareflut 41, Klar(e)kiillan 220, Klar(e)kiillberget 89, Klareklillslider 89,
Klarekiillsiickran 171 , Klaren 41, Klasebryggar 67, Kla(v)holmen, S. 41, Klevarna 67,
Klevebacken 89, Kleveberget, -bergen; 89, Kleveflater 177, I(Tevegatan 67, Klevekilen 9,
Klev(e)myr 129, Kleverumpen 177, Kleveskogen 216, Klevholmama 41, Klevholmen, In., Ytt.
41, Klevh6let 89, Klev6kern t77,Klev'ingen 177, >Klingre Liderne> el. >Klingred Lideo 118,
Klockareberget 89, *Klockaremyren 129, Klockaremyrskogen 216, Klopparna 67, Kloppe-
dammen 9, 177, Kloppedammsflaten, Y.,O.177, Kloppehagen 177, Kloppeholmen, -holmarna
90, Kloppeklivanl47, Kloppekiirr(et) 129, Kloppeliderna90, Kloppemon 177, Kloppemyr(en)
129, Kloppemyrsberget 90, Kloppemyrsklivan 147, Kloppen 9,41,68, Kloppens sdlta 177,
Klopperult 90, Kloppeskogen216, Kloppholmen 41, Kloppsek 178, Klunkarna 90, Klunken
41, Klyftan 41, Kliwardsberget 90, Klivan 178, Kl6van, Klflvorna l4T,Klhvbacken 90,
Kliveberget 90, Klivedalen 147, *Kliv(e)varden 90, K16v(e)vardskl6van l47,Klhvflaten 178,
Klivholmen 41, Klivmarken 178, Kl6vskiir(en) 41, Klivskiirgrundama4l, Klivskiirsskaten
41, Klivtjiirn(en), -tjiirnet, N., S. 9, Klivudden 42, K16wa11 178, Klivikrarna 178, Kliitteberget
90, Kliittebukten 9, KHtteflaten 178, Kliittefluna 42, KTattegrund 42, Klilrtekien 10, KHtte-
kl6van, -klivorna 147, Kldttemaden 129, Kliitten 42, 90, Kliittholmen 42, Klattskaten 42,
Klettiingen 178, >Kkiarewalleo 178, Klciverhagen 178, Klijver<idkiirret 129, Klcivercidsbiicken
25, Kltivercidstjiirnet 10, Knapeberget 90, Knapehagen 118, Knapenyviillet 178, Knaperenen
178, Knarrama 42, Knaregrunden, -grundarna 42, Knarren, Flata, St. 42, Knatteberget 90,
Knatten 90, Knipemon 220, Kntpevardberget 90, *Knipevarden 90, Knipevardstenmalen 90,
Knippelklovorna 147, Knippeludden 90, Knipplama 207, Knippleberget 90, Knipplebergsflaten
178, Knippleflaten 178, Knipplestycket 178, Knollappama 178, Knolledalen 147, Knollflaten
178, Knopparna 90, Knottreberget 90, Knubben 42, Knullen 90, Knutsberget 90, Knutsgrund
42, Knutsmarken 178, Kn?ilidema 90, Kniims fjord 10, Kniimsholmen 42, Kniims kile 10,

Kniims skog 216, Kniisbigen 10, Kniismyr 129, Kniismyrgiljan 147, Knat 90, Knatsberget 90,
Kobergdalen 147, Koberg(et) 90, Kobergssten 90, Kobetssliitten 178, Kockeberget 90, Kodde-
grund 42, Kodyhagen 178, Kodyna 220, Kodyrabben 178, Kodyt 220, Kodyvallen 178,
Kogrundama 42,Kohagberget 90, Kohagen, -hagarna 178, *Kokas(en) 178, Kokasflaten 178,
Kokaskullen 90, Kokasmyrarna I29, Kokeberget 90, *Kokesten(en) 90, Kokestenslider 90,
Koklivan 147, Kokliv(e)berget 90, Kolbriinnarbukten 10, Koldalsb?icken 25, >Kole Backarne>>

90, Kolegravarn a 147 , Kolegravsberget 90, Kolegravsklixat 147 , Kolegravslid 9 1 , Kolidberg
91, Kolid(en) 91, Kolidklflvoma 147, KoIffe 42, Kop 60, Kopallen 91, Kopinan 178,
Kopparviken 18, Kopparviksklivan 147, Kornbackarna9l, Kornbyberget 91, Kornb8den 42,
Korndalsberget 91, Kornflaten 178, Kornhagen 178, Kornjorden 178, Korpeberget 91, Korpe-
kullen 91, Korpestyckena 118, Korpralhugget 216, Korpralmyren 130, Korsbacken 91,
Korsbackleran 10, Korsstenarna 91, Korsstenmyren 130, Korstlngen 42, Korstingflfi 42,
Korslingen 178, Korta viindet 178, Korteflaten 178, Kosbigarna 18, Kosbigeflit42, Kosbigen,
S., V. 18, Koskiir(en) 42, Kostenarna 42, Kosterbackama 91, Koviigen 68, Krabban 42,
Krabbebergen 91, Krabbebukten 10, Krabbeflogbergen 91, Krabbeflogen, Inre, Lilla, Minsta,
Sddra 10, Krabbehog 91, Krabbemyrarna 130, Krabbemyren, Runda 130, Krabbflogarna 10,
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178, Krikrabben 178, Krikstenen 91, Kriksikrarna 178, Kriksiindarna 178, Krikikrarna 178,

Kroppeklfivan 147, Kroppekiirr 130, Kross(e)dalen 147, Krossekii:r 130, Krossekiirrs myr 130,

froiifrohar 91, Krossholmen 42, Krosslyckan 179, Krossniis 42, Krossndstddarna 42,

Krosstenarna 91, Krossiingberget 91, Krossiingen 179, Krubbstycket t79, Ikikan 42,

KrakehSlan 1.47, Krak(e)kullen 91, Krikemad 179, Krakemaden 130, Kr6kenacken 118,

Krakeskal 179, Krakstycket 179, Krtikeniisudden 43, Krtikesholmen 43, Krcikesholmsbukten

10, Kuggebussmossen 130, Kulegrund 43, KullebergetgL, >>kullehilleb 179, Kullemon 179,

Kullen 43, 91, Kullerhilet 147, Kulleakem 119, Kullholmen 43, Kumminbacken 91, Kungs-

bryggan 68, Kuong sekl8van 147, Kusemaden 130,

fusernon 179, Kuse n 10, Kuttrehilet 147, KuttrehflLls

lidergl,Kvarndalen l,Kvarnebiicken25,Kvamedrig
147, Kvarnefallet 25, Kvam(e)flaten 179, Kvarneforsflaten 179, Kvarneheden 179, Kvarne-

hiillan, -hiillorna 91, Kvarnekas 179, Kvamekilen 10, Kvarnelid(erna) 91, Kvarnemaden 130,

Kvarn(e)myren 130, Kvameskiir 43, Kvarneskiirgrund 43, Kvarnetjiirns lagg 130, Kvameviigen

179, Kvarnfallsflaten 179, *Kvamhogen 91, Kvamhogsbergen 91, Kvarnhogslidema 91,
Kvarnkasen 179, Kvarnkleven, L., St. 68, Kvarnkroken 179, KvarnkulTet 92, Kvamlyckan

179, Kvarnsten(s)berget 92, Kvarnst<ibackama 92, Kvarnstddet, Ne. 220, Kvamst<jdsberget 92,

Kvarntjiim I 79, Kvekan 179,K 2,

Kvickeberge n 179, Kvihogarna 2,

Kvillen 179, Kvimosanden 180, n,

-backarna 92, Kvimilsgrund 43, Kvimilskiillan 220, KvimSlssand 180, Kviskogen 216,Kvit
180, Kvivallen 180, Kycklingemyr(en) 130, Kyrkebackarta92,180, Kyrkeberget, -betgen92,

Kyrkebergmon 180, Kyrkefjdll92,256, Kyrkeflaten 180, Kyrkegrinden 68, Kyrkegrindsback-

amag1,Kyrkegrindsmaden 130, Kyrkegiirdet 180, Kyrkegiirds kfllhage 180, Kyrkegiirdssanden

43, >Kasprangs Berg> 92, >Kflsprangs lid>> 92,Ktfiebacka, -backe 92, Kiiftegrund 43,Kafte-
kullen 4j, Kiiften 43, Kiilen 180, Kiillareholmssundet 10, Kiilldalen 148, Kiilldalsbetget92,
Kiilldalsmyren 130, Kiillebergetg2,Killeflaten 180, Kiilleholmen92, *Kiillekroken 180, Kiille-

kroksflaten 180, KZillekiirr 130, Kiillemyr(en) 130, Kiillorna 180, Kiillseken 130, Kiillsmyren
130, Kiiludden 43, Kiimpan 180, Kiimpebackarna 92, Kiimpebotten 180, Kiimpemon 180,

K2impemyr 180, Kiimpemyren 130, Kiimpersviken 10, Kiimperddsmyren, st. 131, Kiimperdds

vik lb, Kiimpesten(en) 92, KiingelklAvan 148, Ktinnskiir, L., St. 43, Kiinnskiiren 43, >kiinnung-
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bergeb 92, >Kiinslil 92, Kiippsliitt 180, >Kiire Berget> 92, >>Kdre Biicken> 25, Kiiringbacken
92,Kaingberget 93, Kiiringbryggan 68, Kiiring(e)flaten 180, Kiiring(e)hagen 180, *Kiiringe-
holt(et) 216, Kiiringeholtssko gen2l7 ,Karingemoarna 1 80, Kiiringemossen 13 1 , Kiiring(e)myren
131, Kiiringemyrs kas 180, Kiiringen 180, Kiiringevallen, -vallarna 180, Kiiringkaserna 180,
Kiiringklev, -klevarna 68, Kiiringklivan 148, Kliringliden 93, Kiiringlyckan 180, Kiiringmon
180, KZiringsj<in 10, Kiiringskliren 43, Kiiringvattnet 10, >Kiirklafvan> 148, Kiirr-, Kiilsten?
118, Kiirrbybukten 10, Kiirrbyudden43, >Kiirrebyhagen>> 180, *Kiirrebiicken25, Kiirregelshiillor
93, Kiirremyren 131, Kiirret 18t,2I7, Kiirret, Lilla, Gamla, Stora 131, *Kiirrgel 148, KArr-
gelklivan 148, Kiirrgelkullen 93, Kiirrgelsdalen 148, Kiirrlidberyetg3, Kiirrlid(en) 93, KArrHd-
klivorna 148, Kiirrplankorna 181, Kiirrsdammen 10, Kiirriingen 181, Kiirriingsberget 93,
Kiisslebergen 118, Kattsk?ir43, Kiittskiirgrund43, Kijkestenen43, Kolhalingskiiret43, Kcilnan
93,22O, Kcilnebacken 181, Kcilneberget, -bergen 93, Ktjlneflaten 181, Krjlnehogen 93, 181,
Kcilnehilan 148, Kcilneklivan 148, Kdlneknatten 93, Kcilnekiillan 220, Krilnelid(en) 93,
Kcilnelyckan 181, Kdlnemyren 131, Kcilnesand 181, Krilneseken 131, K<jlnestycket 181, Kdlne-
tjiirn(et) 10, Ktiremyren 131, >Ktjrnhogen> el. >>Kcimehogen> 93, Kdtt6, L., St. 60, Kdttijbukten
10.

Ladberget 93, 118, Z53,Ladflaten 181, Ladflatliden 93, Ladholmen 43, Ladholmsberget
93, *Ladhiillan 93, Ladhiillemon 181, Ladhiilliingen 181, Ladlyckan 181, LadugArdsflaten 181,
Laget 18, Lahilan 148, Laklivan 148, Lallen 18, *Lammedalen 148, Lammedalmyren 131,
Lammegingen, -gingarna 181, Lamm(e)hagen, -hagarna. 181, Lammholmen 44, >Lammong-
stycket> 181, Lammciberget93, Lammciedet 44,Lammdhillan 181, Lampan, Lamporna 181,
Lamparna 181, Landebergsmonarna 181, Landfastudden 217, Lappeberget 93, Lappekiirr
131, Lappen 181, Laralsgrund 44, Larsehagen 181, Lastareklivan 148, Lastebergen 93,
Lavemyren 131, *Ledelid(en) 93, Ledelidflaten 181, >Lefvers myo 131, Lekenidsbergen
93, Lekholmama 44, Leran 10, 181, Lerbackemon 181, Lerdal(en) 148, Lerdalsbiicken
25, Lerdals grind 68, Lerdalsmon 181, Lerekilen 10, *Lerflaten 181, Lerflatsholmen 93,
Lerholmama 44, Lerholmen 44, Lerhildalarna 148, Lerh6loma 148, Lerkleven 68, Lermyr
181, Leromberget 119, Lerombergsliden 93, Leromgravarna 181, *Leromm(en) 148, Lerpliten
181, Lersekeflaten 181, *Lersek(en) 131, Lerstenbergetg3, Lersten(en) 181, Lerstensklivan
l48,Liane 93, Lianebacken 93, Lianeberget93,Liden, Liderna 181, Lidflaten 181, Lidkiillan
220,Lidroset 93, Lid6krama 181, Ligg snlla 44, Liljas myr 181, Liljekroken 181, Lilla lycke
181, Lillefors 25, L1llegrund 44, Lille heden 181, Lillemyr 131, Lillesand 181, Lillesnarr
44, LllTalven 25, Limkiillorna 181, *Limmaniis 60, Limmaniisberget 93, Limmaniissanden
44,Linberget 93, Linbredan, -bredorna 181, Linbredslorna 181, Linbriickan 93, 181, Lin(d)-
dalen 182, Lindekltvan 148, Lindemyreberget 93, Lindemyr(en) 131, Lin(d)hagen 182,
>Lindrackberget>> 93, Lindringsmon 182, Lindriickan 68, 182, 220, Lindrackmyren 131,
Lindcibukten 10, Lineflaten 182, Linhagen 182, Linklivan 148, Linklivorna 148, Linnefjiill(et)
93, Linnefjiillsklivan 148, >Linneflaten>> 182, Linnetiden 93, Linnholmen 93, Linplankan
182, >Linskiils-Backen>> 93, >Linskiils stdttarne> el. >Lin skiills stcittarne>> 182, Lintagan 182,
Lintaget 182, Linterbacken 93, Lintermyr(en) 131, Lintermyrmarken 182, Lintermyrskleven 68,
Lintermyrsmon 182, Liniickroma 182, Lisas kiilla 220, Lissleklflvan 148, Listenilses myr 131,
Litefjiillet 93, Litemyr 131, >Liur fialtb 119, Ljungberget 93, Ljunghog 93, Ljunghogsflaten
182, Ljunghogsikern 182, Ljungholmen 44, *Ljungnemyr 131, Ljungnemyrsskogen 217,
Loberget 93, Lodegiirdet 182, >>Lofvere lider>> 93, >Lofwerrid flatane>> 182, >Logbrodsflaten>
182, Logegrund (St., L.) 44, *Logehiill(en) 93, Logehiillsstyckena 182, Logelyckan 182, Logen
44, Loghcisen44, Lommen 182, Loppeklivan 148, Loppekiirr 131, Loppekiirrssldtten lSz,Lora
60, Loreflut 44,Loregrund44, LorehtisarnaM,Lortbacken 94, Loskiir 44, Lundbykroken 182,
Lundefliicken 182, Lundemolidema 94, Lundemon, -moama 182, Lunden 217, Lundhog(en)
182, Lunnemyruna l3l, Lunnesek 131, Lurdalsberget 94, Lursjcin 10, Lurstjiirnet 10, Lur-
stjiimsiingen 182, Lurs vatten 10, Lushammar 94, 182, Luteliden, -liderna 94, Lutelidiingen
182, Lutesten 94, Lutsteneheden 182, Luvekullen 94, Lyarefl?il\ 94, 256, Lyarefjiillsbergen
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94, Lycka(n) 182, Lyckebacken 94, Lyckebankama 182, Lyckehoimen 94, Lykullen 94,262,

Lyngnen iAZ, Lyngnirogg4,182, Lyngnhuvudet44,Lyngnhrudfluna 44, Lyngnklivan 148,

lyxJAammen tO, fsZ,iyxedammrabben 1 82, Lingaberyet 44, Lingaberget, Lingeberget 94,

Lhnga fjzill 94,Linga plankorna l82,Lilrlga skiiret 45, Langa stenbryggan 45, Langdammen

t82l*L"6ngebr 68,Lingebrotegenls2,Langeburberget 94, Langeburen !0, Langebyhuvudet

94,L2nge6bden 45, Langebfldenbrottet 45, Lingebidenskaten 45, Langedal 148, Lang(e)flaten

r81, Leig(e)tragenls2,Lhngehed 182, LangehedsliittenlS2, Lflngehediickrorna 182, Linge

holmen +S, L*gt"lkl6van 148, Lingekiirrsstrand 45, Lingemonarna 182, Lingemyr(en) 131,

182, Ltngemyrrhog", 94, Lingen 183, Lingeniis 45, Lingeniisbergen 94, Langeniisudden

a5, Langlsjii-10, iingesjtimyr 131, Lang(e)skzir 45, Langeskiirblden 45, Lingeskiirbflgen

tt, I-an-g"stiirtr"vuaei+5, 94, Lingesorg 183, Lflngesorgberget 94, Li.ngesorgliden 94,

Lange Jtenmalen 94, Lingestrand 45, Lang(e)vatten, -vattnet 11, Langevattenbetg 94,

Linlevattenmossen 131, Lingevattensklivan 148, Lingevattensciurra 45, Lingeviindet 183,

Lan!flaten 183, Langflatseken 131, Lingflatskulten 94, Lttnghedmoama 183, Langholmen

45,\4, L6ngjorden t8e, L8ngtOivliden 183, Langkvit 183, Langpinan 183, Langplankorna

183, Langitrbergetg4, Lingrorklivan 148, Lingsand 45, LSngsjiiholmen 45, Langsjtin 11,

Langtegaina 183-, Langvallarna 183, Langis 94, Lang8sberget, -bergen 94, Langiingen 183,

LangZingtilen 11, >Lettekiirr holene>> 94, Liigersmon, Liigermoarna 183,->Liimmans Berget>

S+,,:*ilrrrrlrrrts Myrn>> 131, Liimmarna 183, Liimmesek 131, Liinsmansdrigen 148, *Lafteklev

6S, Latteklevnaten tg3, Lciberget 94, Ltjbiden 45, Ldgareskiir 45, Lcigelyckan 183, Ltijtnants-

holmen 183, L<jke-, Lokklivan, -klEvorna 148, Ldkeberg(et), -bergen 95, Lcikebergsberget 95,

L6kebergsgiirdet 183, Ldkebergstingarna45,Ldkelider 95, Ltjken, Ltikarna 183, Liikeskiir 45,

L<jkeskiiisienen 45, Ltikholmit 45,95, 183, Ltikholmsberget, -bergen 95, Lcjkholmsklivan

148, L6kholmiingarna 183, Ldklivan 148, L<iklivflaten 183, Lciksbackarna 95, Lciksholarna

95, Lrinneflaten 183, L.iroholmen 60, Lonnholmskiiren, -skiiret, Smi, Stora 45, Ltinntigdapen

11, Ltinntigholmarna45, L<jnntigholmen45, L<inntigsberget 95, Ldrdagsberget 95, >Lcirdttan>

183, >L6ratte Rabbao 183, Lciseberget 95, Losklir 45, Ldskiirriinnan 11, Ltisshogarna 719,

260, xLtivtrackan 95, Lovbriickeklivan 148, Liiv(e)k16van 148, Lcivkasen 183, L<ivkasklivan

t48, L<ivklev 68, L6vlidberget 95, Lrivmyr 131, Lcivmyrberg 95, Lijvis 95, 183, Ldvisberget,

-bergen 95, Ldvisflaten 183, Ldvisliden 95, Lrivismon 183, Liivismyren 131, Lcivisrabben

183, Ldv6siingen 183.

Madbacken 95, Madberget 95, Mad(en) 131, 183, Madflaten 183, Madholjen 183,

Madliderna 95, Magnus hage 183, Magrarna 183, Magrete m1T(en) 131, Makrillemoarna

183, Makrillsktu 44, Makrillskiiren 45, Malinberget 95, Malins hage 183, Mandal 148,

Mandalsbackama 95, Mandals berg 95, Mandalsbranten 95, Manholmen, L., St. 45, Man-

holmfluna 46, Manholmgrundet 46, Manholmskiiret 46, Man(ne)- 242, Manrcbackarna 95,

Mannebacksfllcrarna 183, Manneberget (L., S.) 95, Mannebiicken 25, Manneklivan 148,

Mannemyr 131, Mannemyrs hiilla 95, Man(s)- 242,Mafras flate 183, Marias kiilla 220, Maris

backe 1ti3, Martas h61a 148, Matkl5van 148, Matsegrund 46, Mattes hage 183, Mattisdel

183, Meberget 95, Medkoppen 208, Medkoppsflaten 183, >Medtsedberget> 95, >Meiare

Biirgeb> 1tg, Vtettanterget, -bergen 95, Mellanhamnen 184, Mellankiirret 131, Mellankiin
l84lMelanmyren 131, Mellumberget 95, Mellumbukten 11, Mellumdammen 11, Mellume

knatten 95, Meilumflaten 184, Mellumhagen 184, *Mellumheden 184, Mellumhedsflkern

184, Mellumuddsberget 95, >Merkedals Sib 131, Meskiir 60, Meteberget 95, Mickelhfllet

148, Mickelhilsgiirdesg6rden 68, Mickelhilshogarna 95, Middagsklivan 148, Midsommar

t84, Vtidsommarsbackarna 95, Midsommarsberget 95, Minkan 208, Minneberget, N., S. 95,

Minnekullarna 95, Minnekullen, N., S. 95, Minnet 11, Missunnerdd 184, Mjdlkareberget 95,

Mjdlkaren 184, Mjdlneberget 95, Moarna 184, Mobriickan 184, >Molkestensbackar> 96,

Utttemyr 131, Mollet 184, Moltemyr 131, Moltemyrsbackarna96, Moltemyrsklivan 149, Mon

12O, 184, Monarna 184, Moneberget 120, Monekl6van, -klflvorna 149, Moneklivs lider 96,

>Moosedammen>> 11, >Mordarekas myren>> 131, Morti, L., St.46, Mortigrund46, Mordhamnen
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68, Mossemyr 131, Mossen 131, 184, >Muddeflaten> 184, Mulama 184, Muleliderna 96, Mulen
46, MulliickromalS4, Munkarna 96, 184, Munk(e)bergetg6,Munkedal 149, Munkeflaten 184,
Munkefoten 184, Munkefotsbanken 184, Munkekroken 184, Munkekyrkan 156, Munkeliderna
96, Munkestenama 96, Munkholmen 46, Mureiickrorna 184, Musebergen 96, Museklivorna
149, Museliden 96, *Musemyr 131, Musemyrberget 96, Muskeklivsberget 96, Muskekl8van
156, Muscifjorden 11, Musdrumpan 46, Musdsiiltan 184, Myrama 131, Myrebiicket 25,
Myren 11, Myren, Myrarna 184, Myreputten 11, Myrhagen 184, Myrholen 96, Myrhuskullen
96, Myrliden 96, Mikesten 46, M6kesund 11, M6kesundsberget 96, Mikesundshagen 184,
Mdkholmen (L., St.) 46, Makskiiren, Smi 46, Makskiir, L., St. 46, Mikstensiiltan 184, >Mans-
dams backe> el. >Mansdans backo> 96, Mireklivan 149, *Mtrteholmar(na) 96, M6rteholmars
aker 184, >Mflrtelle daleo 149, Mirtens vall 184, Mirtestycket 184, Miskiir 46, Miskffiut
46, Miskiirssundet 11, Miirgelstycket 184, Miirrebergetg6,Miirrebukten 11, Miirrefittan 184,
Miirref?illsmon 184, Miirrehiillan 46, 96, Miirreklivan, -klivorna 149, Miirrekl8vberget 96,
M?irrekullen 96, Miirreliden 96, M?irremon 184, Miirremyr 131, Miirrepannan 46, Miirreskiir
46, M<ikeberget 96, Mciksumpkullen 120, 262, Mdlen 46, Mtjlenklivan 149, Mtiljarekasen,
-kaserna 208, Molnaregrinden 68, Mtjludden 46, Mcireberget 96, M<iregatan 184, Mcirehagen
184, M<ir(e)kl6van 149, Mdreklivhilan 149, Mtjrekl5vliderna 96, Mrireklivsliden 96, Mdrelid
96, Mdreplankorna 184, Mrirgoddan 208, Mrirgodd(s)berget 96, Mdrhultkiiften 11, Mcirka
hilet el. Mctrkeh8l 149, Mtirkedal 149, Miirkedals backar 96, M<irkeflaten 184, Mdrkehiillflaten
184, >Mcirkeklafsflatep> 184, Mcirkeklev 68, 149, Mrirkeklivan 149, M<irkercidtjiirn 11,
Mcirkret 185, Mdrktjiirn 11, Mcirpannat46, MOrteholmbacken 96, Mcirteholmen (Langa) 96,
Mdrteh8lsmyren 131, Mcirtehiilldalen 149, Mcirtemyr(en) 132, *Mrirting(en) 46, Mdrrangmyr
132.

Namnlds 185, Namnldsmyren 139, Naverklivorna 149, Neanbergsdalen 149, Nerare-
dammen 11, *Nocke(s)ten25, Nockesten(s)kilen 19, Nordareikrarna 185, Nordbergssanden
46, Nordbrunn 220, Norddalarna I49, Nordere hagen 185, Nordfjiillet 96, Nordflaten 185,
Nordg2irdet 185, Nordhed 185, Nordhedsmarken 185, Nordmanhog 96, Nordmanskullen 96,
Nordmanspallen 96, Nordostfluna 46, Nordsand 46, >Nordseflaten> 185, Nordskog 217,
Nordstrand(en) 46, Nordstranden 185, Nordstrandsviigen 68, Nordsundet 11, Nordsiiltan 185,
NordvardeklSvoma I49, Nordvarden 96, Nordvikarna 11, Nordiingen 185, Norrmaden 132,
Nya laget 11, Nyckelknattet 96, Nyckelstensberyet 96, Nygrind 68, Nygirdsstycket 185,
Nygardstjiirn(et) 11, Nygirds6kern 185, Nyhagen 185, Nylagberget 96, Nylandberget 96,
Nyliindet 185, Nyodlingen 185, Nypeg6rd(en) 220, Nypegirden 185, Nypegirds aker 185,
Nypetornsbacken9l, Nyp(e)torn(s)hagen 185, Nypkijet 185, Nypl<ijsiingen 185, Nytorps-
berget97, Nytorpsdrigoma 149, Nytorpsskiftet 185, Nyvall(en) 185, Nyviillet, -viillena 185,
Nirsberget 97, Niibb6krarna 185, Niibbiingen 185, *Niippekiirr 132, *Niippekiirrsmyr 132,
Niippekiirrsmyrbergen9T, N?ippekiirrsmyrmarken 185, Niiset 185, Niisflaten 185, Niishalsberget
97, Niishalsbukten 11, Niishalsen lI, 46, 185, Niishiillan 46,97, Niisingbacken, -backana 97 ,
Niisklev 68, Niistegirdsholmen 46, Niisuddelider 97, Niisudden 46, Nafte[d 97, N?iverklivan
149, N?iverklivberget 97, *Ncitebro 68, Ncitebroiingen 185, Ncitebuskarna 217, Nritehogdalen
149, Ndtehogen 97, Ndtehiillan, -hiillorna 97, Ncitet 47, Nritevattnet 11, Ntitevattnets berg
97, Ncitevattnets biick 25, Ndtevattnets mosse 132, Ndthogsholmarna 97, *Nritholmen 97,
Ncitholmen 47, Ntjtholmesiickror 185, Nritniis 47, NdtnAsbukten 11, Ncitsjon 11, Ndtsundet
11.

Oasen 185, Offerstenen 97, ll5, Ofredsberget, -bergen 97, Ofredsmyren, (St.) 132,
Olasskiir 47, Olebolseken 132, Oljeskiir 47, Oljeskiirsstenmalar(na) 47, Olsberget 97, Ols-
biicken 25, Olsbiickholmat 97, Olsbiicklider 97, Olseflaten 185, Olserddiilven 25, Omberget
97, Ommen 149, Ommerholmen4T, Opparedammen 11, Op(p)ekanetl32, Ormebackama
97, Ormeberget 97, Ormebhgen 12, Ormehagemyren 132, Ormekli:an 149, Ormekl8vemyr
132, Ormemyr 132, Orm(e)tveten 185, Ormhog 97, OrmhogbackengT, Ormhogmyren 132,
Ormudden 47, Ornebackama 97, Omeflaten 185, Omekl8van 149, Ornekullen 97, *Orarna
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2lT,Orramarron 185, Orreberget 97,253, OrrebergslidernagT, Orredalbiicken2l, Orredalen

149, Orredalsbackarna 97, Orredalsberget 97, Orredals bergknatte 97, Orredalsflaten 185,

Orredals kJilal.4g,OrredalsknattarnagT, Orredalsmon 185, Orredalsseken 185, *Onefjiill 97'

OrrefjiillsbergetgT, Orreflaten 185, Orrehagen, -hagafna 186, Onehagsflaten 186, Orrehyttsmyr

132, bnekaserna 186, *Orreklev 68, Orreklevsbackarna 97, Orrekloppen 68, Orreklflvan

149, Oneklflvberget, -bergen 97, OrrekiivknattengT, OrreklAvmyren 132, Orrekiirr(e0 186,

217, Onekals-y. t:2, onelid 97,186, orreliddalen 149, Orremon 186, Orremyr(en) 132,

Orremyrshalseni3z, Oo" yrsmon 186, Orremyrsikern 186, Orreskog 217, Orreskogen 186,

Orreskog(s)vallen 186, OrrJvallen 186, Orrevikbukten 12, *Orrevik(en) 12, Orreviks klivor
149, Onaickrorna 186, Osemyren 132, Oskarshagen 186, *Ottervarden 97, Ottervardkullarna

98, Ottervardsbergen 98, Ottervardsklivanl4g,Otterdberget 98, Ottertibukten 12, Otterciklivet

149, Otterdn 47, Oudden 47, Oxedalen 149, Oxeklivan 149, Oxeldalen 186, >Oxesprangane>>

186, Oxhagen 186.
Pagaiderdalen 149, Paganderflaten 186, Pallarna 47, PaTlebetget 98, Pall(e)flaten 186,

Pallemyr(en) .l32,Paller^, Pallarna 98, Palleskogen2IT, Pannan 98, Pannberget 98, Pann-

t<atan tSO, Paradiset 186, *Parttjiim 19, Parttjiim(s)bergen, N., S. 98, Parttjiirn(s)kl6van,

(Lilla) 149, Pejsarestycket 186, Pekhtigarna 98, >>Pellame>> 186, Penge-, Penningehfllan

i+e, ienge6ivan 149, perehagen 186, Peremyren 186, Peres grund 47, Peres hiller 149,

Peres kliia 149, Perflaten 186, Persgrundet, -grund 47, Pershagelider 98, Pers holme 98,

Persholmen 186, Pers kaser 186, Pers udde 98, Persis 220,Peterhagen 186, Petters hage 186,

Pickar(e)skiir 47, Pickerdd 186, Pigebukten 12, Pigeviken 12, Piggebotten lS6,Pigget 47,

Pigorna'186, Pilebacken 186, Pil(e)flaten 186, Pilegatan 68, Pilegrinden-68, Pilehagen 186,

pil-elyckan 186, Pilemyren 132, Pilerdd 186, Pitestycket 186, Pilhagen 186, Pilmad(en) 1.32,

pilteitycket 186, Pinan 186, Pineflaten 186, Pineliderna 98, Pinntifluna, Nordviistra, Scindre 47,

Pinnriflut, Sydviistra 47, Pinntin 47, Pinnciudden 47, Pipekullen 98, Pipholmen 47 ,Pipst:rrd 12,
pissareberget 98, Pissareklivanl4g,Pissareknatten 98, Pissaremyren 132, Pissestrutberget 98,

Plankan, Piankoma 186, Plassemyr 132, Platsebacken 98, Platseberget, -bergen 98, Platsedalen

150, Platseflaten 186, Platsegiirdet 186, Platsehagen 186, Platsehed 186, Platseholmama 98,

Platsekilen 12, Platselid(en; 98, Ptatsemon, -moaf 186, Platsemyr 187, Platsen 187, Platshilan

187, Platsmaden 132, Platsakem, -&krarna i87, Platsiickran 187, Platsiingen 187, Plumparehilet

19, 150, Pliten 47,187, Plitiingen 187, >>Ponge klofwan> 150, Porsemyr 187, Porsemyr(en)

132, Porsemyrsbackarnag8, Porsen 187, Porsholmen 47, Porsholmskiiren 47, Porstflngflwa47,

Porsiickreflaten 187, Porsiickreiingen 187, Porsiickroma 187, Portikrarna 187, Postplankorna

187, Postseken 132, Postviigsflaten 187, Postikrarna 187, Potatisiingarna 187, Pottemyr

132, pratmakareberget 98, Pratmakareklflvan 150, Predikestolarna 98, Predikstolberget 98,
predikstolen 98, Preiteflaten 187, Priistemyr(en) 132, >Priistesitbergeb 98, Priist(e)viigen 68,

Priistklflvan 150, Priistmyrbergen 98, Pukemyren 132, Pukemyrsklflvan 150, Pukemyr(s)liden

98, >Pullane> Z22,Pulsebron 68, Pulsebiicket21,Purgasen 187, Puseberg 98, Pussiireskiir 47'

Puttebergen 98, Pyttan 187, Pyttiingen 187, >Pildass myrarne>> 132, Pilegrund 47, Pilsbacken

98, Piseiron 217, Piseskogen,2LT,P5skekullarna 98, Piskemyretl32,PiskemyrsmoartnlST,
>Piidertj Lid> 98, >Pdgerdds ikern>> 187.

Rabbebergetg8, Rabbemaden 132, Rabbemonarna l8T,Rackebergengg,Racksholmsikem

187, Radhytt tsz, Raanytttergetgg,Radhyttkroken 187, Raftdmarken 187, Raftdskogen 217,

Rafttjstenen 99, Raftiitangstjiirnet 12, Raggemyr 132, Raggemyrsberget 99, Raggotemyrberget

99, Raggotemyret 132, Raggotemyrklavan 150, Raggote yarde 99, Raggote vardeber-

get 99,-Ragnhildsholmen 187, Ragnhildsskiir(en) 47, Ragnhildsskiirsand 12, Raka klirret

I32, nrrcnotmer 4'.. , Ralledalen 150, Ralleklavan 150, Ram-, Ramneberget, -bergen 99,

Rambergsflaten 187, Rambergsmoama 187, Rambergssand(en) 47, Ramdal 150, Ramdal

myr l3i, Ramdalsberget 99, Ramdalsmossen 132, Ramlareberget !20, Rammelklivan 150,

Ramnegirdsflaten l8i, Ramnegirdsiickran 187, Ramnegiirdsbotten 187, Ramnegiirdshagen

187, Ramn(e)kliva 150, Ramneklivs moar 187, Ramnekullen 99, Ramnungen 47, Ramsfjorden
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12, Ramsjdn 12, Ramskiir 47, Ramsvikbukten 12, Ramsvik(en) 12, Ramtjiirn 12, Raneberget
99, Ranebobukten 12, Ranebohilan 150, Ranebosjcin 12, Ranemyr 132, Ranglareberget l2O,
Ranglareklivoma 150, Ranglaremyrenl32, Rannikberget 99, Ranniken 120, *Ranteg(en) 187,
Rantegsmyr 132, >Rappen> el. >>Riippen> 208, Raskemyren 133, Raven 12, Ravfrkrarna 188,
>Rehaltebackarne>> 99, >>Remskdl lid>> 209, Renen 68, >Renkehagen> 188, Renskarebacken 99,
>>Reolsbergen> 99, Reolskogen2lT, Rep(e)flaten 188, >>Reset> 188, >Resgiilds-tufvorne> 188,
*Resmyr 133, Resmyrmo 188, Resstenhagen 188, Resci 48, Revlama48, Revlet 48, Riareberget
99, Riareklev 68, Riareklevberget99, Riareklevdkrarna 188, >Ribbis Mon>> 188, Ridareberget
99, Ridaremoama 188, Riddarspringet 99, Rikebukten 12, *Rimis 99, Rimisbackarna 99,
Rimisliden 99, Rimismyren 133, Rimismyrshalsen 133, Rindemosseliderna 99, Rindemossen
133, Rindemyr 133, Rindemyrberget 99, Rindemyrliden 99, Rinn-, Rinnare-, Rinnarnaskogen
217, Rinnareberget99, Rinnaremarken 188, Rinnaren, (Ov.) 26, Rinnarevallarna 188, Rinnarna
188, Rinnarnaberget, -bergen 99, Rinnarnamarken 188, Rinneberget 99, Rinnebergs back-
arna99, Rinnemon 188, Risedalarna 150, Riseh?illar.99, Risekiillskullen 99, Ris(e)myr(en)
133, Riset 188, Rishagen 188, Riskiilla 188, Rismyrsskogen2lT, Rismyrs skogsmark 217,
Rispebukten 12, Rissemyren 133, Risset 99, Riveskiir 48, >Robbemadeo 133, >>Robbevalln>
188, Rockan 48, Rockegrund 48, Rockeklivor 150, Rockemyr 133, Roffan 48, Rofforna,
Smi 48, >>Roflaten> 188, >Rofven> 188, >>Rokollhrigeu 100, *Rokult(en) 100, >Roliberget>
100, Rolledal 150, Rolledalsberget, Norra 100, Rolledalsisen, Norra 100, >Rolyckao>
188, >>Rommegels Myo 133, >Ronnehogeu 100, Ronsarebacken 100, Ronsarekasen 188,
Roparebackarna 100, Roparemon 188, Roparestenen 48, Roparestensklivan 150, Roparhiillan
48, Rorholmen, L., St. 61, Rosebacken 100, Rosehagen 188, Rosmyrehiillan 100, *Rosmyren
133, Rotebodalen 150, Roteboknattarna 100, Roteboskogen 217, Rotehilan 150, Rotevallen
188, Rotholmen 48, Rovemossen 133, Rubbeberg 100, Rubbek?irret 133, Rubbern 189,
Rubbeseken 133, Rukekiirret 133, Rullarna 48, Rullebacka 100, Rullehogen 100, Rullercid
189, Rulten 189, Rulteiingen 189, Rumleborg 19, Rumpan, Rumpen, Rumporna 189, Rumpe-
backarna 100, Rumpebergen 100, Rumpehiillorna 48, 100, Rumpeklivan 150, Rumpelid
100, Rumpemyren, Ne., Ov. 133, Rumpeskiiren 48, Rump(e)?ingen 189, Rumpholmen 48,
Runda fliicken 189, Rundeflate 189, Rundefloge 12, Runeflaten 189, Runehiilloma 100,
Russekiirr 133, Rusthillarehagen 189, Rutan 189, Ruteliden 100, Rutevallen 189, Ruthackan
189, Ruthackberget 100, Ruthacket 189, Ruttna dapen 12, Ryckekasema 189, Ryckekroken
189, Ryckin 189, Ryckinhagen 189, Ryckinkaserna 189, Ryckinkroken 189, >>Ryfsbacken>>
100, Ryggemyr 133, Ryggemyrskogen 2lT,Ryggen 48, 189, Rykekiillan 220, Rylandsflaten
189, Rylandskroken 189, Ryssbacken 100, *Ryssegiirdet 189, >Ryssegiirds styckeb 189,
Ribocksberget.100, Ribolgen 19, *Rigbacken 189, Rigbacksflaten 189, R6(g)berget 100,
Rigetekl6van, Ov., Ne. 150, Rigetelider 100, R6getemyrin 133, Rigetsberget fuO, ,iRigette
Wallen>> 189, Righagen, -hagarna 189, *Rigkasen 189, Rigkaskleven 68, Rigklivan 189,
Rigirdsvallen 189, Raholmen, L., St.48, >R6ll6s> 100, >Rflsprings Lid> 100, Risscibukten 12,
Rissriskogen 2l7,Rhttaskas2l7,R6ttem1r 133, *Rzibbis l0o,264,Riibbisk?irret 133, Riibbfls
stenlid 100, Riibbis stenmale 100, >Riifvesv?iljs Lid> 100, >Riilne Lide> 100, Riimnedalen 150,
Riimneheden 189, R?imneikrarna 189, Riinnareberg(et) 100, Riinnaremyren 133, Riinneberget
100, Riinnekemlr 133, Riinneliderna 100, Riinniingekiillan 220, xRiinniing(en) 189, Riivback-
arna 101, Riivbis 220, Riivb6sen 20, Riiveberg(et) 101, Riivehalsen 189, Rav(e)h6let, -h6lorna
150, Riiveh6lorna 190, Riivekilen 12, Rav(e)k16van, -kl6voma 150, Riivektiv(s)berg(et) 101,
Riiveknatten 101, Riivekullsberget 101, Riivelid 190, Riiveliden, -liderna 101, Riivelyberget
101, Riivestycket 190, RZivetungan 101, 190, Riivhagen 190, Riivhalsberget 101, Riivhalsmyren
133, Riivhusdalen 150, Riivhuskullen 101, Riivhusmyren 133, Riivkaserna 190, Riivklivflaten
190, Riivklivhfllet 150, Riivklivmyten 133, R?ivknatteiingen 190, Riivkutlen 101, Riivlidberget
101, Riivlidholarna 101, Riivseniis 190, Riivsk?ir 190, R?ivskiirskroken 190, Riivskiirs lider
101, Riivskiirsiingen 190, Riivsniishuvudet 48, Riivisbackarna 101, Riiv6s(en) 101, Rdda
skiiret 48, R<ide dal 26, Rt dfjal 101, Rridhall 48, Rddhalleflaten 190, Rodhammar 101,
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R6dhammarfjorden 12, Rddhiillan 101, R<jdhiillebacken 101, Rcidsbacken 101, Rijdsvadet

68, Riiltekan 190, Rctllekemaden 133, Rcillekemon 190, Rdllekemyren 133, Rijllekhogen 101,

Rcillekrulten 101, >R61yckan> 190, >Rcimyrkasen>> el. >>Rcimyrkaserne> 190, >Rdmyrsbackar>

101, >Rrimyrslagger> 133, >Rdmyrsliden> 101, Rtinnbiirsflaten 190, Rtjnnbiirsiingen 190,

Rttnneberget 101, Rtinneflaten 190, Rcinnefliick 190, R<innehagen 190, Rcinnehogen 101,

Rdnnehflla=n 150, Rdnneklivan 150, Rdnnemyr 133, *Rcinneskiftet 190, Rdnneskiftsikem

190, R6nninge hog 101, Rtinningehilan 150, Rtinningen, Rdnningarna 190, Ronning(s)berget

101; Rdnningsklivan 150, Rrinningsliden 101, Rrinningstycket 190, Rdnnlyckan, N., S. 190,

>R<inis> 101-, >Roqviame>> 190, Rdrdal 150, Rdrdalsberget 101, Rdrdalsklivan 150, Rdrdals

myr 133, >Rdre Beip 101, Rcireklev 101, Rdrklavan 150, RdrmlT (en) 133, Rdrmyrsbackar

1ii1, Riirmyrsberget 101, Rtirmyrs hiilla 101, Rormyrslider 101, Rtirskog(en) 217, Rcirs lycka

190, Rtirstubb"tt t90, R<irtegen, -tegarna 190, Rortegsiingen 190, Rdrtjiirn 12, Rdrtjiirns kulle

101, Rtirvallen 190, Rdrvassen 190, Riirvik, -vikarna 12, Rdrvikshagen 190, Rtjrvikskullen

10t, xp5.Ur 101, Rdrismyrarna 134, Rciriingbotten 190, Rdriingen 190, Rdr?ingsberget 101,

R6riingsklivan 150, Roriingslid IO2, Rdriings lider 102, Rdsarna 102, Rdsarnaskulten 102,

Rosbriickan 102, Rclsbukten 12, *Rdsdal(en) 150, Riisdalsberget 102, Rds(e)berget, -bergen

102, R6sebuktberget lO2, *Rrisehilet 150, Rtjsehilsliden 102, Rcisehiillan 102, R<jsekullen

102, ROsemyr(en) 134, Roseplankorna 190, Rtiseptilarna 12, Rciseskogen 217, Rtisestenmalen

102, Rcisesundet 12, Rdset 210, Rctsholmen, -holmarna 48, *Rdsholt 217, Rcisholtkiirret 134,

*Rcislid 102, Rtislidkl6voma 150, Rdslyckan 190, Rcisniis 48, Riisniisbukten 12, Rtisniisudden

48, Rdstjiirn 12, Rdstjiimedalsb2icken 26, R0stjiirnsdalen 150, Rdstjiirns lider 102, Rbsudden,

-uddarna 48, Rtisuddsberget 102, Rdsuddstenmalen 102, Rtjsfls 102, 264, Rtisisklivan 150,

Rdsfls mo 190, Rotekaserna 190, Rdtekas lid 102, 134, Rtiuerdalen 150, Rtitterdalsliden 102'

Rcitterdalsmyren 134, Rtivekilen 12, Rciven 150, Rtjvakern, -ikrarna 190.

Sackek-allan 220, Sacken 190, Sackikrama 190, Sadelflaket 48, Sadelgrund 48, Sadeln

61, Sadelskiir 48, Sage- el. Segeholtsdrigen 151, Salongen 191, Salteriet 220, Saltesundet12,

Saltesundsskiiret4g, Saltetjiirn(e| 13, Salteviksbackarnal02, Saltkiilbackarna 102, Saltpannan

49, lgl, Saltskiir(et) 49, Saltskiirkoltre 49, Saltvikbackama 191, Saltviken 13, Saltvikholmen

+9, Sattvitmon 191, Saltviksberget 102, Saltvikstackarna 49, Saltviksundet 13, Saltvikesen

I02,264,Salvebacken 102, Salveberget 102, Sandarna 191, Sandbacksflaten 191, Sandbigberget

tOZ, Sandbngen 13, Sandbiick 26, Sandbiickmoarna 191, Sandemon 191, Sanden 191, Sanders-

lidema 191, Sandevaddalen 151, Sandfjiitlberget 102, Sandgropsbiicken 26, Sandgropsmyren

134, Sandgrund 49, Sandgrundarna 49, Sandhagemon 191, Sandhaken 49, Sandhakskarct49,

Sandh6jden 102, Sandkasen 191, Sandklev 68, Sandlid 191, Sandlidbergetl02, Sandlidsiicken

191, Sandrand 191, Sandsmyren 134, Sandtjiirn 13, Sandvattnet 13, *Sandiker 191, Sand-

flkerberget 102, Sanken 191, Sankt Helena 191, Sanniisfjorden 13, Sanniishagarna 191,

Sanniiskilen 13, Sanniiskilen,L. 13, Sanniis strand 49, Segelskiir 49, Segelsund 13, Sejebergen

49, Sejeberget 102, Sejedriiuet 13, Sejeklavan 151, Sejemyren 134, Sejepallen 102, *seje-

sten(en) 49, Sejestenmon 191, Sejestenmyren 134, Sejisen4g, Sekebiicken26, Sekedyplankorna

191,'sekehagen, -hagarna 191, Sekeliden, -liderna 102, Seken, sekama 134,19L, Sekevallen

191, Sekeaclaorna 191, >Senepparne>> 191, Sexholmen 191, Sexholms berget 102, Sex-

mannahiillan 102, Sextonikrana I9I, Sidden 191, >Siflinge Lideo 102, >Siflinglideberg>

102, >Siflingliden 102, >Sifre hagen> el. >Sifrehagen>> 191, Sigfridsholtet 217, Siljeklivan

151, Sille(back)berget 102, Sillebukten 13, Sillebigen 13, Sillefiskbacken 102, Sillehiillan 49,

Silleklavan 49, 151, Silletiicksbackar 102, Sillhilet 13, Sillh8lskiir 49, *Sillskog(en) 217,

Sillskogsberget 102, Silltackholmen 49, Silltiickpallen 103, Simons hed 191, Siris berget 103,

SiverUoklflvan 151, Sjukstugan 49, Sjulhals berg 103, Sjulshalsar 134, Sjulsholmen 49,

Sjulsklivorna 151, Sjulsmyren 134, Sjultangen 191, Sjdbackarna 103, Sjdbergshagen 191,

Sjtiemetlum 13, Sjofri(d)hagen 209, *Sjdgrinden 68, Sjdgrindstycket 191, Sjdkullen 103,

SjtiteOet+S,68, Sjolyckan 191, Skaberaket 191, Skackorna 191, Skackotteflaten 191, Skagerrak

ti, Staleberget iOj, Skalebiick 26, Skalekas(orna) 191, Skaleklivan 151, Skaleliderna 103,
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Skalet209, Skalldalen 151, Skallebacken 103, Skallebergen 103, Skalleflatenlg2,Skallekullen
103, Skallen, Skallarna 103, Skallermyren 134, Skallermyrsklivorna 151, Skallertidsjon 13,
Skallertidvatten 13, Skalmer<idberget 103, Skalmer0dklivan 151, Skalmercidliden 103, Skalsek
134, Skaliilven 26, Skamfotelandet 192, Skarpenord20g, Skarpfluna 49, Skarphuvudena 61,
Skarphuvudet 103, Skarphuwdet, St., L. 61, Skarvflaten 192, *Skarvhog(en) 103, Skarv-
hogsflaten 192, Skateberget 103, Skategrund 49, Skaterumpan 49, Skatteklivan 156, skatte-
kliwallen 192, Skattemon 192, Skattikrarna 192, Skaverridsmyren 134, Skedeholtet 217,
Skedenputt 13, Skedesbackanrc 192, Skedesflkrar(na) r92, Skedet 68, 192, Skedlag 49,
Skedlagudden 49, Skee 240, Skickercidbiicken 26, Skickerridgrund 49, Skickercidhiillan 103,
Skickercidviken 13, >Skiet > 192, >Skillarehiillbergeu 103, >skillarehiillmarken>> 192, Skill-
nadsberget 103, Skillnadsklivan 151, Skinnaren (st., L.) 209, Skinnareplankorna 192, >>Skirsta
moarne>> 192, Skit-, Skitenmyr 134, Skitarekullen 103, Skitareskiir4g, Skitberg 103, Skite 192,
SkitemyrhAlet 151, *Skitkl8van 151, Skitklivbergen 103, *skitpallen 103, Skitpallsflaten 192,
Skitrumpen, -rumporna 192, SkitiickromaIg2, >Skicirbergeb 103, >Skictrkfltleu 103, Skjuts-
hiillslidema 103, >skjutshiillsmyreo> 134, >skjalilHolmeo> 103, >Skjiilebergeb> 103, *skodde-
myr 134, >Skoddeb 209, >Skodmyrflaten> 192, >Skoflateu 192, Skogeberget 103, Skogebergs
kan 134, Skogeholts lid 103, Skogholmen 103, skogklivbacken 103, Skogsflaten 192,
Skogsholtet 217, Skog(s)k16van 151, Skogskl5vberget 103, Skogsklfivefjiillet 103, Skogs-
stammen 220, Skogstjiimet 13, Skomakareh8let 151, Skomakarestranden4g, Skomakareudden
49, Skomakargrund 49, Skorstengrund 61, Skorven, Skorvama 192, Skorvestycket r92,
Skottarna 192, Skotteklflvan, -kl6voma 156, Skottemyr 134, Skottflaten 192, *Skottmyr 134,
Skottorphuvudet 103, >Skowallen> 192, Skrap(e)landsdalen 223, skrapelandsklivan 151,
Skraphiilloma 103, Skrattebrunnen 220, Skredberget 104, skredbergs lid 104, Skredfors 26,
Skredforsberget 104, Skredforsstenmalen 104, SkrevareberyetlO4,Skrevareflkern 192, Skrevet
192, skridskomyrerl34, Skrottan 192,223, Skrottemyr 134, Skrubban 209, skrubbarna 192,
Skrubbeberget 120, skrubben 192, Skrubbtiderna 104, Skrummarna 192, skrummeberget,
-bergen 104, Skrummehagetl93, skrummehilan 151, Skrummekl5van 151, Slcummekullen
1o4,262, Skrummens kas 193, Skrummeris 104, Skrummertis 104, Skrummestenmalen lo4,
*Skriberg(et) 104, Skribergsflaten 193, skribergskullama lo4, Skribergsliderna 104,
Skriiddareklivan2lT, Skriiddarekiirret 134, Skriiddarelider 104, Skriiddaremyr l34,skriiddare-
myrbukten 13, Slaiiddaren 49, Skriiddargrund4g, *Skriillehuvud 104, Skriillehuvudsuddarna
193, Slaiillehiigsudden 193, Skriillhagen 193, Skriillhdgen 104, Skriippemon 193, Skriippis
121,264, skriippisberget 104, skriipp8smon 193, Skuggeberget 104, Skuggebergsbackarna
104, Skuggebergsmyren 134, xSkuggelid 104, Skuggelidflaten 193, Skularna 193, Skuleflaten
193, Skulkiirr 134, Skulteflatenl93, Skulten, (Friimre, N.) 104, Skutebackberget 104, Skute-
backbukten 13, Skutebacken 104, Skutholmen 49, Skuttorphuvudet 104, Skviitteh6lan 151,
Skyggebacken 104, Skyggeklivor 151, Skyttebiinkarna 50, *Skyttercidsmyren 134, Skytte-
rridsmyrsbergetl04, Skiddemyren 134, Skigelidsten 104, Sk61(e)h?illan 1(X, SkfilhZilleberget
105, >Sk6lle> 193, >Skilledahlsbergeb> 105, *Sk6lledal(en) 151, Skdregrund50, Skireknattarna
50, 105, Skflrekullen 50, Skireskiiren 50, Skirholmen, L. St. 50, Sk8rholmgrundarna 50,
*Skiickefjiill 105, Skiickefjiillsplankan 193, Sk?iggan, s. 193, Skiilegropen 151, sk?illingarna
193, *Skiilmiingen 193, Skiilmiingflaten 193, Skiilm?inghogen 105, Skiilsvik 193, >Skiins
Akrarne> 193, Skiirbobergen 105, Skiirbobiicken 26, Skiirboflaten (Ne.) 193, Skiirbomarken
221, Skiirbovadet 68, Skiirboiilven 26, Skiirebigen 13, Skiirebigskiiret 50, Sk?iresten 105,
*Skarlid 105, Skiirlidberget 105, Skiirsmoarna 193, Skiirsmomlren 134, Skiirsvik 13, >>Sk<illen>>

193, >SkcilErkrarna>> 193, Sk<inhamn 70, *Slabbehog 105, Slabbehogiingen 193, Slabbevallen
193, Slacken 210, Slackflkrarna 193, Sladberget, L. 105, xsladbiickdalen 151, Sladbiickdalens
skogsmark 217, Sladbiicken 26, Sladb?ickens sten 105, Sladdrareholmama 193, Sladtjiirn 20,
>Slagsbergen> 121, >Slagsholmame>> 105, >Slagsknatteu 105, Slagstervik 20, Slaktaredalen
151, Slaktar(e)holmen 105, Slaktareplankorna 193, slaktarhilan 151, Slasken 193, >Slobbe
putten>> 13, Slockedalen 151, Slocken 194, slosshogama 105,260, Slottet 105, Slottsberget,
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-bergen 105, Slottsbergkullen 105, Slottsholmen 50, Slottsmarken 194, Slubacken 105,

,sluieck mon> 194, xSluback 26, Slussareklflvan 151, Slutberget 105, Sliingebergen 105,

Sliingebiicken 28, Sliingedalen 151, Sliingerumpen 194, Sl2ita backarna 194' Sliitmoarna 194'

Sliittibackberget 105, SHttebacken, -backama 105, Sliittebackflogen 13, Shtt(e)berget,

-berg(en) tO5, StaueUergs klint 105, Sliittebergsmyren 135, Shtt(e)fjiill(et) 105, Shttekas 194,

SHtlemon 194, Sliittemyr 135, Smackeskiir 50, >Smala Slagsmyren>> 135, *Smaleklev(en) 69,

Smaleklevsberget 105, Smalemyr 135, Smaleskallama 105, Smalholmen 105, Smalklivan 151,

Smalplankorna t9+, SmeAUackama 194, Smedbacken 105, Smedberget 105, Smedbergsflaten

194, 
^smedbergsstycket 

194, Smedbergsiingen 194, Smedbryggat 69, Smedgrund 50, Smed-

hogama}6O,Smedhogerr, -hogarna 105, Smed(e)flatenl94,Smed(e)hagen 194, Smedjehogen

l0S, rsmedjeholbackep 105-, Smedjejorder194, Smedjesand 194, Smedklivan 194, Smed-

klavorna 15i, Smedknatten 105, Smedkullen 105, Smedskiftet 194, Smedstycket l94,.Smug-an

21, Smugebukten 13, *Smugebiicken26, Smugebiicksmatkenlg4, Smugeklflvan, (Ov.) 151'

Smugesa:nd 50, Smuget 61,194, Smugholmen 50, Smughilet 13, Smugmon 221, Smygkilen

13, Siribergen 105,253, Smebigarna 13, Sm6gelsberget 105, Smigirdarna22T,Smhghrdsberget

105, Smahogflaten 194, Smaholmama 50, Smakullarna 106, Smakigarna 50, Smimyrama

tS5, Smiskiiren 50, Smiillberget 106, Smiillebflgen 13, Smiilleliderna 106, Smiillerodiingen

194, Smiirebacken 106, Smiirhed 194, Smtirbacken 106, Smdrheden 194, Smtrrh6lan 194,

Smiirklivan 151, Smdrliderna 106, Smdrstacken62,Smdrsten 121, Sm<irikern 194, Smtiriiskan

50, Snackikern (Ne.) 194, Snackiinget I94, >Snagdngen> 194, >Snagiingsbergeb 106,

Snartekalven 50, Snedhiillan 106, Snedungana 194, Snickercid 194, Snipen, Snipema 194,

Snurrebigen 13, Sniickebackberget 106, *Sniickebacken 106, Sniirebiicken26, Snogirdsbackarna

106, Snti!frrdstker lg4,Sncirsbicken, -backarna 106, Sockan 194, Solbriickeflsen 106, Soldat-

holmen 1-06, Soldatstranden 50, Sol(e)bigen 14, *Solefjiill 106, Solefjiillsbergen 106, Solehagen

194, Solehytthagberget 106, *Solehytthagenlg4, Solehytthogama 106, Solehyttknatten 106,

Solekas tS+, Sotenryr 135, Solgiirdesbackar 106, Solg?irdes myr 135, Solgiirdsklivan 151,

Solgiirdsklavoma t5t, Sottrytt"iid". 106, Sollehilet 14, Sollid 106, Solskivbackarna 106,

Solist 21, SolusthoLmen 50, SolusthAlet 14, Solvikberget 106, Solviken 14, Solvikhogarna 106,

260, Sotvikmyrarna 194, Solviksmyrarna 135, Sommarflaten 194, Sommar(s)backen 106,

Sommarsberg(et) 106, Sommarsmyren 135, Soppebacket 194, Sotten 50, Spanningen 14,

Spekehogam-a'106,259, Spekehogen 194, Spekeliden 106, Spel(e)- 243, Speleliderna 106,

Spetetdfuergen 106, Spelernans kulle 106, Spelemansmyren 135, Spel(e)mansstycket 194,

Siinnarefjarl 106, Spinnaremyren 135, >>spicitarne>> 210, Sporrefjiill L21,256, Sporreklivan

f3f , Spoitet 195, Splingarna 195, >sprittarrrc>> 210, Spriickleliderna 106, Spriicklet 195,

sprtingepallen 106, Spaneklavan 151, Spankas(e)dr5gen, -dr6gor 151, *Spankas(en) 195,

Spa.ti-y. 135, Spiickemyrshals 135, Spiirlebergen 106, *Spiirlebiryen2l, Spiirlebigsbergen

tbo, spiirteuagsskiirer 50, Spiinan, N., s. 50, Spiirrorna 50, *Stackelid 106, Stackelidsklivan

tSZ, S'tacten, St. 51, Stackota hawejorden 195, Stackotejorden 195, Stackote rubbarna 195,

Stackote Sexiickrorna 195, Stackote vallen 195, Staholmsrumpen 195, Stakeviigen 69, Stake-

vtigsberget 106, Stal(l)flaten 195, Stallklava]r 752, Sta[akern 195, Stalsbriicka 51, Stamphalan

f:i, StampnAterget 106, Stareberget 106, Starerumpen 195, Stateflaten 195, Stefanusflaten

195, Stegefjeill Lil, 256, Stegefjiillbackarna lo7, Stegefjiillsknattuna \, Stegsberget 107,

Stenarna'195, Stenarsnubben 51, Stenbigen, Mellume, Sunnare 14, Stenbirdberget 107, Sten-

bflrdmyr(en) 135, Stenebacken 107, Stenen 51, Stenflogen 14, Stengetkl6vot l12,Stengrimmen

62, Stenhagen 195, Stenhogen 107, Stenjorden 195, Stenkistan 221, Stenklev(en) 69, Stenklivan

tS1, Stenfuavterget 107, Stenkullen 107, Stentid(en) 107, StenmaTana 107, Stenpiggen,

-piggana107, Stenrevlet 5l,lOT,Stensberget 107, Stenshagen 195, Stensidan 51, Stenskiftena

iS5,-stenskiir 51, Stensmyr 135, Stensvik 14, Stenudden 51, Steniickrona 195, Stentifsberget

107, Stentifsmyren 135, Stige-, stigsmyren 135, Stigen 69, 195,227, Stigerddsbergetl0T,

Stighagarna 195, Stigsbackama 195, Stigsberget 107, Stigsdalen 152, Stigs kas 195, Stigsmon

tgi Sigsmyr 195, Stigsflsen 107, *Stjiirneberg(et) 107, Stjiirnebergsvallarna 195, Stockeberget



300

107, Stockebrohogarna 107, Stockefjiill 107, Stockefjiill(s)flaten 195, Stockeklhvan 69,156,
Stockeklivberget 107, Stockekiirr 135, Stockeledet 69, Stockelid 107, Stock(e)lidbergen 107,
>Stockeliinneme> 195, Stockholm 195, Stocklidklivor(na) 152, StomJlaten 210, Stora hed(en)
195, Stora Hogarna260, Stora myren 135, Stora sand 195, >>Stora Slagsklofvan> 152, Storberget
107, Storbigberget 107, Stordiket 26, Storebro 69, Storebrunn 221, Storedalen 152, Storehed
195, Storeklivan 152, Storemon 195, Storemyr 135, Storesnart 51, store sten 107, Storhagen
195, storholmen 107, Stormbriickan 107, Stormelid 107, Storskog 107, Storskogsbergen 107,
Storsnartvarden 107, (Stor-)Svinningen, Smisvinningama 62, Storvardehiillorna 107, Storflsen
264, stor'ingen 195, Storiingkiirret 135, Strandama 195, Strandeberget 107, Strand(en) 51,
Strandholmen 51, Strandklivan 195, Strandkzirret 196, Strandkiirrsikern 196, Strandkiirrsiingen
196, Strandliden, -lider 107, Strands berg 107, strete 62, Striddan 51, Stridhiiltan 51, lo7,
Stridsfjorden 21, Strupebukten 14, Strupehiillanl}i, Strupeklev 69, Strupen 14, Strupevik 14,
Struten 196, Strutliderna 107, Strykjiirnet 51, Stnibergen 107, Strcimmeberget 107, Strcimme-
drigorna 152, Strrimmegiljan 196, Strcimmekl6van 196, Stromskulten 107, Strijmsund 14,
Stubbehagen 196, Stubbehfllanl52, Stubbekasen, -kaserna 196, stubbemyr 135, Stugeflaten
196, stussercidhagen 196, Stusserodmyren 135, *Stussmyr 135, Stussmyrsberget 108, Stute-
backen 108, Stuteflaten 196, Stutcigat2l, Styggemyr 135, StyrehogI2l,259, Styrhogsflaten
196, >>styrhus flateo> 196, Styrmanshagen 196, Styrmanshogen 108, Styrmansvallen 196,
Stinge-, Stflngsmon, -motrna 196, Stangeberget 108, Stingevarden 108, Stingskiir 51,
Stiiggudden 51, Stiimklivoma 152, stiimm(e)berget 108, Stiimmeberget 221, st?immekasema
196, stitumelidbergen 108, Stiimmeliden, -liderna 108, stiimm(e)myr(en) 135, stiimm(e)myrs
kliryal52, Stiimmen, Stiimmarna 196, Stiimmetjiirn(et) 14, Stiimsjiin 14, Stcidberget 108, Stttd-
bergskl6va 152, >stciltareMon> 196, Stcireberg(et) 108, St6rebergsflaten 196, Stdrebergslappen
196, Stcirebergsstubbarna 196, St<ir(e)hogen 108, Stcirhogen 135, Stijrhotmarna 108, Stcir(r)e-
botten 196, Stdr(r)edalarna 152, Sttir(r)edals hflla 152, Stdrremyren 196, Stctrtaremon 196,
St6(e)- 242,Stiitehder 196, Stritemuddekiillan 221, Strivelhamnen 69, Stcivelhamnuddarna 51,
suckkl6van, -kl8vorna 152, >Suehciljen>> 14, >Suehiiljskulten>> el. >Suehciljkullteu 108,
Suggan 108, Sullehilet 14, *Suliing(en) 196, Suliingklivan 152, Sumpen 196, *Sundat 152,
Sundals rOs 221, Sundbackarna196, Sundbyflaten 196, Sundbyjorden 196, Sundbyliderna 108,
Sundet 14, SundklSvan 152, Sunnare kiirret 135, Sunnehagen 196, Sunnemyren 135, Sunner-
berget 108, Sunnere hagen 196, Sunningama 196, Sunningholmen 51, Sunningsbackarna l0g,
Svackama 196, svacken 197, Svadama 62, Svadet, F1ata, H0ga, Runda 62, Svakercidbacken
108, Svakerciddalen L52, Svaledammen 197, Svaleflaten I97, *Svalekiirr 135, Svalekiirrsmyr
135, Svalelidema 108, Svalemyren 135, Svalerddberget 108, >Swaltemyrbergeb> 108, Svandals
kJevar 217 , Svandalsmyren 135, Svandalsiilven 26, Svanekliv an r97 , Svanviigen el. -backen
69, Svarta flut 51, Svarta grinden 69, Svarta huvudet 51, Svarta hilet 108, Svarta hiillan 51,
108, Svarta hiillorna 108, Svarta myr r97, Svartedal 152, Svarteflut 51, Svarte fors 26,
Svarteforsklivan 152, Svartehallsklivan r52, *Svartehed(en) 197, svarteheds flate 197,
Svartehil 152, SvartehflIet 152, Svartehiillan 108, Svartehiillhiillor 108, Svartehiills berg 108,
Svartehiillskleven 69, Svarteklivan 152, Svartemyr 135, Svartemyrsdalen 152, Svartemyrs-
kaserna 197, Svartemyrsskogen 218, Svarten 51, Svarterrid 152, Svarterridklivan 152,
Svartercidliden 108, Svart(e)skar 51, Svarte udden 51, Svartevalten 197, Svarthiillemyren22l,
Svarthiillslidema 221, Svartsjcin 14, Svartskiirgrund 51, Svartdiirn 14, Svarttjiirnsmyren, S.
135, Svartudden 51, Svarvarehiillorna 197, Svedamalider 108, Svedarnamoarna 197, Sved-
berg(et) 108, Svedbergs kl8va 152, Svedet 221, Svedheder 197, Svedhiillebergen 108,
*svedhiill(en) 108, Svedhiill(e)sten 108, Svedjeberg 108, Svedkasen 197, Svedklivan, -kl6vor
152, Svedmon 197, Sveholjen 14, Svenflaten 197, >>Svennungen>> 197, >Svennungens lann>>
197, Svensehiillan 108, Svensemaden 135, Svenshagen l9i, Svenskertiddalen 152, Svensk-
ikrama 197, Svenudden 51, Svepebackarna 108, Svepebergen 108, Svepen 197, Svepens lider
108, Sverreberget 108, >svette Knatten>> 108, >Svette Myr> el. >Swette myr>> 221, sveveberget
109, Svimmarehiillorna 109, Svindal 152, Svinebacken, -backarna 109, svinedriryen 152,
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Svinehogarna 109, Svineklavoma 152, Svinemaden 135, Svinemyr(en) 135, Svinniis 52,

Svinnasiandet 197, Svinniis udde 52, Svinniisudden 52, Svinpin 197, Svinstensliderna 109,

*Svinstig(en) 69, Svinstigkiirret 135, Svinsiiltan 197, Svangarna 62, Svingefjorden 14,

S;ed"d.rrd 52, Sv6ngen] L., St. 62, Sviilgen 152, Sviingberget? 109, Sviingkl6van? 152,

Sveirt"ak"ern 197, Sydosifluna 52, *Sylthagen 197, Sylthagsbackarna,l0-9, Syltingisen 109,

Syltingisflaten 197, Synsprickan 156, Syr(e)berget 109, Syremyren 135, Syrhalet 152, Syster-

tergeitol, Systermyiarna 136, Systrarna log,lgT,Sagbackeberget 109, SSgdalen 152, Stg-

oarime, 1+, Sigebatkens gilja 197, Sigeberg(et) 109, S6gebiicken 26, S6gebiinken 52, Sige-

teirttutt-ru tdl, sageua;tsskiir 52, Sigetiden 109, Sigholtet 218, >>S6l6kern> 197, Sitan

109, S6tebackarna 10i, Siteberget 109, Siteflaten 197, *S6'teskiftet 197, Siteskifts6kern 197,

Sfltholmen 109, Sitorpglirlet lgl , SaLtorpmyren, St 136, Siicken 197, Siilgeplankoma 197,
*Siilsten 52, StilstenbJrget 109, Siilstensffanden 52, Siilstjiirn 21, Siilstjiirnsfjiillet 109,

Siilstjlimspuiten 14, S?iltin, Siiltorna 197, Sliltebackarna 109, Siilteberget i09, Siilt(e)hagen

197," Siilthven 26, S?ims fjord 14, Siimsheden 197, Siims kile 14, Siingeberget 109,

Siinnemyrberget Lo9, Siinnemyr(en) 136, Siiveh8lan 152, Siivemyr(en) 136, *Siivkasen 197,

sauturrnyr"rit36, Siivplankan 197, Siivakern 197, Sdbymoarna 197, liibyiingen 198, Sii(d)-

backarna 109, S6(d)berget 109, So(d)bergsflaten 198, Soderiingen 198, Sii(d)flaten 198, S6(d)-

hagen 198, SO(djkleven 69, Sir(d)k16van 153, Stjdra heden 198, >Sijdre Waler san" 198,

>S"oeldalu 153, Stigeteberget 109, Stigetebukten 14, Sdlesjdn 14, Sdletjiirn 14, S<iletj?ims-

mossen 136, >Sd1j-fl-aten, t-SS, 
"SOt3e 

Hagen>> 198, S0liindet 198, Sdrbacka 109, Sorbackikern

198, *Scirberg(et) tOS, Sdrbergs backar 109, Srirbukten 198, Stirdalen 153, Sdrflaten 198,

Sdrgiirdet 19i,'stirlid(en) 109, >SOneholet> 153, Stirsand 198, Sbrskog 218, Sdrstranden 198,

>S6i wid kin$ 198, Srivallhamnen 69, St vall(s)backarna 109, Sdiingen 198.

Tafsiingen 210, Taggemyr 136, Taggemyrsbackama 109, Taggemyrssten 109, Taggemyrs-

stensbergen-109, Talareberget t09, Tannamsbotten 198, Tannamsfjorden 15, Tannamskilen

22, Tanrims surbrunn 221, fanums 6 26, Tanumsdlver 26, Tarvarebukten 2Z,Tarvarchdlloma

52:, rcg,*Taxemyr 136, Taxemyrs lider 109, Tefatudden 52, Tegelberget 1 10, Tegelbrukshagen

19b, Tegelbruksiiden 110, Tegelkl6van 153, Tegelmyr 136, Tegelmyrbiicken 26, Tegetr 198,

,Tegers back, 26,Tegmy:r 136, Tegnebyin 26, Tegneby ?ilv 26, Tegsmy_lmon 198' Televiiltan

lg8JrTeltemo en>> 217, Tenskiir 52, festen 52, Testholmen, -holmarna 52, TesthoLmflwa 52,

Tiggarehiillberget 110, Tiggarhiillan 52, Timmerbacken 110, *Timmerholt(et) 218, Timmer-

hitis)mon ts-8, rimmerl;lt(s)myren 136, Timmerhiilla(n) 110, Timmerhiillklivan 153,

Timmerhallknatten 110, rimmeri<lavan 153, Timmerkllvsberget 110, Timmermyr 136,

Timmermyrshalsen 136, Timmerskottet 218, Timmerskottslider 110, Tineskiir 52, Tingshagen'

-hagama i98, tingshushagen 198, Tingsmon 198, Tirbiickbergen 110, Tirebiick(en) 26,

Tisiedalen 153, TGtenat"n tg8, Tistelikem 198, Tittutbackama 110, Tittutbergen 110,

Tittuthagen 198, Tittut myren 136, >Tjareliderna> 110, >Tjaremyreo 136,{jur-,'Ijurebetet

198, Tj#betsikrarna 198, lur(e)bergei t tO, Tiurebergsplankorna 198, Tjureflaten, V', O. 198,

r.;ui"r,rau- 153, Tjureliden 110, Tjur(e)pan.,ar 52, Tjureviksrdset 110, Tiurvik(arna) 15,

ijurvikbukten 1i, 'iiurvikbigen 15, Tjurvikmulen 15, Tjurviksmon 198, Tiurvikstenmalen

lio, Tjurviktjiirn l5iTjuveda=le-, tiuvedalsberg(et) 110, Tjuvedalen 153,Iiuvedals bdck26,

tjuveiah backrinne 26, Tjuvedalskl6van 153, Tjuvefl?icken 198, Tjuv(e)holmen 52, !uve-
irlm"n 110, Iuv(e)klflvan 153, Tiuvekullen 110, Tjuv(e)myr(en) 136, liuvestycket 198,

iiuvtlivbergetitti, "fian monane, 198, *Tjiirebacken 110, liirnbigen
t3, f3ii-Uag'grund 52, Tiiirnbigskaten 52, Tjiirndalen 153, 198' Iam-
dalsrnon fS8lfjiirn(e)-, Tizirnsierget, -bergen 110, Tjiirn(e flvorna 153'

rizi.n"-, Tjiirnsmyren i:e, rjei*"t utsen 198, Tj?irnet 15, 198, Tjiirngiirdeklivan 153, *fiiim-

lara"t iol, rliirorragen 199, Tjiirnklivmulen 199, TJiirnoset 52, Tjiirnsplankan 199, Tljiirnssiiltan

ISO, f3ii.nrA<r*oulgg,Tjiirn-iingen 199, >Tjdrnebackame>> 110, >Tjiirnklifva>> l53,Toberget

110, iobergsmyren 136, iobrackan 110, Toetklflvan 153, Toflaten 199, Toftebackana 199,

iohagen fiS, 
"folkj1lsholmen>> 

52, *Tollkiillan 221, Tolvplankorna 199, Tolvstycket 199,
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Tomon 199, Tomteberget 110, Tomteflaten 199, Tomtehogen 110, 259, Tomten 199, Tomyr
136, Toniingen 199, Torbaldrigerna 153, Torbalsdelet 199, Torehagen 199, Torelidema 1lb,
Toremyr(ama) 199, Tor(e)myrberget 110, Tores h<ig 110, Torgelsholmen 52, Torgersmossen
136, Torgers myr 136, Torgeshog 199, >Torges hogen> l2l, Torgrimmen (L., St.) 63, Torkels
mosse 136, Torkelsmyr 136, Torklet 199, Torkupp 211, Torkuppskasen 199, Torkuppsmyren
136, Tormosenama? 199, Tormosertidfjiillet 110, 256, Tormoserddglutten 199, Tormyren i36,
Tornbigen 15, Tomeberg(et) 110, Tornebergs lider 110, *Tornehog(en) 110, Tornehogsmaden
136, Torneklivan 153, Tomekiirr 136, Torneranden 199, Tornesek 136, torneikiir 52,
Tornevallen 199, Torneiickrona 199, Tornholmen 110, Tomudden 52, Torpareflaten 199,
Torpare8kern 199, Torpeberget 110, Torpehagen 199, Torpeholmen 110, Torpeklflvan 153,
Torpeiilven 26, Torrebo 69, Torrebomarken 199, Torreklivan 153, >Torrelekame>> 153,
Torremyr 199, Torremyr(en) 136, Torrikem 199, Torsbackeberget 110, Torserridgatan 69,
Torserridstigen 69, Torshogarna 259, Torshogen 259, Torshogen, -hogarna 122, Tors-
hogsklivorna 153, Torskama 199, Torska stena.r 52, Torskehilet 15, Torskeknattet 52,
Torskercid 199, Torskholmama 52, Tors6s 110, Torsisberget 110, >>Tortungeo> 199, Torvberget
110, Torvhagen 199, Torvhoghagen 200, Torvkleven 69, Torvmokullarna 111, TorvmosJen
136, Torvmyrberget 111, Tostenmalen 111, Totuvorna 200, Toveberget 111, Tovedalen 153,
Tove damm 15, Toveflaten 200, Tovetyftdalarna 153, *Tovetyft(en) 200, Tovetyftsflaten 200,
Tovetyftsholmen 111, Tovetyftsskulten 200, Traneberg 111, Traneflaten2}},Tranehogen 111,
Tran(e)myr(en) 136, Tranemyrssand 200, >Transgrirdet>> 200, Trehornet 200, Trehcirningen
200, Trekanten 200, Trellebergsslott 22T,Trclleborgsslott 223,Trcmdnningen2lr, rTrenne-
hiillan> 111, Treskiir 200, Treskiiriickroma 200, Tresnippen 200, Tre viigarna 69, Triangeln
200,218, Tribergsslott 2Z|,-tindeberget 111, Trindeknubben 52, Trindemyr(en) 136, Trinne-
bergsslott 22T,Tinneborgsslott 22l,Tintomlur 63, Trodalen 139, Trodalsbergen 111, Tro-
dalsklSvanl53,Trollberget53,Trolldalsbergetlll,Trolleberget,-bergenlll,Troliebergsklsvan
153, Trollebiick 26, Troll(e)da1en 153, Trolleklivan 153, Trollekullen I 1 1, Trollemonarna 200,
Trollemyrberget 111, Trollemyr(en) 136, xTrolleskiir 111, Trolleskiirsmyren 136, Trollesveama
200, Trollevikbacken26, Trollevikskullen 111, Trollhfllet 153, Trollklivmon 200, Trollknanen
111, Trollkiirr 218, Trollktirrsliderna 111, Trollmon 200, Trollmyr(en) 136, Trollmyrsliderna
111, Trollsvik(en), N., S. 15, Trollsvikholmen 53, Trollsvikstackama 53, Trollviken 15,2oo,
Trollikern 200, Tronsvik 22, Tronsviksberget 111, Trossholmen 53, Trossri 63, Trossii skog
218, Trosscistrand 53, Trostercid 200, Trostercidmyren 136, Trostercid(s)kiirret 136, Trulsehilei
15,53, Trulseklivan 153, Trulshilmyren 136, Trulsmark200, >Truns skiir> 111, Tryggeknattarna
1 I 1, Trygges lider 1 I 1, Tranga 200, Tringarna 200, Trangebackar 1 1 l, Trangeberget, -bergen
I 1 1, Tringedalen 153, Trdngedalsholtet 218, Trdngedalskiirret 136, Tring(e)fliten ZbO, frange-
holtet 218, Tringehdrnet 200, Trangehtisen 1 1 1, Tringekulle(n), -kullarna 1 1 1, Tr6ngelid(en),
-lidema 111, Trangemarken 200, Tring(e)myr(en) 136, Tringemyrsberget r11, Trangen 200,
Trflngesanden 200, Tringeseken 137, Tranget L53,20o, Tringevallami 200, "tresklip 200,
Triibergsslott 22l,TriidgLrdsflaten 200, Triidskallelid 111, Triilarestycket 200, Triilareiingen
201, Triilama 201, Tralegatan 221, Triil(e)gat(s)myren 737, Triilemyren 137, Triilevikshagen
201, Triileviksstrand 53, Triileviks siilta 201, Triileviks lker 201, Triilstycket 201, Triilvik 15,
Triilviksklivan 153, *Triingebergetlll,Triingebergsnyvallet2ol,Triingen 20r,Tr'angetL37,
201, Triiskehogen20r, Triitanekas 211, Triitarekasen, -kaserna 20l,Tratarckasgrinden 69,
Triitarekaskl6van 153, Triitarekasmyren 137, Triitarekl6van 153, Triitareklivbergen 111,
Triitarelider 111, Triitarestycket 201, Triitareisen 7ll, Tratarflaten 201, Triitarhfllan 153,
Trd:tegatan 201, Trxeki,l l37, Triitestad 137, 201, Triitestadholmen 111, Triitestadsbergen
111, Triitestads moar 201, Triitestadsmyren l3T,TrdlLtelandaln28, >Tuhagen>> 201, Tulen 53,
Tunbergsflaten 201, Tunbergsvallen 201, Tunflaten 201, Tungan 201, Tirngebackarna 111,
Tungedalen 153, Tungedalshiillarna 111, Tunge drattet 15, Tungesekarna r37,Twgflaten2ol,
*Tunlid 1 1 1, Tunlidsiingen2}l, Tunnan 53, Tunnekilen 15, Tunneklivan 153, Tunneviken 15,
Tirnniindarna 201, Turomhagarta20l, Tuve-/T6.gerumpen? 140, Tuvelid 111, Tuveneholmen
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112, Tvetanemyren 137, Tveten 201, Tveikrarna 201, Tvillingarna20l, Tvisteklivan 153,

Tvituvorna 53, Tviklyftan 4l,Tv'tuflaten201, Tviirlyckan 201, Tviirmyren 201, Tviirplankoma

20l,Tv'arpytt223, Tv:irteholmen 201, Tviirvallarna2}l, *Tyckemyr 137, Tyckemyrsmon 201,

tyfteflaten 201, Tyftehogen 112,201, Tyfteklivan 153, Tyftenyvalletl}2, Tyftet 202, Tyske

botten28, Tyss[ngl-,rysslingsberget 1 12, Tyssling(e)backen 1 12, Tysslingemyr 137, Tyssling-

kl6van 153, TigerOdbAcken 26, Tflgerddsliden 1 12, Tigeikrarna2}2,Tingarna 53, T6ngeberget

LI2,Tfingedyiar53, Tangehalsen 53, Tangekleven 69, T8ngeklivan 153, Tangekullamall2,
Tflrrgen {Z,iOZ,Tangeseken 137, Tangeskultsitkem2}2, Tangeskiir 53, Tflngesklirbrotten 53,

Tinleskiirssund 15, Tissekiinet 137, Tisselidetnall2,Tiss(e)myr(en) 137, Tissepdlamal37,

Tifrieflaten el. Tiirningflaten202,Tdrnelidenll2, Tiirnemyren 137, Tiirneskiir 53, Tiim(e)-

stenshiillan Ll2,T'drrrcvdret 53, Tiirningen, Tiimingarna (Sme, St.) 211, >Tiirning myren> 140,

Tiirningiickrorna 202, Tiimsten 53, Tlirteremon, -moama 202, *T'afiercmyr 140, >Tiirtere-

myrber-gen, 112, >Tiirteremyr lider>> 112, Tdremyr 137, Ttirnehogar:rra ll2, Tdmehogsjorden

zw.,romelid(en) ll2,Trirnemyren 137, Tdrnhagen 202,Tdmhogflaten202, Ttjrnholmen 53,

T<isehdllorna 112.
IJddan202, Uddarna 2O2, IJddebacken2O2, Uddebukten 15, Uddemyren 137, Udden

53, 202, *Ulbacken 112, Ulbackflaten 202, Ulefors 26, Uleklflvorna 154, Ulemossen 137,

Ulketangen 53, U1l(e)flaten 2O2,lJllegarnll2jJllegamsklflvorna 154, Ulmekiinsdammen 15,

Ulmekiins hiiJlar ll2, Ulmekiirrsmyren 137, Ulsholmen 53, Ulsholmens kalv 40, Ulsholms

hamn 69, Ulsholmskaten 53, Ulvebriickan 112, Ulvebr2icksberg(et) llZ,Ulvebrdckskullen 112,

Ulvegropsbackentl2,Ulvegropsknatten 112, Ulveknattenll2,lJlvekroken 202, Ulvemyr 137'

Ulveiryrshals 137, Underliii di(t) Ztt,Undervik 202, >>IJrrder Lddat 2O2, >>Unger lycka>> 202,

Urdtangen 15, Urdtangflaten 202, Urdtingsbacken 112, Urdtangsberg 112, Urdtingssliitten

ZOZ, Gatingsvallen i\z, tJrirbu"ken 11.2, Urinknatten 112, Urinflkrarna 202, Utsen 63,

>Useklofvu 154, Uslingen 53, Uslingholmen 53, Utbruket 202,Utbykasen202,Utby'dngama

202,Utliggam53.
Va[U-oOterget lt2, Vadbodbratten 112, Vadfjiill 112, Vadfj:illskullarna 112, VadgSrds-

beryet ll2, Vadholmen, -holmarna 53, Vadhiillorna 53, Vadkilen 15, Vadklivoma 154,

VaJkuUarna 112, Vadmalspallen ll2, Vadskiir 53, Vadakem 202, >>wahlebacka sicicio 15,

Vaktarekullen 112, Vakten 2OZ, VuttUoasanden 53, Vallehagen 202, Vall(e)myr(en) 137, Vall-

vik 15, Vallvikehuvudet, L., St. 112, Vallvikhiillorna 54, Vallvik(s)sanden 54, Valsberg 112'

Vals bro 69, Valsdat 154, Valsflaten 202, Yats hedar 202, Yals h 27, Valsiilven 27, >>Ya7ils

berget>> 227, Yarnmen 202, Vardbergsklivan 154, Vardbergsliderna 112, Vard(e)bergen

253] vardeberget253, Vard(e)berget, -bergen 112, Vardebergsniisan 112, Vardebergsikem

203, Vardebergsisarna 113, Vardefjiill 113, Vardefjiillsbackar 113, Vardefjiillsstenarna 113,

vardehog 1t3, vardehogsiingarna 203, Vardekli:an 154, vard(e)mlr(en), -myrarna 137,

Varden l-13, Vardesand, N.,0.54, Vardholmehumpeln 54, Var(d)holmen 54, Varpebacken 113,

Varpeberget 253,Yarpeberget (N.) 113, Varpeklivberget, -bergen (Ne.) 113, Varpeklivmyren

137; Varpelidema LIl, Varpemyr(en) 137, Varpet L5,22\, Varpklivan 154, Varskobacken

1 13, Var;kodal en 154, Varskomyren 137, Varskosko gen 218, Varveflaten 203, Varveholmen,

-holmarna 113, Varvesanden 54, Varis 113, *Vaseskogen 218, Vaseskogsmyren 137, Vaskare-

grindbackenl l3,*Vaskaregrind(en)69,*Vaskarehiilll l3,Vaskarehiillan63,Vaskarehiillikrama
I03, Vaskares ekert 137, Vassbymarken 203, Vassbytjiimet 15, Vassdalbergen 113, Vassdalen

I37, 154, Vassdalmyren 137, Vasset 203, Vassetsanden 54, Vassflaten 203, Vassholmedet

15, Vassholmen 54, Vasskl6vemyren, -myrarna 137, Vassklivlidema 113, Vasskl8voma

154, Vassmon 203, Vassrenen 203, Vassriinnoma203, Vassudden 54, Vassisama 113, Vass-

6stjiirn(en), N., S. 15, Vattendalen 154, Vattenholmen 54, Vattenmellumtjiirnet 15, Veddd 54'

veddtibutten 15, veddtjkilen 15, vedd6 vad 69, vedhagsholtet 218, vedhogen 203, vedhugget

Z21,,Yedkan218, Vedkiirrmyren 138, Vedkiirrsliderna 113, Vedmyren 138, Vedmyrsbackarna

113, Vedviigen 69, *Vefjiill 113, vefjiillsberyetll3, >weffllbergeb> 113, >Weri Plankau 203,

VeshoLmen 63,203, Vesholmudden 54, Vesslebredan54, Vesslebro 69, Vesslebrobackama 113,
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vesslebrohed 203, vessleby hZillor 113, vessleby lider 113, vessleflaten 203, vesslegerums
holmar 113, vesslegilj an L54, vesslegrund 54, vesslehed 203, vesslehelgberget 113, vessle-
helvetet 138, vesslemaden 138, vesslemyr 138, vesslerabben 203, vessleiingehagen 203,
vessleiingen 203, vesslyckan 203, >>wetare backa> 113, vetehagen 203, veteklivan 203,
vetemyr 138, vetemyrshagen 203, Yeteackroma 203, vetteberg(et) 122, Yettebergskl6van
154, Vettebergslid 113, Vettebergsmyren 138, Vettegrundama 54, Vettemyr(en) 138, Vette-
myrsbackama 113, vettemyrsberget 113, >wettestycket> 203, >>wettikrarne> 203, >wett6kre
a;aga>> 203, *Viberg 113, Vibergmyren 138, Videflacken203, Videkiirr 203, Widekiirrsflaten
203, videkiirrshilan 154, vidgrund 54, vidjekas 203, vidjekasklivan 154, vikarna 15, viks-
holmen 54, rl3, viksholmgrund 54, viks krokiker 203, viksiingen 203, vilarebackarna 113,
Vilarekullen 113, Vilarepallen 113, Vildapelflaten 203, Vinberg (Ne.) 113, Vinbergjorden
203, vinbergvarlen 203, vinbiick 27, *vinkelsten(en) 113, vinkelstensberget 113, vinter-
bryggan 69, Vinterbryggbacken 113, Vinterfloen 15, Vinterhogtrna 114, Vinterhiille backe
114, Vinterkl8vorna 154, Vinterledet 69, >Winterle styckeb 203, Vintermyr(en) 138,
vintermyrsgrinden 69, vintermyrshalsen 138, vinterv?igsdelet 221, virebiick 27, ytre-
flaten 204, virekl5van 154, virekiin(et) 218, virestycket 204, virkiirret 204, yirrrrasan 54,
viriingen 204, Yiteberg(et) 114, vitebergsmyren 138, viteflaten 204, yite hiillan 114,
vitemyr 204,Yitemyr(en) 138, vitemyrsbackar ll4, vithammar 114, vithammarkullen 114,
Vithammarmaden 138, Vithammarmyren 138, Vitingbrottet 54, Vitingskiir 54, Vitlycke bro 69,
Vitlyckeholmen 114, Vittjiirn 15, Vittjiimsmyren, O. tgS, Vrakbigmyren 138, Vrak(e)bigen,
-bigama 16, Vrakeklivan 154, Vraket 16,204, Vremsberget 114, *Vrickemad(en) 138,
Vrickemadsmyren 218, Vr6flaten 204, Yfingarna 204, Yringemlren 204, Vringsholmen
54, Vrangiindarna 204, Vilen (Nya) 204, Villsberget ll4, Vimmena 212, yirfruberget
122, Yfufnrhalet 204, Viickama 54, Viicker 64, Viickergrund 54, Viickersten 54, Viickupp
64, Ytigeberyet ll4, V?igeklivan 154, Viigekrokmyren 138, Viiggeberget ll4, Viiggen el.
Viiggarna 221, Yaghallarra 114, Viigserddkas 204, Viigserddklivan 154, Viigserddliderna
114, Viigserddmyren 138, Viijserridsdalen 154, V?illandet 22,69, Viillarna 16,22,69,204,
viillingholmen 204, *viillkarr 138, viillkiirrkas 204,Yiendery Ne., ovare 204, v?indningen
2O4,Yintet, Mellersta 204,*Yareld.i..varl54, Viireklivsfjiillet 114, >Wiirema>>204, Viireskiir
54, Viirmelandspliten 204, Ytirrnlandsflaten 204, Y'drrnlmrningevallen 204, Viirmslekiillan
22r, Yiirmslet 16, viirvareflaten 212, viissj<ipallen 70, Viistberget, -bergen 114, viistdalarna
154, Viist(e)backen, -backama 114, Vlisterrtidsdalama 154, Viisterrridsliderna 114, Viistersand
54, viisteriingen 204, vlistflaten 204, viistmarken 204, viistra myren 138, vastsidan 204,
viistsidhagen 204, viittles hage 204, vatfles kratte ll4, viittneholmen ll4, yattnet 221,
>Viixe myr> 138.

tt4.
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64,
tt4,
Aog
t54,
Applehagen 205, Applektivberget 114' Appl 

..

,aii 
^t;j'"r*p"t".g"t'114, 

Avje-strutdiket'iil, Avjestruten 114, Avjeakern 205, Avjeiingen,

)berget I 14, Odbyneklivan 154, OAUyn-

el. Odegirdarna 212, Odegflrdsbackarna
1 15,
lid

205,
6,ln>

55,
15,

1:1

5 Ostbergsflaten
n Ostflaten 205,

, ox"lmoarna 205. 
stmarken 221'

2. Fiirnamnsregister

Alon74, Amund 115, Andis 33, Andreas 74, Atna 142, Amika 162, Angeitt 162,

A(r)nger 162, A(r)nsten 6, Arvid 74,143,215, Barbro 162,Bengt l62,Bengta 75, Benjamin

D4,ient75,163, Bern 66, Bernt 163, Bolin 163, Biirje 78,166, Dotter 206, Elias 7, Elsa 168,

n#t go, qik24,36, Faltin 168, Frans 81,219, Fridleif 145, Frille 145, Gasi 170, Gfsli 58,

Grim 83, 171, Gro 67, Gude 172, G:un 84, Gunhild 84, t21,745,172, Gunnar 127, 145, 172,

Gunne 84, Gustav 8,84, Gdte 84,146,206.
Hans 39, Havard 146, IT4,Helga 8, Helge 128, 176, Hover 67,Hreldart,Reidat99,2L7,

Hakan 128, t15,Ivar 176,Jwtl29,jon40, 88, l77,Jonas 177, Jdns 89, Jtjrn 177, Kari(n) 89,

l77,Karl}q,l77,Knut42,90,178, Kristen 179, Kristin 141 ,179, Lars 181, Lisa220, Magnus

tS:, tvtatin 95, 183, Margrete 131, Mari 183, Maria 783,220, Marta 148, Mats 46, Matte 183,

Mi&el 148, Mirten ll4:Ola4i,Olle22l,Olof 97, Oskar 186, Palle2IT,Per 47,98, 149, 186,

Peter 186, Petter 186, Pel 98.
Ragnhild 47, lST,Reinike 188, Reor, Re6r 99, 217, Sander 191, Sigfrid 217, sigwd 49,

1;.4, $I,191, Simon 191, Siri 103, Siver 191, Sjul 49, 134,151, Stefanus 195, Steinarr 51,

Sten 195, Stenar 51, Stig 195, Sven 52, 108, 135, 197, Sverre 108, Tolle 22I,Tot 122,736,

Tore 110, lgg,Torger lZA, 1-9S, Torkel 136, Tron, Trond 22,1I1, Truls 15, 53,153,200,
Dorgeirr lzL,lgg,piOnar, tu1ndr22,111, Ulv 63, Valentin 168, Viittle 114,204'

3. Binamnsregister

Baggen 162, *Bajare 162,Brun 165,219, Buss(en) 165, Gramsan 145, Listenils 131,

Retta 2iiRiinnek 133, Slussaren 151, Torskan 52,Ttygg(e) lll, Alo1,e22]'
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4. Register tiver soldat- och bfltsmansnamn

Balder 124, Betjiint 75,219, Bj<irnfiilt 75,163, Buss(en) 35,165, Dunder 79, Flink 81,
L69,Frost2I9, Glans 82,Gramm206, Grip 171, Grou 171, Hdk l29,Lod 182, Rapp 208, Rask
133, Skrell rc4, D3, Skdn 70, Stjiirna l95,Tilt2ll.

5. Ordregister

Allfaren adj. 'mycket trafikerad (om viig)' 6, Andra f. 'smat triiskoning under med; skena
pi sliidmede; jiimskena under sliide' 138, Ball m. 'skinka (pa person eller djur)' 33, Basta f.
'torkhus eller torkgrop fcir lin eller sad' I24,2l9,Bein (no. dial.) 'rak, 155, 205, Bicka f. ,tik,
6, Bj6rr (fvn.) m. 'trekantigt jordstycke' l24,Blaka (no. dial.) 'fladdra som ett segel niir det inte
kan finga vinden; ligga i lii' 16, Blocka f. 'storbladig vimt' 124, Bl6supp n. 'stiille som ligger
utsatt ftjrblist'76, Bol n. 'bostad, gird' 164, Bolgen (no. dial.)'svullen, 19, Bord (fun.)n.
'rand, kant' 16, Borg f. 'borg, beftistning' iiven 'berg(avsats) med brant sida, 19,76,223,86t
(fvn.) f. 'bukt, liten vik' 16, Botten m. 'ligt liggande mark' 76, Bran adj. ,brant, 34,Brem m.
'vig, krusning p6 ytan' 56, Brim (fvn.) n. 'briinning' 34, 56, Bringelbiir'haIlon, 77, Bru f. 'bro,
6, Brunne m. 'med avsikt eller av vida avbriint markomride; svedjefall, svedjeland' 159, Brur
f. 'brud' 35, Brite m. 'hcig av fiillda triid' elle 'bred, lingslut-
tande backe' eller'spricka' 6,35,73, Briinna nit; svedjeland;
rcijd mark' 159, Bu f. 'bod' 35, Bukt f. '(rund 69 m. ,brijning,

rund vik' 4 f., 6, Bis m. 'djurfiilla med viiggar biick, 26, Biista
f.'lind'78.

Gall(e) m. 'havstrut' 7, Galt m. 'ugn varmed man viirmde upp k<ilnan' eller 'stor sten-
hiill man torkade maltet p6' 155, g, byviig, (inhagnad) utfartsvag; fagata;
rippen plats' 65, Gel n. 'tring d f. 'hilviig, trflng, smal dal eller klyfta
mellan berg; griisbevuxen siinka, mellan berg, 140, Gisli (fvn.) m. ,stav'

58, Glisa, glysa 'glimma, lysa genom
det lyser genom)' 17, Gluppa, gloppa
smyg mellan hus' 37, Gota (no. dial.) f
i skog' 66 f.,206,208, Grat (no. dial.)
'dike, grav, grop, utgriivd trkla' 222, Gren f. 'klyvning av ett vattendrag, 23, Grimmot ,strim-

mig, fliickig' 62, Grundska f. 'ett tiver nigot stcirre omride utsftackt grund' 32, Grrit n. 'sten,
stensamling' 8, 58, Gupp m. 'kort kjortel' 206, Glngkar n. 'jiisningskar' 8, G6sa ,bl6sa, anga,
ryka' 38, G<ipa f. 'lodjur' 84.



307

Hale m.,svans, spets, 8, Hall f.'stenhiill, berghiill'71, Halling m.',sluttning' 114,

Hammar(e) m. 'framskjutande bergparti' 71, Hamn f. 'utmark, utmarksbete' 128, Hane m.
,vildfigei av h$nssliiktet; tupp, tjiidertupp' 8, H6rr (fvn.) 'g16' 28, Hassten m. 'brynsten' 58,

117, Hi*ller m. 'fram- och civeritlutande ktippa samt utryrnmet under denna; stor berghflla' 142,

Hjiilm m. 'skyddstak fdr fdrvaring av hci eller siid' 86, Hlad (fvn.) n. 'nflgot upplagt, uppstaplat'

9i, ttog m. ,naturlig h6jd; gravh6g' 70,251 ff., Hole m. 'torr, tiimligen lig, nigot rundaktig

upphdjning av g*s itt"i 3 ord' 72 f., Holk m.'nAgot urholkat; urholkad terriing, nerskuren dal'

s7, H6h n. 'stog, skogsomride' 213 f., Hop(a)iing f. 'gemensam iing eller allmiinningsiing fdr

byalagen' 175, Horngiil f. 'horngiidda' 8 f., Hovetr?id 'hagtornsbuske som blivit ett fiad' 207 '
riuckL. ,Hten upph<ijning i marken' 38, Hump m. 'bergknalle' 31, Humpel m. 'kulle, mindre

bergtopp, bergknalle;54, rtutta 'skriimma vargen genom attropa' 87, Huvud n. 'h6g udde;

rraist<iutana" bergparri' 48, Huvudaker m. 'viindteg' 175,Hylja (fr1n.)lhji_Ija; dolja, gomma'

27,He-f .,gAs som uppviixer efter ftirsta slflttern' 28,Hem. 'pigghaj' 40, Hiilla f. ',(flat) berg-

hall, stenhiill' Zt f., ffhtefisk m. 'helgeflundra' 40, Hiingedy n. 'gungfly' l26,Hdl, hdlj m'

'liten vattensamling; fbrdjupning eller utvidgning i vattendrag, fdrdjupning pi havsbotten' 3,

6,7,18, Hds m. 'hjiirnskfll' 44.
Innlaga f. (fvn.) 'intag' 2o7,Ittagn., intaga f. 'jord som fdr odling intagits av den gemen-

sarnma utmarken' 158, Isa'frysa till, isbeliiggas' eller 'genom huggning eller signing ldsgdra

och upptaga is fdr lagring' 28, Kallkvarn f. 'skvaltkvam' 9, Kamp(e) m. 'klappersten' 89, Kart

-. 't*u, o3zirrlrrr"t i terriingen' eller 'mindre sten' 59, Karussa f. 'ruda' 9, Kas f. 'rdjning;

svedjefall' i59, Kutt.t.n m.;vit glimmer' eller 'kvarts' l47,Kll(e) m. 'smal, djupt intriingande

travsvit' 4, Klev f. 'bergsskreva (med branta sidor) i vilken det gir en stig; bred dppning mel-

lan berg i vilken det 96r en viig; tring passage mellan berg; gangstig uppfdr sidan av ett (brant)

berg' 6"5, 67, Klopp f. 'sping'b, Klunk m. 'klump' 31, Kliv n., kliva f. 'klyfta, (smal) dalgang

melan h6ga terg o.a.' 
-so, 

t+t, Kliimma f. 'bergsklyfta; trang passage', 141, Kliitt m. ',hiijd,

bergstopp;42, trltiu n. 'klyvning; n6got kluvet' 178, Knape (no. dial.) m. 'rund bergstopp' 178,

Knanr;. ,ett slags fartygt 4},Knatt(e) m. 'bergknalle, litet berg' 70, Knip m., knipa f. 'bergs-

topp med brant sida, Sb, ftppet m. 'fr6hus pilin' 201 , Knopp m. 'liten htijd' 90, Knubb m.
,t"opp, knuta, bula, kn6l' 30i. 36, Kodd m. ',testikel' 42,Kop (no. dial.) m. 'liten dal, fordjup-

ningi marken' 60, Kosa 'viirma (om solen)' 18, Krake m. 'stcir' I47,Krapp n. 'trang passage'

42,-Krik m. ,vr6, htjrn' 158, 178, Kringel m. 'ring, ringformigt stycke i terriingen' 118, Kroppa

f. 
jruda, 

147, Kross n. 'kors' 42,Klltra 'rulla, viiltra sig' 42, Kuong m. 'valthornssnticka' 43,

Kuse m. '6verman, (striing) husbonde' eller'kaxe, tyrann' 222,Kveke m. 'kvickrot' 179, Kvi
n. 'kringgiirdat akerstycke dit boskapen om sommaren sliipps ftir att gitdl 6kem; inhiignad iing

eller akiii utmarken, kreatursfilla' 160, Kflg(e) m. 'mindre odiickad fiskebit av viss typ' 43'

Kalstock m. 'kdlsvin' 43,Kate m. 'kittel' 43, Kiimpesten m. 'stor sten' 92, K?inna 'stika efter

sill, 43, Kiirr n. ',snirskog (fciretriidesvis pi sankmark), tr2iddunge' 2ls,Kattaf.'katta' 43,

K61na f. 'torkhus fcir lin eller malt' 10'

Lagg f ., kant p6 mosse eller myr' 123, Lampa f .' klump, kloss ; grind p6 klossar' 1 8 1, Lapp

m. 'litet-{kerstycti' tSS, Led n. 'grind av l6sa slanor' eller '6ppning i stiingsel stiingbar med

tv?irlagda slanor' 49, 181, Lera f. 'lerbotten' 6, Lid f. 'sluttning' 73, Lindriicka f. 'plats diir man

dr,ink6r Hn fdr rdtning' g3,Lintare'ett slags viixt som liknar lin' 131, Ljur m. '(tak)dppning'

119, Lo m. 'loge, q+,urar (fvn.) m. 'urholkad stock, tr6g' 63, Lunde m. ',lund, mindre skog'

Zl3,Lyckaf. 'inhagnad betesmark; avgriinsad 6ker; Skerlycka i skogen' 160 f., Ly(da) 'lyssna'

94,Lyngnf., n. 'ljung' 182,Lyxaf. 'griis av sldkterna Bromus och Brachypodium P. B,; flrr
aven oniarter av sliikierna Lolium och Festuca; losta' 10, Lflve m. 'loge' 44, Liim m. 'ftilla fiir
figlar och mindre diiggdjur' 131, Liinde n. 'mark(stycke), landbit' 161, Ld m. 'lie' 45, Mad f.

'sink iingsmark' 122{,Mellum'mellan' 11, Miga 'urinera' 119, Mo m'' mon f' 'omrflde med

sandig j&d diir ljung eller tall viixer' 120, Mule m. 'mynning' 15, Musk m. 'mrirker, skugga'

156, Mynne (no. Oiat.) n. 'mynning' 11, Make m. 'fiskmis' 11, Mil n. 'avmatt (avgriinsat)

jordstyike' 158, Mok f. 'gddsel' 96, M61j m' 'sank mark' 208, Mdr m. 'myta' 46'
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Nadd f. 'ndt' 217, Nubb(e) m. 'udde o.l.' 33, Nyliinde n. 'nyodling' 185, Nyviille n.
'nybruten mark; nyodling' 185, Niibb n. 'spetsig, niibbliknande terriingformation, 85, Omm
m. 'ugn' 47, Ome m. 'galt' 97, On t. 'al' 12, Os m. 'iilvmynning, smalt inlopp, 27, ehnn
(fvn.) m. 'makrill' 33, Pall m. 'bergavsats vars ena sida bestir av en mer eller mindre lodriit
ned6tstupande kant; berg med avsatser' 47,71, Planka f. 'lang, smal 6ker; flkerstycke mellan
diken' 157 f., Plats m. 'to{p, mindre hemman' 98, Plumpa 'plumsa, plaska; falla i vattnet, 19,
Poll, pull m. 'liten vattensamling; mindre (rundad) bukt; liten ufvidgning av vattendrag' 222,
Puls m. 'liten vattensamlng' 25, Putt m. 'liten (tillftillig) vattensamling' 3, pytt m. 'liten vat-
tensamling, v attenhil' 224.

Rabb(e) m. 'tuvig (ljungbevuxen) mark' 98 f., Ramn m. 'korp' 12, Rav f. ,bakdel, stuss,
12, Ren f. 'griiskant (som sl6s) mellan 6krar och andra odlingar; kant, gangstig vid flkern' 68,
160, Revel m., n. 'stenhop, stenrris, stenmal, stenig strand' 48, Ria 'hiissja' (om betydelsen av
verbet ria i boh. se Bd 4 s. r2o) 99, Rinde m. 'jordrygg, bergrygg' eller 'mindre skogsbestind'
133,214, Rinnare m. 'liten back' 24, Rispa f. 'remsa' 161, Riss n. 'jordrygg, bergrygg, 70 f.,
115 f., Rocka f. 'ett slags viixt med stora blad som vrixer pe vetkind mager mark' 133, Rucka
f. 'rynka' eller 'mellan berg inskjutande smal jordstrimma' 172, Rulle m. 'h6g av stenar o.d.'
100, Rult m. 'liten rundaktig fcirh6jning' 72, Rump m., rumpa f. 'svans; utskjutande smal udde,
yttersta delen av mark' 33,48, 16l, Runne m. 'buskage' 100, Re f. 'grZinsmiirke, 19, Riinna
f. 'farled' 4, Riivbis m. 'riivfiilla fcirsedd med viiggar och tak' 20, Rcinning m., f. ,rcijning,

159, Riir n. 'rcise, rimiirke' 12, Rdr n. 'vass' 12, Rrite n. 'den iinnu inte ruttnade griissvilen p6
nypliijd vall' 190.

Sack f. 'ftirdjupning, slinka i terrringen' 190, Saltkale m. 'kittel f<ir saltkokning, 102, Saur
(no. dial.) m. 'smuts' 153, Sek f. 'sank, sluttande iingsmark river vilken vatten rinner; vattensjuk
siinka, siinka diir vattendrag inner' 123, Sidd f. 'sidliint och fuktig mark' 161, Skack'sned'
191, Skalle m. 'hcigt fggande terriingparti' 72, Skate m. 'udde o.d.' 32 f., Skede n. ,viig utmed
flkrarna; utfartsviig fran girden' etler'hcigre terriing mellan vatten' 65 f., 68, 116, Skedtag n.
'landomride som grundats upp av havet' 49, Skifte n. 'ikermark besidd med samma siideslag'
158, Skillnad m. '(iigo)griins' 151, Skodda f. 'skugga, dimma' 134, Skott n. 'timmerkast, plats
diir man (i transportsyfte) kastar timmer utfdr ett stup, en sliint' 209, Skrubbot 'skrovlig' 120,
Skrubbeing f. 'iing pi vilken grdsviixten iir synnerligen dllig' 209, skrumma f. 'smalt utrymme'
104, skriippa 'skryta' 121, Skult m. 'fdrh<ijning i terriingen' 72, skviitta f. 'Angelica silvestris,
striitta' 151, Skir(a) f. 'avsats i berg, klyfta' 50, Skerd n. 'mindre klyfta i bery' 209, Skiil(e)
n. 'bl8mussla, sniickskal, skalsand' 103, Skiiller n. 'lerigt skalgrus' 103, Skif m. ,skata, 105,
Slad f. '6lkista' 26, Slad (no. dial.) n. 'sluttning eller fdrdjupning ijorden' 20, Slage (no. dial.)
m. 'en bred f<irdjupning i jorden' 121, Slagh (fda.) 'siinka' 20, Sl6pa f. 'sl6nbiir, 13, Smug m.,
smuga f. 'tr6ng passage, trang gang' 21,61, Snart m. 'brand, briint stycke' 44, Soll (no. dial.)
m. 'ovlisen, stoj' 14, Sollaus (no. dial.) 'solkis (om plats)' 21, Sott m. 'stock som har legat
liinge i vattnet' 50, Spiil(e) m. 'kort svans' 21, Stackot(e) 'kort' 195, Stenmal, stenmril m. 'vall,
samling av stenar' 73, Strete n. 'anstriingning, besviir' 62, Stridr (fr.n.) 'strid, stark, hflrd, 21,
Stubbekas f. 'mark diir skogen blivit uthuggen f<ir att ge plats till bete eller odling, och diir sm6-
triidochgrenarbriints(bl.a.fdrattg<idajorden),medanstubbarnaharfittstikvar'190,Stycke
n. 'del av Sker; liten markbit' 158, Stiigg m. 'fiskyngel' 51, Stiim m., stiimma f., stiimme n.
'fcirdiimning' 14, 135, Stcide n. 'plats frir nigonting' 82, Stgyt, stgt (no. dial.) m. ,en bergstopp
med brant sida' 196, Suller n. 'sorl' 14, Svada f. 'sliit, sluttande (glirna slipprig)berghtll, 62,
Svang, sving m. 'insviingning eller initb<ijning etter f<irdjupnhg' 62, Svede m. 'sved, svedje-
land' 159, Svina (fvn.) 'avtaga, minska' 62, Sviilg m. 'svalg, klyfta' I42, Sviirta f. 'svart jord,
197, Syra f. 'sur mark' 136, Syrh6l n. 'vitt och sumpigt stiille' 152, S6la f. 'mark uppbkitr av
regn vid hcist- och vfuttd' 191 , S6ta f. 'hristack' 109, Siil n. 'siiter' 22, sielta f. 'salt srandiing,
13, S?inda f. 'sandsten' 136, S?itt n. 'stiille diir man saffer gam' 42, S6(d) m. 'fir, 109, 5699 (no.
dial)'fuktig' 14, Scila f.'gyttja, smuts' 14.

Tare m. 'tang, sjdgriis; tanggrund' 18,38, Tarv (no. dial.) f.'f<jrn<idenhet, 22,Tegm.
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'odlad mark mellan tvi diken' l57,Tetaf. 'hummerkupa' 52, Teste m. 'tobisgrissla' 52,Tira
'rinna sakta och droppvis med tunn sffFie' 26, ljiill m. 'strandskata' 198, liiita'Angelica
silvestris, 60, Toft, tyfi f. 'tomt' 199, Toks (no. dial.) m. 'griivling' 136, Torn m. 'tdrnbuske'

52,Trom., f. ,vattenho' l39,Tross n. 'multnat tra, kvistar, stubbar o.d.' 63, Trang n., tr?inge n.

'tr6'ngt stiille' 111, Tun n. 'inhlignat jordstycke, girdplats' i boh. iiven 'mindre inhiignad, siir-

skiltitir smflboskap' 201, Tyssling'lingon' 11.2,Tilm. 'hemmanets gemensarnmapiutmarken

beliigna allmiinniig' l99,Tbga f. ;angsull, Eriophorum' Z}2,Ttngem. 'udde, smal utskjutande

landiunga' 32,T'drtm. 'iinde p6 korv' 140, T6re m. 'k6dig furved, tjiirved; tjiirtall' 69,Pr6ttr

(fvn.) ni 'kraft' 28, Udda f. 'spetsigt, uddformigt markstycke' 2A,Ub '{91a, yta' 26, Ulke n'
;eU siags jiirnskodd korg, som(vid t.ex. ostronfingst) sliipades p5 botten' f ], Urd f. 'stenhop'

63, Utb'mk n. 'jordbruk beliiget avsides fr6n den g6rd brukaren bdbor' 202, vadill (fvn.) m.

'vadstiille, grunt stiille' 18, vall m. 'nybruten men ilnnu ej pliijd 6ker; iing' 159, 160, Vamm

m. ,liten.tyOaua vik o.d.' 203, Varde (vale) m. 'uppkastad stenhdg, miirke' 54,73, Varp n.
,hrig av stenar och kvistar, som pfl platsen fdr ett dr6p eller annan brid dcid uppkastats av ftjrbi-

paslerande, kasthcig (efter brid dod)' 113, Varp n. 'notva4r, notdrag' 7, Vessel 'liten' 54, Vette

m. 'virdkas' l22,Yette m. 'konstgjord eller uppstoppad lockfigel man anviinder vid figel-

skyfte, 54, Vire m. 'vide' 27, Vise m. 'spets, topp (framftirallt pi viixterf 64, Vrak n. 'gods,

viike som havet ger ifr6n sig' eller ',vrakstrand' 16, viilta f. 'plogtilta' 158, Vand f., viindning

f. 'viindteg' 158,vare m. 'bagge' 154, Viire n. ',vistelseort' 53, Viirmsel, viirmsle.n. '.I9Tg?q
som s?illai eller aldrig rillfryser' 16. Viittne n. 'naturlig kiilla d?ir man vattnar djuren' 218' Al
(no. dial.) m. ,r:inna, -djup 

fhra i botten av en dlv' 27, Atet<rat<a f. 'skarv' 54, Am m. 'dimma,

;6k; tt;A"kr" i. ,ut 
"riorn 

tigger i triida; nypldjd vall' 157, Aggla 'retas. egga' 64,Avja f. 'dy,

gyuja, sumpig mark' 205, Of." m. 'kilformigt markstycke' 205, Olbar (no. dial.) 'odon' 55.

6. Kulturhistoriskt register

Andakts- och dridskors 130, Basttiikt 75, Brynstenstiikt 58, Basfiillor 5, Fiske se Reg. 1,

t.ex. Hummer-, Makrill-, Sej-, Sill-, Ten- vad-, dvs. namn med beteckningar f6r olika fiskar

eller fingstredskap i f.1., FjadertZikt 36, Fyndplats fdr skelett 145, Gillerstockar fdr djurfangst

69, 156,-Grundsttitning g, ig, +0, 50, Hiistar frin fasflandet lanades till oarna 9, Jungfru Maria

tZZ,l'xnanersfynd2i2, Kolbriinning 90 f., Kolerakyrkogird 43,45 f.,220,Kvamdift28,63,
Kvarnar se aven Reg. 1 Diimme-, Kvarn-, Stiim(m)-, Liikeviixt 60, Med-angivelser 33, 60 f.,

l2Z, Odla genom ati hacka ruta och briinna 189, Odling och beredning av olika kulturvlixter

.. i"g. l,i.ex. Hamp-, Hti-, Rig- m. fl., dvs. namn med beteckning ftir olika kulturviixter

eller delar av kulturviixter i f.l. samt ord for linberedning sisom Brit-, Lindriickning-,

Saltavlagringar p5 sklir 49, Saltkokeri 220, Skytte av sj6f6gel 50, 54, 
-Skalgropar 

104 f.,

Smedjor"se F.eg. t SmeO-, Smdrjning i samband med offer l2l, Saget 59,79,99, 136, 146,

222, Sater 2I t.,208, Tegelbruk se Reg. 1 Bruk-, Tegel-, Torvhantering 85, Trankokerier 47,

t56, Valthornssndckoruiuiird". som agn 43, Varde som sjdmiirke 73, Alfiske 15, Odegirdar

se Reg. 1 Odegird-, 6gerd-.
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