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Fiirord

D" nu*r, som hdr presenteras och tolkas har skapats och anveints under en lang tid.
Uppgifter om namnmaterialet har insamlats av Dialekr, ortnamns- och folkminnes-
arkivet i Goteborg (DAG) genom uppteckningar i omridet. Utan sotenzisbornas med-

verkan hade inte arkivets samlingar funnits till. Inte heller hade denna bok kunnat
skrivas. Tack alla ni som under 6ren si genercist delat med er av er namnkunskap och
av er tid. Tack ocksfl nuvarande sotendsbor fcir att ni stiillt upp och besvarat olika egen-

domliga frflgor under den tid som arbetet med denna bok har p6gitt.
Manuskriptet har i sin helhet liists av professor emeritus Thorsten Andersson, som

lagt ner ett omfattande arbete och kommit med minga goda forslag till ftirb[ttringar.
Genom sin stora kunskap, kringsyn och aldrig svikande uppmunfran har han betytt
mycket for arbetets genomfcirande. Manuskriptet har ocksi liists av forskningsarkiva-
rien fil.dr Maria Lofdahl, som med Stskilliga fcirslag och synpunkter har bidragit till
den slutliga utformningen av boken och till att fora projektet i hamn. Knepiga frflgor
har biittre kunnat belysas tack vare att namnforskarkolleger vid olika tillfiillen har

stiillt upp som diskussionspartners och pi olika siitt stiillt sina kunskaper till ftjr-
fogande. Siirskilt vill jag niimna f.d. forskningschefen vid Namnavdelningen vid Insti-
tutet for sprik och folkminnen docent Eva Brylla, den nuvarande forskningschefen
vid samma avdelning docent Mats Wahlberg, professor emeritus Svante Strandberg,
f.d. arkivchefen vid DAG fil.dr Hugo Karlsson med flera. Eva Brylla, fil.dr Rakel

Johnson, Mats Wahlberg och fcirste forskningsarkivarien docent Per Vikstrand har

ocks6, liksom undertecknad, ldst manuskriptet i korrektur.
DAGs arkivchef fil.dr Annika Nordsfrtjm har pi mflnga siitt stott och uppmuntrat

arbetet s6vdl under arbetets ging som under slutfasen, bl.a. genom att soka medel till
tryckning och dven stiilla medel till ftirfogande for uppriittande av register m.m.

Annette C. Torensjo, Lantmdteriet, har sett till att ldsningen med kartbilagan har

blivit bra.

Regisfren har utarbetats av Rakel Johnson, Maria Lofdahl och undertecknad.

Gdteborg i maj 2009
B ir g it Falck- Kj cillqui s t
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Kiillor, litteratur och fiirkortningar

Arkiv, bibliotek och samlin gar

DAG = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Goteborg, Institutet for sprflk och folkminnen.
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och Bohus lein. Goteborg.
Lindroth, Hjalmar, 1918: Bohusltins h[rads- och

sockennamn. I: SIOD 1.

t920: Grdnserna och skiljaktigheterna mellan
sydbohusliinska och nordbohusleinska. I: SIOD 2.

L922: Kust- och skzirgirdsnamnen i Goteborgs

och Bohus lfln 1. Sjokortet Tjorn. I: SIOD 3.

Lofdahl, Maria, 1999: Namnet Bldkullen i Bohus-
kin. I: Frin datasktirm och forskarpdrm. Sprak-
liga studier till[gnade Birgitta Ernby i juni
1999. Goteborg. (MISS 25.)

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

MASO = Merjerbergs arkiv for svensk ordforsk-
ning. Utg. av styrelsen for Meijerbergs institut
vid Goteborgs universitet. 1-. 1939 tt.

Mattisson, Ann-Christin, 1986: Medeltida nordiska
borg- och sdtesgflrdsnamn pil -holm. Uppsala.
(Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Ger-
mantca 17 .)

MISS = Meddelanden frfln Institutionen for
svenska sprflket vid Goteborgs universitet 1-.
t994 tt.

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

Moberg, Lennart, 1944: Om de nordiska nasalas-

similationerna mp > pp, nt > tt, nk > kk med
siirskild hiinsyn till svenskan. Uppsala. (Under-
sokningar till en atlas over svensk folkkultur.
Sprflkliga serien, utgiven genom Natan Lind-
qvist 1.)

Mod6er, Ivar, 1933: Smflltindska skiirgflrdsnamn.
En studie over holmnamnen i Monsteris. Upp-
sala. (SKGAA 1.)

1936: Fiirdv[gar och sjomiirken vid Nordens
kuster. Namntolkningar. Uppsala-Leipzig-
Haag-Cambridge. (Arbeten utg. med under-
stod av Vilhelm Ekmans universitetsfond,
Uppsala 45.)
1937: Namn- och ordgeografiska studier. Upp-
sala. (Uppsala universitets irsskrift l93l :I2)
1956: Skeppsnamn och skeirg6rdsnamn. Stock-
holm.

NG = Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Oplysninger
samlede til Brug ved Matrikelens Revision efter
offentlig Foranstaltning udg. med tilfpiede
Forklaringer. l-9 . 1897 -1936. Kristiania.

NG Indl. = Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Oplys-
ninger samlede til Brug ved Matrikelens Revi-
sion efter offentlig Foranstaltning udg. med
tilfpiede Forklaringer. Forord og Indledning.
1898. Kristiania.

NIfN -- Navnestudier utg. af Institut for Navne-
forskning [1-3: Navnestudier udg. af Sted-
navneudvalgetl 1-. 1958 ff. Kobenhavn.

Nil6n, Nils Fr., 1879: Ordbok ofver allmogem6let i
Sorbygden. Stockholm. (Bidr. 1879. Bihang.)

NN = Namn og nemne. Tidskrift for norsk nam-
negransking. 1-. 1984 ff.

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

Norrpn ordbok - Heggstad, Leiv, Hpdneb/, Finn
& Simensen, Erik: Norr@n ordbok. 4. utg. av

Gamalnorsk ordbok. 1997 . Oslo.



NRR = Norske Rigs-Registranter tildeels i Uddrag.
Udg. efter offentlig Foranstaltning. I-I2.
1861-91 . Christiania.

NS = Nysvenska studier. Tidskrift for svensk stil-
och sprflkforskning . I-7 0. l92I-90.

NSL = Norsk stadnamnleksikon. Red. : J4rn Sand-
nes & Ola Stemshaug. Redaksjonssekretm:
Berit Sandnes . 4. utg. 1997 . Oslo.

Nyman, Eva, 2000: Nordiska ortnamn pi -und.

Uppsala. (Acta Academiae regiae Gustavi
Adolphi 70. Studier till en svensk ortnamns-
atlas 16.)

Nystrom, Staffan, 1985: Onamn i Bflven. En studie

over cinamnsskicket i en sormliindsk insjo.
Upps ala. (Folklivs skildringar och bygdestudier
utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 11.)

1988: Ord for hojder och sluttningar r Daga
hiirad. En studie over betydelsen hos tvi grup-
per terriingbetecknande appellativ och ort-
namnselement. Uppsala. (Skrifter utg. genom
Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. B. Meddelan-
den 7.)
1995: Lexikon och onomastikon - tvfl samver-

kande 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 t994.Red.: Krist-
offer Kruken. Uppsala. (NoRNA-rapporter 60.)

Oedman, Johan, 1746: Chorographia Bahusiensis

thet dr: Bahus-liins beskrifning t...1 Stock-
holm.

Oedman 17 46 K = Oedman 17 46. Karta.
OGB = Ortnamnen i Goteborgs och Bohus ltin.

Utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkivet i Goteborg. 1-. 1923 ff. Goteborg.

Olafs saga hins helga = Johnsen, Oscar Albert, ed.

1922. Olafs saga hins helga. Efter pergament-

haandskrift i Uppsala Universitetsbibliotek,
Delagardieske samling nr 8II. Utgit av Den
Norske Historiske Kildeskriftkommission.
Kristiania.

Olson, Emil, 1916: De appellativa substantivens
bildning i fornsvenskan. Bidrag till den forn-
svenska ordbildningsliiran. Lund.

OSD = Ordbok over Sveriges dialekter 1-. 1991 tr.
Uppsala.

OUA = Ortnamnssdllskapets i Uppsala irsskrift.
1936 tt.

Paulsson, Axel, 1920: Terr[ng- och naturbeteck-
nande substantiv i Mo-mfllet i Bullaren och

deras forekomst i ortnamn. I: SIOD 2.

Pettersson, Johan, 1953: Den svenska skagerak-
kustens fiskebebyggelse. En etnologisk studie.

Lund.

XI

l97l: De levde bland bergen. Studier i lorns
kulturhistoria. Malung.

Pisse, Tore, 2003: Strandlinjeforskjutning i norra
Bohusl[n under holocen. I: Strandlider och
vegetationshistoria. Kvartdrgeologiska under-

sokningar inom Kust till kust projektet, 1998-
2002. Goteborg. (GOTARC. Serie C. Arkeolo-
giska skrifter 48.)

RB = Biskop Eysteins Jordebog (Den r@de Bog).
Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo
Bispedgmme omkring Aar 1400. Efter offent-
lig Foranstaltning udg. ved H. J. Huitfeldt.
1879. Christiania.

Rietz = Rietz, Johan Ernst: Svenskt dialekt-
lexikon. Ordbok ofver svenska allmoge-
sprflket. 1867 . Malmo-Kopenhamn-Leipzig-
London.

Ross = Ross, Hans: Norsk Ordbog. Tillreg til
,,Norsk Ordbog" af lvar Aasen. 1895. Christia-
nla.

Rygh, O., 1904: Norske Elvenavne. Samlede af O.

Rygh. Efter offentlig Foranstaltning udg. med

tilfpiede Forklaringer. Kristiania.
Sahlgren, Joran, 1957: Ortnamn i Hammaro

socken. I: Hammaro. En hembygdsbok. Utg.
av Hammaro koping. Hammaro.

SAOB = Ordbok over svenska spr6ket utg. av

Svenska akademien. 1898 ff. Lund.
Schlyter, C. J., 1887: Ordbok till samlingen av

Sweriges gamla lagar. Lund. (Samling af
Sweriges gamla lagar I3.)

SFSS = Samlingar utg. av Svenska fornskriftsa[-
skapet. Ser. 1. Svenska skrifter 1-. t844 ff.
Stockholm [numera: Uppsala].'

SGU 1902 Fjellbacka = Sveriges geologiska un-
dersokning. Ser. Ac. N:o 2. Beskrifning till
Kartbladet Fjellbacka af E. Svedmark. L902.

Stockholm.
SGU 1902 Uddevalla = Sveriges geologiska un-

dersokning. Ser. Ac. N:o 3. Beskrifning till
Kartbladet Uddevalla af Axel Lindstrom. 1902.
Stockholm.

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 Academire regire

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

SkO = Skfrnes ortnamn. [Numera:] Utg. av Dia-
lekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Ser. A. Be-
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Slotte, Peter, 1978: Sjonamnen i Karlebynejden.
En undersokning av huvudledstyperna. AUo.
(Acta Academire Aboensis. Ser. A. Humaniora.

l-



xII
Humanistiska vetenskaper. Socialvetenskaper
och juridik. Teologi 55:5.)

SMP = Sveriges medeltida personnamn. [Numera:]
Utg. av Institutet for sprik och folkminnen i
Uppsala. 1-. 1967 ff. Uppsala.

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

SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands
liin. Pi offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-
namnskomissionen/Ortnamnsarkivet i Upp-
sala. 1-. 1948 tt. Uppsala(-K0benhavn).

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

SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skara-
borgs liin. P6 offentligt uppdrag utg. av Kungl.
Ortnamn skommi s sionen/Ortnamns arkivet i Upp -

sala. 1-18. 1950-81. Uppsala(-Kgbenhavn).
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l[n. Pfl offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-
n amn s ko mmrttdn/Kun gl. Ortn amn skommi s s i o -

nen/Ortnamnsarkivet i Uppsala. 1-. 1922 ff.
Uppsala(-Kgbenhavn).

SOA = Sydsvenska ortnamnsseillskapets flrsskrift.
1925-2008.

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

Strandberg, Svante, 1991: Studier civer sormliindska
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dimension. Ortnamnen. 2 uppl. Stockholm.

Stromcrona, Nils, l73l -39: Special Hydrographisk
Charta ofwer Inloppet till och ifrfln Kongs-
hamn forbi Biken pfl Salgoo. I: General- och

fltskilliga passkartor ofver hela Ostersjon samt

Sinu Finnico och Bothnico samt Skagerak,
Kattegat och Balt. Karlskrona.

Stflhl, Harry, 1950: Kvill och tyll. En studie over
nhgra i svenska ortnamn ing6ende ord med be-
tydelsen' 6mote, 6gren' o. dyl. Uppsala. (SKGAA
20. Studier till en svensk ortnamnsatlas 5.)

Sdhle, Carl Ivar, 1946: Studier over de svenska

ortnamnen p5 -inge pfl grundval av undersok-
ningar i Stockholms lZin. Uppsala. (SKGAA
16. Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.)

Svahn, Margareta, l99l: 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 1909 = Svensk lots. Utarbetad vid
Kungl. Sjokarteverket. I. 1909. Stockholm.

Svenske lotsen 1869 = Den svenske lotsen eller
veigledning genom en del af de nordiska far-
vattnen t...1 1869. Stockholm.

Svenske lotsen 1894 = Svenske lotsen, seglingsbe-
skrifning ofver farvattnen vid Sveriges kuster
utgifven af Kongl. Sjokarteverket . 1894. Stock-
holm.

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

Soderwall = Soderwall, K. F.: Ordbok ofver
svenska medeltids-spr6ket I-2. 1884-1918.
Lund. (SFSS 27:t-2.)

Soderwall suppl. = Soderwall, K. F.: Ordbok over
svenska medeltids-spr6ket. Supplement. Av
K. F. Soderwall, W. Akerlund, K. G. Ljunggren
& Elias Wess6n. 1925-73. Lund. (SFSS 54.)

Torp, Alf, l9l9: Nynorsk etymologisk ordbok.
Kristiania.

Torp, Alf, l9l4: Gamalnorsk ordavleiding. Nyut-
gfxa med reittelser och register ombesorjd av
Gosta Holm. Lund. (Scripta minora. Regiae

societatis humaniorum litterarum Lundensis.
Studier utg. av Kungl. humanistiska veten-
skapssamfundet i Lund . I97 3-197 4:2.)

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

Vikarvel = [Numera] B ohuskinska fornminnes s eill-

skapets irsbok Vikarvet 1-. 1916 tt.
Vikstrand, Per, 2001: Gudarnas platser. Forkristna

sakrala ortnamn i Miilarlandskapen. Uppsala.
(Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 77.
Studier till en svensk ortnamnsatlas 17.)

de Vries = de Vries, Jan: Altnordisches etymo-
logisches worterbuch. 2. verbesserte aufl. 1962.
Leiden.

Zllhacus, Kurt, 1966: Ortnamnen i Houtskiir. En
oversikt av namnforridets sammansiittning.
Helsingfors. (SNF 55.)

Ostergren = Ostergren, Olof: Nusvensk ordbok
1-10. I9l9-7 2. Stockholm.

1806 K - Karta ofver Goteborgs och Bohus kins
hofdingadome. Utg. af S. G. Hermelin. Stock-
holm.



Fiirkortningar av sockennamnen samt av by- och hemmansnamnen

Vid angivande av liige lir A = Askums sn, B = Biirfendals sn, T = Tossene sn. By- och hemmansnamnen

m.fl. jordeboksnamn fdrkortas pi fdljande sdtt:

Askums sn: Amborsnid = Ar, Amhult = Ah, Annertid = Ad, Annesliitt = At, Askum = Am, Asslerrid = As,
Backa=Ba,Bjdrnerdd=Bj,Bockeskiiret=Bo,Bratteby=Br,Bua=Bu,Biickevik=Bii,Dale=Da,
Djupedal, Lilla = Dl, Ddssedal och Skogen = Dri, Flatersrcid = Fl, Germunnenid = Ge, Gidderrid = Gi,
Gravarne = Gr; Grindholmen = Gh, Gulskiir, Lilla = Gl, Gulskiir, Stora = Gs, Haby = 112, Hagaberg = Hb,
Hampholmen, Viistra = Hv, Hampholmen, Ostra = H6, Hassekin = Hn, Holmen Skansen = Hs, Hoveniis = Ho,
HSle = Hi, Kalvhiillan = Ka, Kleven med Liinnudden = Kl, Klivholmen = Kh, Knutsdal = Kn, Knuts-
vik = Kv, Kristens holme = Kr, Kiillaremyren = Km, Kiirrshila = Kii, Liggarebacken = Li, Linddal = Ld,
Lycke = Ly, Langeland = Le, Langemyr = Lm, Langevik = Lv, Ldnneklin, Lilla = L6, Malmrin = Ma,
Priistbacka = Pr, Ramsvik = Ra, Risdal = Ri, Rished = Rh, Ran = R8, Rtirvik Ostergird = Rii, Rcirvik
Viistergird = Rv, Rtjsholmen = Rn, Sanddn = Sn, Sannertjd = Sa, Skindelsrdd = Sk, Smtigens f,skehamn =
Smf, Sm6gendn = Sm, Soteskiir = So, Stilerdd = St, Svenneby = Sv, Sviilte = Se, Sti-tin = Stj, Todder<id =
To, Tryggd = Tr, Tingen = Ti, Vattersr<id = Va, Viigga = Vii, Viigga skiirgird = Vs, V?ijem = Vn, Odby =
Od, Odegflrden = Og.

Biirfendals sn: Aspbacken = Ab, Berg = Be, Bergskiir = Bs, Bottnelycke = 81, Bilkerdd = Br, Eldsbacka =
Eb, Fjiillet = Fj, Gategird = Gg, Heden = He, Hedum, Stora = Hs, Holma = Ho, Hiverdd = Hr, HAst-

hagen=Hh,Kapper6d=Kr,Keberg=Kb,Linddalen=Ld,Lissby=Lb,Medbo=Mb,Miillertjd=Mr,
Mdrtorp=Mt,Offeberg=Ob,ROd=R6,Sktjrbo=Sb,Stumperdd=Sr,Vattner<id=Vr,Vlilserdd=Vii,
Aseby = Ab, Ostebo = Ob.

Tossene sn: Annercid = Ar, Arshtt = As, Backa = Ba, Berg = Be, Bjiillane = Bj, Brygge = Br, Bridal =
Bd, Bddelsbacken = Bii, Btigebacka = Bb, Djupedal = Dd, EbbilsHtt = Es, Ellene = EI, Elser<id = Er,
Finntorp=Ft,Ffl{bengsrtid=Fr,Fdmingshagen=Fh,Gadderdd=Gr,Gerrebo=Gb,Gistad=Gs,Hee=He,
Helgerdd=F{r,Hogen=Ho,Hogsiim=Hs,Hommedal=Hd,Hunnebo=Hb,Hiiller=Hii,Kistertid=Kr,
Klev=Kl,Klosterberg=Kb,Koderrid=Kd,Kiirr=Ka,Karr,Ovre=K6,Legene=Le,Lerbiick=Lb,
Lusthagen = Lh, Lyckan = Ly, Langdn = L6, Ltinnekiin = Lk, Matshagen = Mh, Munkebo = Mb, M6-
hZillem = Md, Nystrdmshagen = Nh, Priistgiirde = Pg, Rambergskog = Rs, Runden = Ru, Righult = Rh,
ROd=Rt,Riirby=Rb,Skiille=Sk,Spardd=Sr,StensjrimedFodeniis=Sf,Stockebo=Sb,Stubberiid=Sd,
St?immen=St,Svenserdd=Sv,Siim=Sa,Toftestad=Ts,Torp=Tp,Tossene=To, IJleberg=Ub,Ulegriin=
Ug,Valla=Va,Var8s=Vfr,Vik=Vi,Aty=Au,Avja=Av,Odstoft=Ot,Onna=On,Overby=Ob.
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Fiirkortningar

a.a. = anfort arbete

acc. = accent; accesslon

ack. = ackusativ
adj. = adjektiv
a. litt. = anford litteratur
altern. = alternativ form, alternativt
aPP. = appellativ
art. = artikel
a.st. = anfort stiille
avd. 1, 2 osv. = avdelning 1, 2 osv.

avl. = avledning
avs. = avsondrat, avsondring(ar)
avskr. = avskrift
avst. = avstyckning
Bd = band (av OGB)
bd = band (av annan serie an OGB)
beb. = bebyggelse

best. = besttimd form
bet. = betydelse

bil. = bilaga
bin. = binamn
BN = bebyggelsenamn
Boh. = Bohusl[n
boh. = bohusliinsk(a)
cit. litt. - citerad litteratur
da. = dansk(a)

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

ed. = edition
eng. = engelsk(a)

f. = foljande (endast efter sidsiffra); feminin(um);
f6dd

fda. = forndanska
fe. - fornengelsk(a)
felskr. = felskrivning
fem. = feminin(um)
ff. - flera folj ande (efter sidsiffra)
ftrty. = fornhogtYsk(a)
fisl. = fornisliindsk(a)

f.l. = forled, forra led(en)
flst. = flersteides

fno. = fornnorsk(a)
fol. = folio
fornspr. - fornspriklig
fr. - friilse(hemman); frfln
fsv. = fornsvensk(a)
fvn. = fornvdstnordisk(a)
fdr. = fiiroisk(a)
f.o. = for ovrigt
folj. = foljande
foreg. = foreg6ende
gd = gerd

gen. - genitiv
gg(r) = gflng(er)
h. - hiifte
hd = htirad
hemmansn. = hemmansnamn

hmd. = hemmansdel

hmn = hemman

ibid. = ibidem [samma stiille]
ieur. = indoeuropeisk(a)
imperf. = imperfektum
inl. = inledning
isl. = isliindska
ft1. = klosterhemman
kr. - krono(hemman)
kr.-holme = kronoholme
L. - Lilla (i namn)

l. = ltin
lh. = lantmiiterihandling
tht = l2igenhet

litt. = litteratur
m = meter
m. = maskulinum
medd. = meddelare

mndl. = medelnederldndsk(a)
mtl = mantal
N - noff (om)
N. - Norra (i namn)
n. - namn (i vissa sammansiittningar, mansn., per-

sonn. o.d.); neutrum; noffa
ndl. = nederkindsk(a)



Fiirkortningar av sockennamnen samt av by- och hemmansnamnen

Vid angivande av liige iir A = Askums sn, B = Blirfendals sn, T = Tossene sn. By- och hemmansnamnen

m.fl. jordeboksnamn fdrkortas pi friljande siitt:
Askums sn: Amborsrcid = Ar, Arrhult = Ah, Amerdd = Ad, Anneslatt = At, Askum = Am, Asslertid = As,

Backa=Ba,Bjdrnerdd=Bj,Bockesk?iret=Bo,Bratteby=BtBua=Bu,Biickevik=Bii,Dale=Da,
Djupedal, Lilla = Dl, Dtjssedal och Skogen = Dd, Flatersrbd = Fl, Germunneriid = Ge, Giddertjd = Gi,
Gravame = Gr; Grindholmen = Gh, Gulskiir, Lilla = Gl, Gulskiir, Stora = Gs, Haby = [1a, Hagaberg = Hb,
Hampholmen, V?istra = Hv, Hampholmen, Ostra = Hri, Hasseltjn = [In, Holmen Skansen = Hs, Hoveniis = Ho,
Hile = H8, Kalvhiillan = Ka, Kleven med Liinnudden = KI, KlSvholmen = Kh, Knutsdal = Kn, Knuts-
vik = Kv, Kristens holme = Kr, Kiillaremyren = Km, Kiirrshila = Kii, Liggarebacken = Li, Linddal = Ld,
Lycke = Ly, Langeland = La, Langemyr = Lm, Langevik = Lv, Ltinnekiirr, Lilla = Lti, Malmcin = Ma,
Priistbacka = Pr, Ramsvik = Ra, Risdal = Ri, Rished = Rh, Ran = Ri, Rtirvik Ostergird = R6, Rirrvik
ViistergArd = Rv, Rcisholmen = Rn, Sanddn = Sn, Sanner<id = Sa, Skindelsrdd = Sh Smijgens f,skehamn =
Smf, Smrigendn = Sm, Soteskiir = So, Stilertjd = St, Svenneby = Sv, Sviilte = Se, Sri-6n = Sri, Todderdd =
To, Tryggri = Tr, Tangen = Ti, Vattersrdd = Va, Viigga = V[, V?igga skiirgird = Vs, Viijem = Vn, Odby =
Od, Odegirden = Og.

Biirfendals sn: Aspbacken =Ab, Berg = Be, Bergskiir = Bs, Bottnelycke = Bl, Bilkertjd = Br, Eldsbacka =
Eb, Fjeillet = Fj, Gategflrd = Gg, Heden = He, Hedum, Stora = Hs, Holma = Ho, Hflverrid = fk, Hiist-
hagen=FIh,Kapperrid=Kr,Keberg=Kb,Linddalen=Ld,Lissby=Lb,Medbo=Mb,Miillerdd=Mr,
Mdrtorp=Mt,Orreberg=Ob,Rdd=R6,Skcirbo=Sb,Stumperrid=Sr,Vattnerrjd=Vr,Viilsenid=Vii,
Aseby = At, OsteUo = Ot.

Tossene sn: Armenid = Ar, Arsliitt = As, Backa = Ba, Berg = Be, Bjiillane = Bj, Brygge = Br, Bridal =
Bd, Bddelsbacken = 86, B<igebacka = Bb, Djupedal = Dd, Ebbilsliitt = Es, Ellene = El, Elserdd = Er,
Finntorp=p1,pilbengsrdd=Fr,Fcimingshagen=Fh,Gadderrjd=Gr,Gerrebo=Gb,Gistad=Gs,Hee=He,
Helgerdd=Ik,Hogen=Ho,Hogsiim=Hs,Hommedal=Hd,Hunnebo=Hb,Hiiller=Hii,Kisterdd=Kr,
Klev=Kl,Klosterberg=Kb,Kodertid=Kd,Kiirr=Kii,Kiin,Owe=Kri,Legene=Le,Lerbiick=Lb,
Lusthagen = Lh, Lyckan = Ly, Langtjn = Ltj, L6nnekiirr = Lk, Matshagen = Mh, Munkebo = Mb, Mii-
hiillern = M6, Nystrdmshagen = Nh, Priistgiirde = Pg, Rambergskog = fts, Runden = Ru, Rflghult = Rh,
Rdd=Rri,Rrirby=Rb,Skiille=SlqSpardd=SaStensjcimedFodeniis=Sf,Stockebo=Sb,Stubberiid=Sd,
Stimmen=St,Svenserdd=Sv,Slim=Sii,Toftestad=Ts,Torp=Tp,Tossene=To,Uleberg=U[,{llsgiin=
Ug,Valla=Va,Var6s=V6,Vik=Vi,Aty=[6.Avja=Av,Odstoft=Ot.Onna=On,OverUy=Ob.
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Ne. = Nedre (i namn)

nisl. = nyislZindsk(a)

NN = naturnamn (som i OGB dven inkluderar 69o-

namn)

NO = nordost (om)
No. = Norge
no. = norsk(a)
nom. = nominativ
nordboh. = nordbohusliinsk(a)
nuv. = nuvarande

NV = nordvflst (om)
nv. = nordvtistra
no. = nordostra
obeb. = obebott, obebodda

obest. = obestdmd form
o.d. = och dylikt
odat. = odaterad

ON = ortnamn
or. = original
pl. = pluralis
PN = personnafirn

prep. - preposition
reg.- register
rspr. - rikssprflk, rikssprflklig
S = soder (om)
S. - Sodra (i namn)
s. = sidan; sodra

samf. = samfiilld
sen. = senare

sg. = singularis
shetl. = shetl[ndsk(a)
sk. = skatte(hemman)

skr. = skrivning
s.l. = senare led(en)
sms. = sammans[ttning
Sfl = socken
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SO = sydost (om)
sP. = sPalt

sS. = sflsom

St. = Stora (i namn)

subst. = substantiv

sv. = svensk(a); sydviistra
SV = sydviist (om)
sydboh. = sydbohuslZinsk(a)

s.5. = samma 6r

so. = sydostra

tp - torp
u.d. = utan datum
uppt. = upptecknare, uppteckning
utt. = uttal, uttalas, uttalat
u.6. = utan 6r

V - vf,ster (om)
V. - vdstra (i namn)

v. = verb; vdstra

vgt. - vristgotsk(a)
Vgtl. = Vdstergotland
vok. = vokal
Vrml. = Vdrmland
vrml. = vdrml2indsk(a)
y. - yngre
ii. = iildre
O = oster (om)
O. - ostra (i namn)

o. - ostra

o.h. = over havet

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

szitts fore utredningen av namnets betydelse i
frist6ende artiklar i avdelningarnas slut.

* betecknar konstruerad sprflkform.



Kort fiirklaring av de vanligast fiirekommande tecknen
i landsmfilsalfabetet

1. Vokaler
a itrspr.hat
a:trspr. hatt
a ; mellan de b6da foreg.
o: s.k. Masthuggs-a; ndra d-ljud
e : I rspr. veta, vett
@ i t rspr. vcita, mcitt

e : mellan de bida foreg.
a : i t.ex. stockholmska bcira (>bretb a)

t :i rspr. flik,flicka
r : mellan t och e

o:trcpr.bo
o : L rspr. lott (>>oppet>> d)

a : mellan de bflda foreg.
u : L rspr. szr (>>spetsigb z)
ru: det norska u-ljudet
n:t rspr. surra
y i t rspr. byta, bytta
g : mellan y och 0
s : i rspr. gri (>slutet>> d)
o :trspr. dr)

o, : i rspr. stdtt, vdstsvenskaldn
o : mellan de b6da foreg.
8 itt.ex. stockholmska kdra (>bretb o)

e : mellan & och a

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

1 : ett spdnt, surrande f-ljud, s.k. Viby-i
q : ett spdnt, surrande y-ljud, s.k. Viby-y

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

det uttal som tecknen stir for vid vanlig riks-
spriklig hogl[sning

d:irspr. jord
d, : rd med 6nnu hogre tungspets dn foreg.

I : t rspr. sorla (da hiir ej vanligt / nyttjas)
Ir : >tjocku /
{ : >tjocku /

q:rrspr. barn
nt : rn med dnnu hogre tungspets dn foreg.
r : rullande tungspets-r
p :irspr. kors
s : ,y-ljud med dnnu hogre tungspets [n foreg.

5 : ,y-ljud bildat med tungryggen

I : allmiint tecken for ^y-ljud; ofta tecken for ett i
forh. till det foreg. nigot liingre fram bel[get
ljud

7 : s7-ljud med tungan i7-liige

t : t rspr. gjort, sort
t, : rt med dnnu hogre tungspets iin foreg.

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

w ; ilterger ett uttal motsvarande engelskt w (fr
t.ex. uttalet av eng. water).

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

3. S arskilda tecken
: under en bokstav anger att ljudet ar lflngt (i
frhga om kons. = dubbel): dq.g dog.Liingd-
beteckningen av forsta kons. efter vok. rir icke
konsekvent anvdnd i ord av typen mark

: under bokstav anger att ljudet blott iir >halv-
l6ngt>

: accenten t burezz (best. form av bur)
: accenten r buren (av bcira)

: over vokal; >>bruten>> accent
: over vokal; >>bruten>> accent

: bitryck, seirskilt i s.1. av sammansatta ord
(dd.sbbk dagbok)

: under en vok. anger att denna dr konsonantisk.
:under en kons. anger att denna dr stavelsebil-
dande (t.ex. kdlry i nordboh.)

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

kons. mist sin steimton: n@sillk nlsduk (med d
nara t)



INLEDNING

Introduktion. Till grund fcir denna genomgang ligger ortnamnsuppteckningar ur
DAGs. Till de iildsta uppteckningarna av naturnamn i DAGs h<ir de si kallade sjdkorts-
uppteckningarna frin l9l7 och 1926, dtu giillande sjtikort civer omrfldet legat till
grund ftir insamlingen. I fltskilliga fall anges upptecknarens narnn, t.ex. Olof Hasslcif
och Thomas Gdrling, och 6rtal, i vissa fall enbart irtal fiir uppteckningen. Namnens
uttal anges alltid om det iir upptecknat och flterges, liksom iBd 19.2, utan dndringar,
vilket medfor att liingdstreck och accenttecken kan saknas i vissa fall. Mdjligen kan
avsaknanden av liingdangivelse peka mot att upptecknaren har kiint osdkerhet infdr
angivande av liingd beroende pfl att kvardrrijande kortstavighet i vissa fall frirekommer
i omridet, varom vidare nedan. Avsaknaden av accenttecken i vissa fall beror sanno-

likt pi att upptecknaren klint osiikerhet inftir de komplicerade forhillanden betriiffande
tonaccenten som rider i norra Bohusliin. Se hiirom nedan.

I sidana fafl dfu narnnen inte flterfinns pi den ekonomiska kartan 6ver Gciteborgs

och Bohus liin utgiven 1974-79 eller pi den iildre ekonomiska kartan av hr 193540
och ingen annan kiilla anges dr narnnen enbart belagda i DAGs. Aldre beliigg redovi-
sas i princip i tidsfoljd. I sidana fall diir beliiggets form civerensstdmmer med namnets
uppslagsform(er), inleder dock denna form/dessa former bel2iggsviten. Detta giiller
frarnfrir atlt de namnformer som fdrekommer pi EK. futat utan angiven kiilla i be-
liggsviten avser namnbeligg ur lantmiiterihandling. Ett fital namn iir absfraherade ur
andra ortnamn. I sidana fall har uppslagsformen fcirsetts med asterisk.

I den s.k. katalogdelen anges ej liige for mer dn tre likalydande namn. Flerabeteck-
nar fyra till nio namn och mdnga tio och diirutciver.

Uppgifter om vilka holmar som varit kronoholmar har hlimtats ur arbetetAngiende
fiskerltt vid vissa Kronan tillhririga holmar i Griteborgs och Bohus ldn utan att kiilla
angivits i varje enskilt fall.

Namnen har i gtirligaste min placerats i avdelningar i enlighet med sin nuvarande
denotation eller den denotation namnet hade i uppteckningsdgonblicket, se t.ex.
Dyremyr och Bjdrnsskogen, vilka placerats i avdelning 8 (diir namn pi bl.a. 6krar
placeras), eftersom namnen i uppteckningsdgonblicket betecknade flkrar. Full konse-
kvens i detta avseende dr emellertid svirgenomf<irbar.

Vissa artiklar har i enlighet med OGBs principer pA grund av sin liingd eller pi grund

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

Naturfiirhiilanden. (Jfr SGU 1902 Fjellbacka och SGU 1902 Uddevalla.) Soteniis iir
ett platfllandskap slipat och format av inlandsisen med sprickdalar, som t.ex. Bottna-
fjorden och Abyfjorden, vilka begriinsar hiiradet i norr och i sydost. Diir sprickdalarna

t-
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korsar varandra uppstflr ilppna dalsliitter. Htijderna domineras av kal hiillmark, och i
dalarna fcirekommer finkorniga lerjordar och isiilvsavlagringar, i dag delvis omlagrade

till klapperstensfiilt. Avlagringarna ar pit mfrnga platser uppblandade med krossade

skal och skalfragment av musslor och sndckor. Denna niiringsrika jord har givit upp-

hov till iingar med rik viixtlighet och skapat odlingsmarken i Sotentis. I den vdstra

delen av hiiradet dominerar hiillmark ofta med hedvegetation, medan vegetationen pfl

dalsidorna ofta bestar av lcivskog.

Landhojningen i omridet dr, som i hela Bohusliin, svarbedombar, men strandlinjen
torde, enligt muntlig uppgift av Tore Pflsse, SGU Gciteborg, (fr iiven Pflsse 2003

s. 31 ff. och dZir cit. litt.), for 1000 ir sedan ha legat cirka 4,5 m over och for 2000 ar

sedan 9 m 6ver nuvarande havsyta. Landhdjningen brukar idag anses varu 4 mm per

flr i norra delen av Bohusliin.
Hiiradet ligger i bohusgtanitens utbredningsomride. Den synliga berggrunden

bestir huvudsakligen av bohusgranit i ett stort sammanhiingande massiv i form av en

2 ttll T km m2iktig skiva som lutar flackt flt 6ster med h2iri inneslutna bitar av gnejs.

Bergen 2ir vanligen ljusroda och mjukt rundade. Graniten skiftar emellertid i fram-

forallt olika riida och rosaf?irgade, ibland ocks6 i gri nyanser. Pfl Malmon har graniten

ofta en dragning 6t gult. Inom omrfldet forekommer inslag av gulaktig eller grflvit
fiiltspat, svart eller mcirkbrun glimmer och mcirk, grisvart kvarts. Tillftilliga bestinds-
delar, bland vilka kan ndmnas smi gnistor eller korn av magnit, fcirekommer s2irskilt

pfl Dtidholmarna sijder om Gravarne, och titanit frirekommer ganska rikligt i t.ex.

Askumstrakten. Pi Malmon har pitriiffats ortit. Skikt av gnejs f6rekommer och paral-

lellt med gnejsskikten dr graniten genomdragen av smala pegmatitgangar. Gflngar av

finkorning gri granit forekommer, av vilka nflgra ligger mellan lager av gnejs. Viixel-
lagring av granit och tunna gnejsskikt forekommer och iir ibland, t.ex. pi Smcigen och

Hasseki samt vid Gravarne och norr om Stockhamn, sammanvdvda i gflngar och

smala strimmor. Flerstddes, t.ex. i smogenomridet, vilar graniten pfl en grund av

gnejs. En gflng med en bredd pi c. 15 m bestiende av ett mellanting mellan romb-
porfyr och diabas utgir fran udden nordvzist om Ramsvik. Denna gflng ftirstoras och

nar pi Tryggo en bredd av 3540 m varpi den smalnar av kraftigt pi Hasseldn. En
parallell gflngbildning vid byn Viigga och ytterligare en pfl veistra sidan av Malmcin
innehflller likartade bergarter. Gingarna genomkorsar siviil gnejs och pegmatit som

granit.
I iildre tid var hiiradet, liksom norra Bohusliin i sin helhet, till stor del skogbevuxet.

Annu pi 1600-talet hade enligt Clausspn 1632 (s.23) takten norr om Gullmarsfjor-
den stora skogar med ollon for svin och gott om villebrid, liksom rikligt med timmer
till >Bielcker, Spirer, Master, Bord, Knapholt, Baandstager etc.>> till skeppsbyggeri-

verksamheten. Omkring er 1700 var enligt Lindner 1935 (s. 37 f.) Biirfendals socken

en ren skogsbygd med god tillging pfl bide granskog och tallskog. Vidare var den

nordristra delen av Tossene socken skogbevdxt, men de ovriga delama av socknen var

i stort sett utan skog liksom Askums socken. Sydviistra delen av Tossene socken samt

hela Askums socken var enligt a.a. kal ljungmark frinsett en smula liivskog vid ett

ffltal gflrdar. En stor del av hiiradet iir idag fortfarande relativt skogfattigt.
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Nflringsliv. Forekomsten av den rcida och gri graniten har givit upphov till en forr
mycket betydande stenhuggeriverksamhet. A"r 1844 anlades ett stenhuggeri pi Malmon,
och senare vdxte flera upp pe oHka platser i hiiradet, t.ex. i Hunnebosfrand och Uleberg
i Tossene sn och Ramsvik och Tingen i Askums sn. Stenhuggeriindustrin represente-
ras idag huvudsakligen av Bohusliins kooperativa stenindustri som tillverkar kantsten
och gatsten i Avja. Dagens niiringsliv i Soteniis baseras huvudsakligen pi fiske och
turism samt pi ovanndmnda stenindustri.

Dialekten i omrfldet. Naturligvis iir soteniisdialekten liksom de flesta andra svenska

dialekter tiimligen standardspriksanpassad, framftjr allt hos yngre sprfrkbrukare. I
t.ex. Tanums hd, varom se Bd 19.2 s. XX, finns dock vissa karaktiiristiska drag be-
varade hos sivlil iildre som yngre spr6kbrukare. Detta giiller sjiilvklart dven uttalet av
ortnarmen i omridet. Si fiirmjukas enkelt p, t, k och overgar i slutljud och mellan
vokaler till b, d och g. Som exempel kan ndmnas bdt i dialekten med uttalet bqd.Efter
bakre vokal dvergir g ttll w o.d. men efter friimre vokal till j. Som exempel kan
neimnas hage it.ex. Aspehagen b;pahhqan och Bejers hage bdlaS hdywa (bida avd. 8)
och v ri g i t.ex. B in g hult sv ci g en b b gholtr s u iq an b b ghaltr su tb1 an (av d. 4).

Gammalt kort afore ng kvarstar liksom i no.dial. i ord diir andra, cistligare dialekter
liksom svenskt standardsprflk i dag har d, som t.ex. i tange (fr dial. tdnge)'udde' och
i lang (sv. standardsprflk ldng). Se t.ex. Fasta tdngarna fd;ta tdggna eller lingd ldgo
ochLdngd tdngar ldgo tdgar (alla avd. 3). Ordet kvarnhar i sotenisdialekten formen
kviirn (se Kvarnforsen strax nedan). Som exempel pi konsonantassimilation kan nlim-
nas overgtng en rn tlll nn, dvs. lingt n, i ord som t.ex. kvarn (Kvarnforsen kudaafblan
avd.2) ochbjdrn (Bjdrnmyrenblfi4myre i avd. 8), rs till ss, vilket iiven detta illusfreras
i ovanniimnda Kvarnforsen, nt till tt i t.ex. bratt for standardsprekets brant (Sandd-
bratt sdnpbrhtr avd. 5). Om nasalassimilationen se framfrir allt Moberg 1944. S.k.
tjockt I (b l,) T vanligt i omridet. Som i andra nordbohusliinska dialekter finns i sote-
niisdialekten en tendens att ftiredra det bakre a-ljudet i stiillningar diir standardspriket
inte har det, jfr t.ex. omridesdialektens a i bhka med standardsprikets a i samma
ord. Det kan ocks6 observeras att komparativformer hiir normalt har former som

frammdre,norddre osv., se t.ex. Frammare gcirdetfrdmaralQT (avd. 8) ochHoge berg,
N. ndlgtra hbyuta bary @vd.5). I soteniismfllet sliger man ocksi normalt kw brw bw

for ko, bro och bod, se t.ex. Kohagen kfrhhwan (avd. 8), Amborsrc)d bro drybeSa bnl
(avd. 4) och Buslair b{{ar bQjqr (avd,.3).

I dialekten i Soteniis finns ocksi exempel pi s.k. tilljiimning, dvs. att stam- och
2indelsevokalerna uttalsmiissigt niirmar sig varandra. Som exempel kan ndmnas ham-
mare och somma4 som bl.a. uttalas hhraqr hdruar och sbrywr, se t.ex. Rtidhammaren
rdharyarq rdhswan rdharyar (avd. 3) och Sommarskvit stsryaSkujr (avd. 8). Om tilljiim-
ning se Janzdn 1933 s. 29 ff. ochJanzdn 1936 s. 54 ff.

Om den speciella tonaccenten i bohusl2inska dialekter och om hur tonaccentfctrhil-
landena i norra Bohusliin idag pflverkas av standardsvenskan se Ernby 1997 s. 103.
Exempel pi viixling mellan akut och grav accent i samma namn dr Dddvik dQujg
dduig @vd. 1) och Mjdlskir ryQlJqr ry$|Jqr (avd. 3). I nigra namn fcirekommer
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senareledsbetoning viixlande med akut och grav accent, vilket mojligen kan ha sam-

band med de speciella ftirhillanden som tycks rida dfl det giiller tonaccenten i dialekt-
omridet. Som exempel kan niimnas Alsmyren d.lsmire dhsmyre a4smlire (avd. 6),
Kattebergssand kdlba1an katbapd.n (avd. 1) och Soteskog sadashil.tlt (avd. 9).

I hiiradet kan, liksom i andra delar av norra Bohusliin, pitriiffas spir av kortstavig-
het, dvs. en betonad stavelse kan, till skillnad mot i dagens standardsprik, vara kort,
dvs. innehfllla en kort vokal fdljd av en kort konsonant. Detta flterspeglas ziven i hiira-
dets namnskick. Som exempel kan nAmnas Gatan, se Gatan rtr 2, Gatorna (avd. 4)
m.fl. och Seken (avd.8). Om kortstavighet i norra Bohusliin se ocksfl Bd 19.2 s. XXI
och s. 123, Kvillerud 1999 s. 84 f. Fdr den som inte har kortstavighet i sitt eget sprik
iir denna fdreteelse mycket svir att uppfatta. Ett kortstavigt uttal av ordet gata karr
t.ex. uppfattas som om ordet uttalas med lang konsonant, dvs. gdflo, medan ett icke
kortstavigt dialektalt uttal med standardsprSkets stavelsefcirliingning ar gdd@ (se Gatan
nr 2 avd.4). Vidare forekommer uttalet sry av det pfl det kortstaviga no.dial. sik f.,
sv.dial. sek f. i Seken (avd.8). Jfr Bd 19.2 (s. 123) diir Maria Ldfdahl belyser vilka
konsekvenser detta kan fi vid upptecknande av namn och dialektord i ett omride med
kvardrojande kortstavighet. Som hiir pipekas kompliceras uppteckning av ortnafirr
inom ett omride med delvis bevarad kortstavighet hogst viisentligt i sidana fall de
upptecknaren sjiilv inte har kortstavighet i sin dialekt och kanske dessutom inte Zir

mentalt fdrberedd pi dess existens. Exemplen visar hur svirt det kan vara att uppfatta
fcirekommande kortstavighet, dfl man sjiilv inte har detta i sitt eget spriksystem och att
anpassning di giirna sker till vad som uppfattas som ridande standardspreklig norm
genom konsonantfijrl2ingning.

Betriiffande substantivbtijningen brir framftir allt foljande framhillas. Starka femi-
niner som t.ex. siing och sol far i best. sg. formerna sdnge och sole med spetsigt e,

vilket ibland kan uppfattas som ett iliknande ljud, vilket anses typiskt ftir dialelterna
i norra Bohusldn. Motsvarande former i sodra delen av Bohusldn anses vara sdnga och
sola. Som Janzdn pipekar (1936 s. 153) kan iven svaga femininer (vilkas normala
Sndelse i best. sg. ar a) i nordbohusliinska uppvisa sidana former. Starka neufrer pfl
konsonant fir i dialekten spetsigt e i best. pl. Som exempel kan ndmnas hus, vars
dialektala form i best. pl. dr huse. Se vidare hiirom t.ex. Lindroth 1920 s. 18 ff. De
flesta substantiv har dock -ar eller -ar som pluralmarktir i obest. pl. och i best. pl. -ana

eller -ana med undantag av ovannAmnda starka neutrer. Naturligtvis ftjrekommer det
variation och undantag i omridets sprakbruk liksom i sprflkbruket i rivriga delar av

Bohusl2in. Om frirhillandena i Thnums hd se t.ex. Bd 19.2 s. XXL Generellt kan
exempelvis konstateras att nordbohusldningarna ofta anvdnder bflde formen sole och
formen sola i dagligt tal. Betriiffande dialekten i norra Bohusliin hiinvisas generellt till
Lindroth 1920,Iarrzdn 1936 och Kvillerud 1999.

Den dialekt som idag talas i omrfldet iir naturligtvis laaftigt piverkad av olika
utifran kommande impulser frfln niirliggande dialektomriden och, inte minst, frAn
standardspriket. De flesta av de sprflkdrag som ndmns ovan dr dock utmiirkande fdr
omridets dialekt iin i dag.

I



1. och mindre yattensamlingar 1 vattenomrfrden;
fjordzts vikarl sund

Kiillor behandlas i avdelning 10.

I namn pi insjriar frirekommer nigon gimg sjd m., vanligen vatten.
Sjo, i DAGs endast med betydelsen 'hav' eller, vanligen, utan n6gon betydelse

angiven, fvn. sj6r, sjdr, srer m. 'sjp, hav el. fiord (mots. Landjorda); sj6, sjpvatn,
saltvatn (mots. Vatn); sjO (insj6), eit noko stort vatn' (Norr6n ordbok), 'Vand som
Element; Havet med dets Arme, hvoraf det faste Land er omgivet; Afdeling af Havet;
insj6' (Fritzner). Liknande betydelser har ordet i no.dial. I Soteniis hd kan ordet ,s7o

numera anvzindas bide i betydelsen 'hav'och i betydelsen 'insjo'.
Enligt Bd 19.2 s.1 ing6r namnelementet sjd i Tanums hd foretriidesvis i namn pi

stcirre insjdar medan namnelementet vatten (se nedan) vanligen fdrekommer i namn
pi nflgot mindre insjdar. Samma iakttagelser har gjorts av Peter Slotte (1978 s. 104)

di det giiller namn p6 -,yo och -vatteni Osterbotten, Finland. Jfr Carl Sigfrid Lindstam
iBd l2.l s. 218, enligt vilken bruket av -sjd triingt undan -vatten. Han anser att loka-
litetens storlek ej spelar nigon roll ftir vilket av de tvi namnelementen som anvAnds.

Enligt Hans Jonsson (1966 s. 274 tr.) har sjd 'insjo' begriinsad anviindning pfl viist-
nordiskt omride. I hiir behandlat material frin Soteniis hd forekommer namnelemen-
tet sjd i BN Sren.yo samt i tvi iildre alternativa namnformer, dels Ona sjdn (1806 K),
alternativ namnform for Onna vatten, samt Djupedals Sjdn (1822), alternativ narnn-
form ftjr Ldngdns vatten eller Djupedals vatten. Mtijligen beror forekomsten av ,yo i
dessa namn pi en medveten anknytning tiII standardsprfrkets bruk av sjo i betydelsen
'insjci'.

Vatten, fun. vatn'vatn, dern, innsjci' (Norr@n ordbok), 'Indsj@' (Fritzner), no.dial.
'et Vand, en Inds6, stor Vandsamling inde i Landet' (Aasen). Ordet saknas i DAGs.
Ordetvatten i betydelsen 'insjo' anvdnds ofta i dagens samtalssprik i hiiradet. Enligt
OGB passim, Jonsson a.a. s. 214 och Lrifdahl iBd 19.2 s. 1 fcirekommer vatten oftare
iin sjo siv2il i Bohusliin som i sydvdstra och norra Sverige. Hans Jonsson (a.a. s. 215)

anser betydelsen 'sjri' sekundiir tiIl den iimnesbetecknande innebdrden. Han anser

ocksfl att betydelsen 'insjd' uppkommit i kustomriden diir ordet,ryo anvdnds i betydel-
sen 'hav'. Se ziven DSA S s.323 ff . Detta illustreras vdl av forhillandena i Soteniis hd
ddr yatten iir betydligt vanligare 'an sjd i namn pi smflsjciar och tjiirnar. Som exempel
kan nimnas Brurstigsvattnet, Tdstercids stora vatten (med de alternativa namnfor-
merna Tdsterdds vatten, Eldsbacka vatten och Eldsbackevattnet), Ldngdns vatten
(med alternativnamnen Djupedals vatten foff Djupedals S7-on) samt Kiirrs vatten.

Floge m.'grund mindre vattensamling, vattenpcil; liten sjd; vattenpcil (hogst si stor
som en damm, sedan ner till s6dana p6lar som kommer upp si fort det regnar); till-
fiillig vattensamling pi marken sisom pi en iing el. l6gt liggande fiilt; vattenpol siir-
skilt pi golv, pol (av vatten, blod etc.)' (i DAGs under uppslagsformenfldge), jfr flo f .

'grund och cippen havsvik' (DAGs). Floge forekommer i namn pi smi vattensam-

Sjiiar

I



L. Sjiiar och mindre vattensamlingarl vattenomriden;
fjordaS vikar; sund

Kiillor behandlas i avdelning 10.

I namn pi insjiiar ftjrekommer nflgon ging sjd m., vanligen vatten.
S7"a, i DAGs endast med betydelsen 'hav' eller, vanligen, utan nigon betydelse

angiven, fvn. sj6r, sjdr, srer m. 'sj@, hav el. Fjord (mots. Landjorda); sjo, sjovatn,
saltvatn (mots. Vatn)' sjp (insjo), eit noko stort vatn' (Norrdn ordbok), 'Vand som
Element; Havet med dets Arme, hvoraf det faste Land er omgivet; Afdeling af Havet;
insj6' (Fritzner). Liknande betydelser har ordet i no.dial. I Soteniis hd kan ordet.yo
numera anvandas bide i betydelsen 'hav'och i betydelsen 'insjci'.

Enligt Bd 19.2 s.1 ingir namnelementet sjd i Tanums hd foretriidesvis i namn p6

strirre insjoar medan namnelementet vatten (se nedan) vanligen ftirekommer i namn
pi nflgot mindre insjriar. Samma iakttagelser har gjorts av Peter Slotte (1978 s. 104)

di det giiller namn pi -sjo och -vatten i Osterbotten, Finland. Jfr Carl Sigfrid Lindstam
iBd I2.l s. 218, enligt vilken bruket av -sjd triingt undan -vatten. Han anser att loka-
litetens storlek ej spelar nigon roll frir vilket av de tvfl namnelementen som anvzinds.

Enligt Hans Jonsson (1966 s. 274 ff.) hu sjd 'insjti' begriinsad anviindning pi viist-
nordiskt omride. I hiir behandlat material frin Soteniis hd fiirekommer namnelemen-
tet sjd iBN Stensjd samt i tve iildre alternativa namnformer, dels Ona sjon (1806 K),
alternativ namnform for Onna vatten, samt Djupedals Sjdn (1822), alternativ namn-
form ftir Ifrngdns vatten eller Djupedals vatten. Mojligen beror fijrekomsten av .ya i
dessa namn pi en medveten anknytning till standardsprikets bruk av s7o i betydelsen
'insj6'.

Vatten, fvr,. vatn'vatn, tjern, innsj6' (Norr6n ordbok), 'Indsjp' (Fritzner), no.dial.
'et Vand, en Inds6, stor Vandsamling inde i Landet' (Aasen). Ordet saknas i DAGs.
Ordet vatten i betydelsen 'insjo' anvAnds ofta i dagens samtalssprik i hiiradet. Enligt
OGB passim, Jonsson a.a. s. 214 och Lrifdahl iBd 19.2 s. 1 fcirekommer vatten oftarc
2in ,ryo sflviil i Bohusliin som i sydvlistra och norra Sverige. Hans Jonsson (a.a. s. 215)
anser betydelsen 'sjci' sekunddr till den dmnesbetecknande innebtirden. Han anser

ocksi att betydelsen 'insjci'uppkommit i kustomriden diir ordet sjo anviinds i betydel-
sen 'hav'. Se dven DSA 8 s.323 ff. Detta illustreras viil av fiirhflllandena i Sotends hd
ddr vatten 2ir betydligt vanligare an sjii i namn pi smisjtiar och tj2imar. Som exempel
kan ndmnas Brurstigsvattnet, Tdsteriids stora yatten (med de alternativa namnfor-
merna Tdsterdds vatten, Eldsbacka vatten och Eldsbackevattnet), Iingdns vatten
(med alternativnamnen Djupedals vatten for-r Djupedals Sjdn) samt Kdrrs vatten.

Floge m.'grund mindre vattensamling, vattenpiil; liten sjti; vattenptil (hcigst si stor
som en damm, sedan ner till sidana polar som kommer upp sfl fort det regnar); till-
fiillig vattensamling pi marken sisom pfl en iing el. ligt liggande fiilt; vattenpril siir-
skilt pi golv, ptil (av vatten, blod etc.)' (i DAGs under uppslagsformenfldge), jfr flo f .
'grund och iippen havsvik' (DAGs). Floge forekommer i namn pi sm6 vattensam-
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lingar som t.ex. Annisfloge, Kattefloge, Kull-Ernsteflogen, LdngeJlogen, pers-Marjas

floge och SkureJlogen.
Hiilj hnh ochhdl hql m.,fvn. hylr 'h61, kulp' (Nonon ordbok) samt ,H61, dyb Vand-

samling af mindre Omfang, isar saadan som danner sig i Elv nedenunder etVandfald,
hvor Vandet ligesom stander og samler sig for derfra igjen at strOmme videre' (Fritz-
ner). No.dial. har hyl, hol m. 'en dyp Huulning i Bunden af vandsamring' (Aasen),
'dyp hulning i bunden af baek el. elv, ogsaa: vandpytt' (Torp 1919) och i DAGs ,liten

vattensamling, (stor) vattenpril, vattenpuss, dypcil, hila i marken diir det samlar sig
vatten; siimre kiilla; frirdjupning p5 havsbottnen; frirdjupning i vattendrag', jfr fvn.
ovan (se vidare Bd' I9.2 s. 3). Liksom i Tanums hd iir ordet levande i dialekten med
betydelser som 'utvidgning av vatten' eller 'djupare hila i biick' och 'djupare hSla i
havet'. Orden, som ibland kan vara svira att skilja it, fcirekommer som namnelement
i namn pi smfl tjiirnar, t.ex. Bjdrkemyrshdlen, samt i namn pfl sm6 vikar, t.ex. Ale-
hdlen, som betecknar en liten rund vik som via ett smalt sund dr fcirbunden med en
utanfcir liggande havsvik, Paratehc)len och Si)dht)len samt i namn pi h6lor i sj6ar eller
i vattendrag, t.ex. skranehdlen, sombetecknar en djuphila vid skranorna. orden, som
i obest. sg. bida kan ha uttalet hwl,kanibland i obest. sg. vara svira att skilja it. om
deras vdxlande form och genusvdxling se Magnusson 1948 s. 13 ff. med litt. samt
Jonsson 1966 s. 313 tr. och DSA 8 s. 296 f.

Myr f. (varom se vidare avd. 6) fcirekommer i namn pi smi (ibland delvis igen-
viixta) vattensamlingar eller tjdrnar, t.ex. Bjdrnmyren, liten tjarn, Bo(c)kstensmyren,
liten tjiirn, Eriks myr,liten tjiirn, Mellumbergsmyren, vattensamling, Moltemyr, Lilla
resp. Stora, en liten och en stcirre skogstj drrr, Myrarna, vattensamlingar liings lands-
veigen, Myren ryirg (med alternativnamnet Gamla myr), igenvaxt tjiirn, Rdvemyren,
mindre sjci, samt Stor myr, skogsdiirn.

Damm m., i dial. med betydelsen '(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling'
(se dven Jonsson 1966 s. 257 tr.) fcirekommer i namn som t.ex. Dammen, Grumse-
dammen, Htistedammarna och Aledammen.

Dape m.'puss, pdl, liten vattensarnling, grundare vattenpuss, vanl. pi bergen, vatten-
fylld klyfta' (DAGs), jfr no.dial. dape 'Yandpyt, Maske af spildt vand eller anden
vadske' samt 'Damm, Floe, S6yla' (Aasen), fcirekommer i det hiir materialet endast i
Dapen som betecknar en liten vattensamling i norra delen av tiitortsbebyggelsen pfl
Malmcin (se Jonsson 1966 s. 342 samtBd,19.2 s. 2 f.).

Puttm. 'mindre, l6gtbel2igen vattensamling, vars vatten ofta eir grumligt; (vatten)puss'
(DAGs). I namnelement fcirekommer putt i det hiir materialet endast i Hdsteputten,
liten vattensamling p6 Malmon.

Fjordm.,fvn.figrdr m. 'fjord (ogsi om innsjo)' (Norron ordbok), ,Fjord, ikke alene
om Havsbugter eller S6ens Indskjreringer i det faste Land men ogsaa om Indsoer,
hvortil vandlgb udvide sig' (Fritzner) , r,o.dral. fiord m. 'Fjord, Sostykke, en i Landet
indskydende Arm af Soen. Sondenfields ogs. om Indsoer, som ellers kaldes >>vatn>>'
(Aasen). Boh. jjord m. f. ftjrekommer i DAGs med betydelser som 'fjord (anviinds
allmiint om vikar och sund), stcirre vik; utvidgning av sjci'. ordet ingir dels i namn p6
stcirre vattenomriden, dels i namn pi relativt stora, djupt inffiingande vikar, se t.ex.

I
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Bottnefiorden (med alternativn arnnet Bovallsfiorden) och Affiorden (fon Berufjqrdr),
bida betecknande djupt intriingande vikar av havet, Hdlldfjorden, som betecknar det
vattenomride som utgdr inloppet frfln scider (fran Ha1l6 och Stensklir) in mot Kungs-
hamn och fastlandet, Olstensfiorden, vik som leder till scidra mynningen av Soten-
kanalen, Ramsviks fjord, valtenomridet mellan Ramsvik, Sti-on och Odby ci, Sandd-

fjorden,l6ng, n6got krtikt init avsmalnande vik mellan Grindholmen, Sandcin och
Hasselcin, Sotefiord(en), som betecknar havsomridet scider om Viideroarna och Fjiill-
backa skiirgflrd och norr om Smcigen och skZirgflrdsomridet diirutanftir; det vanliga
namnet ph Sotefiord(en) ar dock Soten. Namnformema Sotefjord och Sotefiorden an-

vdnds normalt inte av befolkningen i omridet i dagligt tal. De 2ir sannolikt produkter
av sentida administration och inspirerade av narnn som Vdderdfjord och Kosterfjor-
den.Narnnet innehfrller det i namn liings bohuskusten inte ovanligafjord i dess bety-
delse '(av 6ar och holmar och fasta land mer eller mindre avgrdnsat) strirre vatten-
omride, vik' , jfr den i fvn. belagda betydelsen 'sjci, insj6'. Vidare kan namnas Vike-
jjord(en) eller Vke kil, som iir en utit bred och 6ppen men init avsmalnande vik, och
Osdfiorden, som betecknar vattenomrfldet mellan den ytffe och inre skiirgarden utanfcir
Ulebergshamn. Enligt DAGs anvandsfjord i boh. d.ven, liksom sundn., om vattenom-
ride mellan ciar eller mellan fastlandet och ciar. Siviil i appellativ anviindning liksom
som namnelement tycks dock sund anvdndas om smalare vatten mellan oat anfjord.
Jfr fvn. sundn.'sund, trongt farvatten mellom to land; smau, trong gang mellom hus'
(Norron ordbok) samt NSL s. 435. Jfr dven Ldfdahl i Bd 19.2 s. 4.

Gap n.'gap, cippning, gatt'fcirekommer om cippen fcir havet oskyddad havsvik eller
om vattenomride omgivet av land eller med skiirgflrd pi tre sidor. Som exempel kan
ndmnas Hdskiir gap.

Ord som anvdnds i betydelsen 'vik' dr framfcir allt bukt f., bdg m., kil(e) m. och vlk f.
Vik f ., fvn. vik f . 'Yig,liden Bugt af SO eller Vand' (Fritzner) dr, som Ltifdahl pfl-

pekar i Bd 19.2 s. 4, semantislt civerordnat och fdrekommer metasprf,kligt vid defini-
tionen av andra mer specialiserade ord. Namnen medvik som s.l. betecknar siviil smi
som stora vikar, t.ex. Apelvik(en), Bredvik, Bdt(e)vik, Dtidvik.

Boh. kil(e) m. 'havsvik' (DAGs), i dagens boh. 'spetsig, smal, djupt intriingande
havsvik', fvn. kill m. 'kil, trong vik' (Norrgn ordbok), 'smal Bugt af Vandet, som
skjarer sig dybt ind i Landet' (Fritzner). Namnen med kil(e) som s.l. betecknar van-
ligen smala, djupt intriingande havsvikar, som t.ex. Fykekilen, smal grund vik, Has-
selc)kilen, inre delen av Sandtifjorden, numera sank 2ing (fr avd. 8), Jockekil, innersta
delen av den vik vars andra delar kallas Klevekilen och Ncisekilen, Tdngekilen, smal
vik vid Fisketingens gamla hamn, Ulebergs kile(n), grund vik av Vikefjord som gir in
till Ulebergs ghrd, Ostorms kile, inr,ersta delen av den vik med lerbotten vilken i sin
yttre del kallas Gdsholmsleran.

Bukt f.'havsbukt, havsvik, vik i sjo, grundare inbuktning, stor oppen havsvik'
(DAGs). Enligt kustbefolkningen i hiiradet avses, liksom i det relativt niiraliggande
Tanums hd, en bred, rundad, ofta grund havsvik (fr Bd 19.2 s.4), jfr no.dial. bugt f .

'Bugt, B@ining' (Aasen). Som namnelement ar bukt relativt vanligt i namn pi havs-
vikar i hiiradet. Som exempel kan niimnas Alvdbukteru, Rdrvil<s bukt, Stensjdbukten.

I
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Boh. bdg m.'bflge, bojning; >>bukt>> helst med svag rundning, bred vik, rund (big-
formig) vik;havsvik, mindre vik'(DAGs), jfrfvn. bugrm. 'B/ining. Krumning, Bugt'
(Fritzner), no.dial. bug m.'langagtig krumning paa noget, rund vik' (Torp 1919;jfr Bd
19.2 avd.1 s. 4 f. och2}.l s. 53). Fcirekommer som namnelement i namn pfl breda

bigformade havsvikar, som t.ex. Bredbdgen, Bdgen (med alternativnaflrnen Holkin-
darbdgen ochAnkarbdgen).Man kan dock observera attnamnet Porsholmsbdgenbe-
tecknar en vik med bred mynning, vars inre smala del skiir djupt ini Porsholmen, och
att namnet Klevbdgen betecknar en vik pi sydsidan av tin Kleven med bflgformig
yttre del, vars inre grunda del dock smalnar av i en spets.

Hdl n. fcirekommer i namn pi smfl tringa vikar som t.ex. Backlins hdl och Engels-

manshdlet, i namn pi djuphfllor, t.ex. Blyhdlan, Buskiirhd.lan, sarnt i namn pfl sund,

t.ex. B o ckhdlet, S tallhdl et.

I namn pi smivikar fdrekommer ibland boh. kldva f. 'klyfta (i eller mellan berg),

liten dalgang mellan branta bergviiggar o.d.' (se inledningen avd. 7). Som exempel kan

ndmnas Engelsmanskldvan, Miiruekldvan, Rasmusklovan och Sillekldvan. Kldvafore-
kommer ocks6 i namnet pfl ett djupt nerskuret sund, Kldvan.

Ett par namn pi smfl, bisliknande smala havsvikar har namn innehillande dial. ap-

pellativa sammansdttningar med bds m., t.ex. Kalvebdsen och Oxebdsen. I hiir ftire-
kommande namn isyftas likhet med olika former av kreatursbis.

I namn pfl vikar och vattenpartier med lerbotten ingir boh. lera f.'omr6de med

ler(ord)'. Som exempel kan ndmnas 2 Leran, Vike lera, Ostormslera och Odgdrds

lera.
I namn pi vikar och vattenpartier med sandbotten ing6r boh. sand f .'omride med

sand(ord)', t.ex. i Bcickevikssanden, Djupesand, Flundrebdgsanden, Gottskdrs sand,

Gunnarsand, Lc)gesand(en) och Siilti sand.

Riinna f. 'djupriinna pfl havsbotten' har siviil som appellativ som i egenskap av

namnelement eiven bibetydelsen 'farled', jfr t.ex. Rcinnan (med altemativnamnet
Skogsriinnan) betecknande den farled som passerar udden Skogsviksudden. Riinna
forekommer vidare i namn som Grunda rtinnan, grund farled i riinna, Lotsrdnnan
(med alternativnarnnetKoljebackriinnan), enligt en sjtikortsuppteckning 1926 (DAGs)

betecknande en djupriinna i de besviirliga vattnen cister om ett grundomride scider om

Angeln; rdnnan anvdndes ofta vid 2ildre tiders backefiske av kolja. Vidare kan ndmnas

Nydlskiirs riinnan, som enligt en sjcikortsuppteckning 1926 (DAGs) avser en djup-
rdnna oster om Soteskdr, Niiverktirrsriinnan, farled i djupriinna pi hiiradsgriinsen

mellan Kalvegapet och Abyfjorden, Stallrdnnan, farled norr om Malmon, Svart-

riinnan, djupriinna mellan Stora och Lilla Svarten, Scilbddrcinnan, djtprdnna vdster

om Siil(e)bddarna samtTdngeriinnan, farled scider om bebyggelsen Tfrngen.

Alvdbukten dluobbhe TUb; vik pi sydv[stra sidan av Alvti; s.l. innehiller bukt,

varom se denna avdelnings inledning. Amhults bukt dryblts bokt Alth, EK; bukt av

AUyfjorden vid Amhult. 2 Ankarbdgen dgkarba4tan dgkarbbyqtan. l. AMa, Anker-
b6gen EK; vik pi Malmtjns norra sida. 2. ASm, altemativt namn pi Holldndarbdgen
(se detta); f.l. innehflller subst. ankare n. och s.l. bdg, varom se denna avdelnings in-
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ledning; sannolikt har man ankrat upp utanfcir eller i vikama; pi t673 K dr vatten-

omridet utanfrir utmiirkt med ankare (vilket emellertid ocksfl kan avse vattnen utanfor
Scidra Buskiir). Annis floge drys flbywa ATi; f.d. vattensamling pi den plats diir
Ostergatan 10 nu ligger; f.l. innehflller kvinnonamnet Anni och s.l. floge, varom se

denna avdelnings inledning; Anni Karlsson pi Badgatan 10 brukade tviitta kliider i
polen. 3 Apelvik(en). l. dbahuig AHeKn, Apelvik EK; liten vik av Ornefjorden mitt
emot drnudden.2. dbahuig ABu,Apetvik EK. 3. dbabuig dbabuiga ANIa, Apelvik EK;
f.l. innehfrller sannolikt triidbeteckningen apel, pfl genuin boh. dock d.bol, och s.l. vik,
varom se denna avdelnings inledning; Stminstone vid nr 3 vdxer det aplar. Aspevik
d;pauig AHo, vik av Niisekilen som gflr in till landsvdgen och korsvdgen vid Berg; f.1.

innehiller aspe'aspbestind'.
Backlins hdl bdklrus hrt| AIs4a, EK; liten vik pfl sydostra delen av Malmon; f.l. inne-

hiller sliiktnamnet Backlin bdklm och s.l. hdl,varom se denna avdelnings inledning;
en Andreas Backlin, son till en kvinna beniimnd bdka, antas ha brukat fiska i viken.
Bqdviken bdduige fon Fiihuset fb4sat AHn, Badviken EK; vik pi vdstsidan av Has-

selijn; namnet Badviken tillkommet i samband med turisffijrelsen, det 2ildre namnet

innehiller av okiind anledning stbst ftihus. Baltservik bdltsaruig bdlsaruig bdlsauig

AMa, EK; vik pfl Kalvens nordvdstsida; f.1. innehiller sannolikt av okiind anledning

mansnamnet Baltsar, i dial. iv. bdlsar. Bergebrattesund bc€rlebrata sbg. eller Varpe-

sundet udrpashnt AViiHo; smalt sund som forbinder norra delen av Niisekilen och

Klevekilen; f.1. i namnet B ergebrattesund innehiller antingen boh. subst. bergebratt f .

eller bergebratta f .'bergsbrant m.m.' eller bergsnamnet Bergebratten (se avd. 5) och

f.1. i namnet Varpesundet sannolikt v. varpa'med hjiilp av rep dra fram (fdrhala) en

bit genom en tring farled'; sundets ena sida utgcirs av en hcig bergsbrant; i Zildre tid
varpades bfltarna fram vid passage av det smala sundet. Berufigrdr se Abyfjorden.
Bjdrkemyrshdlen bldykamyphbn AHn; liten tjiirn p5 Hasselcin niira Bjcirkemyren; s.1.

innehiller hdl, varom se denna avdelnings inledning. Bidrnmyren bldnmire AHo;
liten tjiirn, numera igenfylld; f.l. innehiller sannolikt djurbeteckningen bjdrn och s.l.

myr, varom se denna avdelnings inledning. Blyhdlan baihhaq AMa; djuphila i havet

sydost om Kalven; f.l. innehSller subst. bly och syftar siikerligen pfl att vattnet ovanftir
h6lan iir blyfiirgat. Bockhdlet, Yxre AdEira b,bkhh! AVs; sund mellan H611o och det

sddra av Bockeskdren; den reciprocerande f.l. innehflller boh. iLdEra som svarar mot
standardspr6ketsyttre och syftar pi att sundet zir det yttre, dvs. liingst ut mot cippet hav

liggande, av de tvi sunden; namnet Bockhdlet iir siikerligen en redukt av ett underlig-
gande xBockeslccirshdlet, vars f.1. innehflller namnet Bockeskdr, som betecknar ett sklir
ingiende i den intilliggande sk2irgruppen Bockeskiiren, s.l. innehiller hdl, varom se

denna avdelnings inledning; jfr fiilj. Bockhdlet, Inre iqg'ra bdkhhl eller Bockeskiirs-

hdlet AYs, Bockesklirshilet EK; det inre av sunden mellan Hfllkj och det stidra av de

skdr som ingir i gruppen Bockeskdren; se ftireg. Bockstensmyren bdlcstensm!1re .LHo;
liten diirn; f.1. innehiller namnet pi flyttblocket Bo ckesten(en) (se avd. 5) och s.l. m1tr,

varom se denna avdelnings inledning. Bossevikenbb-sauigg ASm; vik av Glommen vid
varmbadhuset; f.l. inneh6ller boh. boss n. 'skrdp', fcirehiidesvis om skriip frin (torra)

vdxter eller viixtdelar, och s.l. vik, varom se denna avdelnings inledning; namnet kan
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syfta pe att boss av ting eller vass driver in i viken, kanske syftande pA boss av tirng,
som drogs iland med de vadar som under sillperioder drogs i viken, jfr likalydande
namn i Bd, 20.2 s. 1 16 och Bd 1 8 s. 152. B ottengarnet bdygq4r ARvLv, EK; sund mel-
lan Husholmen och fastlande| namnet inneh6ller av okiind anledning stbst. botten-
garn boh. bdASs4 n. Bottnefjorden bblnaflqn eller Bovallsfjorden bQualsfl6)/& TFtRh
m.fl. samt Bottna och Svenneby snr, Kville hd, Baatne- 1567 JN s. 536, Baandefior-
den 1594 a.a. s.228 ff., Bottne Fiohlen 1673 K, Bottna Fjord 1806 K, Bottnefjorden
EK; f.1. i namnen innehflller sockennamnet Bottna, se Bd 16 s. 109 f., resp. BN Bovall.
Breda bukt br? bdkt AGh, EK; vik pi viistsidan av Grindholmen norr om Ruttna bukt;
f.1. innehiller ad} bred och s.l. bukt, varom se denna avdelnings inledning, jfr ftilj.
Bredbdgen br?boywan AIr; bred vik pi ostra sidan av Tryggci norr om Svinryggen; f.l.
innehflller ad} bred och s.1. bdg, varom se denna avdelnings inledning. 2 Bredvik
br/uig brb_oig. 1. ABu, 8K.2. AMa, EK, Bredviken 1891 Kortet; f.1. innehSller adj.
bred och syftar pfl formen, s.l. innehiller vik, varom se denna avdelnings inledning.
Brimskdrbdgen briryjarbbypan AVs; bigformig vik pfl Brimskiir; s.l. innehiller brig,
varom se denna avdelnings inledning. Brimsund brbrysila AVs; sund mellan Brimskiir
och Viimlingen; namnet iir sannolikt en redukt av ett *Brimskcirssund. Brurstigsvatt-
netTGb, EK; tjiirn vid bebyggelsen Brurstigen; s.l. innehiller vatten, varom se denna
avdelnings inledning. Bukten b,6kte AHo; vik vid Niisekilens norra strand vdster om
och invid bebyggelsen Kryssniis; namnet innehiller bukt, varom se denna avdelnings
inledning. Buskcirhdlan brtfiarhhhg AVs; djuphila i havet sydvist om Scidra Buskiir;
f.1. innehiller namnet Bas kcir och s.l. hdla hdlg t. 'djuph6la' . 2 Bdgen. I . bfytltan eller
Hollcindarbdgen hblendarbay4tan haldndaraboypan eller Ankarbdgen (se detta nr 2)
ASm, Holliindarbigen EK, He[andarbogen 1876 (brev i privat Zigo); bred och cippen

vik vdster om tiitbebyggelsen pi Smrigenrin. 2. Se Ldngdbdgen, Inre; om i namnen
ingflende bdg se denna avdelnings inledning; f.l. i narnnet Holkindarbdgen innehiller
slbst. holliindare; sannolikt har en holliindare eller ett holliindskt fartyg drivit iland i
viken;jfr Holldndaren Lindroth 1922 (s.33).2 Bdtebukten bddabbkte. 1. TKl; vik av

Kleve lera. 2.TYi; liten vik vid Bryggebacken; har anvdnts som plats frir befolkning-
ens bitar. 2 Bdt(e)vik.l. bQdaujg AHfl, Bfltevik 1835, EK, Bitvik 1841, 1891 Kortet
(hiir dock felaktigt inplacerat pfl ostra sidan av Hile kile enligt upptecknaren Thomas
Grirling); vik pfl viistsidan av Hile k;rle.2. bdduig ALlo; vik 6ster om Notudden i Ler-
dalsbukten; ang. f.1. se Bdtebukten. Biickevikssanden bdftutgshn eller Sji)sanden j&sdn
ABiiGr; fcirr grund sandvik pi griinsen mellan Gravarne och Biickevik; viken fylldes
ut 1915; f.l. i namnet Bcickevikssanderu innehiller BN Brickevik ochs.l. sand, varom se

denna avdelnings inledning; namnet Sjdsanden, som anvdnds av Bdckeviksborna, inne-
hflller subst. sjdsand; pi utfyllnadsomridet ligger numera Kcipmanstorget, Hotellgatan
och Biickevikstorget. Btickvik bdkuig ADa; vik pfl s<idra sidan av Jockekil. Bdcker-
gapet bbkargbbat TIUb; smalt sund mellan riarna Alvti och Angen; f.1. kan antingen
innehilla ii. dial. bbkar m.'person som tillverkar laggkiirl' eller sldktnamnet Bdcker.

Ceders bukt s4daS b(6kt ADjYa; vik av Klevekilen in till Djupedal; f.l. innehiller
f.d. iigarens till Djupedal sldktnamn (EKB s. 23) ochs.l. bukt, varom se denna avdel-
nings inledning.
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Dale vatten ddla udn eller Dale vatten, L.lZla ddba udn ADaBjOd, L. Dalevatten

EK 1935-40, Lilla Dalevatten EK 1974-79; liten sjd pi griinsen mellan Da, Bj och

6d, vars stdrsta del hor till Dale; f.l. innehflller BN Dale och s.l. vatten, varom se

denna avdelnings inledning. Dale vatten, St. stdra ddha odnADaBjKa, St. Dalevatten

EK 1935-40, Stora Dalevatten EK 1974-:79; f.d. sj6, sedan 1950-talet uttorkad; se

fcireg. Flera Dammen ddryan; narnnen betecknar frirdiimningar, f.d. ftirdiimningar,
smi skogssjdar eller tjiirnar eller, som di det giiller lokaliteten i berget vid klocksta-
peln i AHo, numera fcirsvunna vattenfyllda frirdupningar i terriingen; jfr Ddmmet.

Dapen ddban AMa; liten vattensamling ovanfcjr Kiillbacken i norra delen av ttitorten
Malmtin; namnet innehiller boh. dape m. 'vattenp6l'; vattensamlingen anvdndes fcirr
atttvdlta kliider i. Djupedals sjdn se Ldngdns vatten. Diupedals vatten se Ldngdns
yatten. Djupesand dlbasan AVs; vattenomrflde med djupt liggande sandbotten s6der

om Flatan; f.1. innehiller adj. djup och s.l. sand,varom se denna avdelnings inledning.
Draget drqt (1917) AMa; smalt f.d. sund, som fcirr skilde Drags holme fran Malmdn;
narnnet innehiller drag n. 'vinddrag'; platsen iir svirt utsatt fcir ofta fcirekommande

viistlig vind. Dragsbdgen, Inre resp. Yttre se Bdgen, Inre resp. Yttre. Drags sund

drd sdn AMa; sund mellan Drags holme och Tiimeskdren. Drimmet fuiryat AIo; plats

i Rinebiicken diir man fcirr hade en fordiimning i anslutning till det vattenfall som drev

kvarnen vid bticken.
Ekehdlet igahbt TSf; liten smal vik med plats fcir en eka; f.1. innehiller sannolikt

subst. eka boh. pga och s.l. hdl,vxom se denna avdelnings inledning. Eldsbackavatten
eller Eldsbackevattnet se Tdsterdds storq vatten. Engelsmanshdlet dgalsmanshb!
dgalsmanshh! AMa, EK; liten vik pi Malmtin niira Dtidvik; liket av en drunknad

engelsman liir ha hittats i viken; s.l. innehiller hdl, varom se denna avdelnings inled-
ning. Engelsmanskldyan cbgalsmansklat g, ASn; liten vik pi viistsidan av Sandcin cister

om Alekrakskdrs nordspeti; s.l. innehiller kldva, varom se denna avdelnings inled-
ring. Eriks myr i_reks myr AHo; liten tjiirn sfrax ovanfcir Lerdalsbulten; f.l. innehiller
mansnamnet Erik och s.l. myr, varom se inledningen till denna avdelning.

Feldts hdl f(Eltsas hrt| AHo; f.d. hflla for tviittvatten vid nuvarande hurudgatan i
Hovendset, diir nu viigen till poststationen gar fram; f.l. innehiller sliiktnamnet
Feldt och s.l. hdl 'hhla'; sliikten Feldt fanns fltminstone vid uppteckningstillfiillet
1966 i trakten. Fiskens lera se Tryggdleran. Fjorden se Malmd fiord(en). Flatbdgen

l\ddbbywan ARv, EK; liten vik vid Olstenshamn vid Sotenkanalens stidra infart; f.l.
innehiller sannolikt ett ndrnamn *Flaten pL Rdrviks flal (se detta) och s.l. bdg, varom
se denna avdelnings inledning; viken ligger omedelbart scider om och intill Rorviks
flat. Flogarna fldytpgna AHo; >>myrarta& tjiirn; namnet innehiller boh. floge varom
se denna avdelnings inledning. 2 Flundrebdgen flbadrabaywan. 1. ATr, EK; vik pi
dstsidan av Tryggdskiir. 2. AKI; liten vik med sandbotten och hoga bergkanter pi
viistsidan av K1even; f.1. innehAller fiskbeteckningen flundra och s.l. brig, varom se

denna avdelnings inledning; 6tminstone i vik nr 2 finns det gott om flundror. Flundre-
bdgsanden flindrabbywson ASm; grund vik med sandbotten liingst in i Smcigens

gamla hamn mellan Kleven och L2innudden; f.l. innehiller viknamnet Flundrebd.gen

och s.l. sand, varom se denna avdelnings inledning; endast ett mycket smalt landom-

I
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ride skiljer lokaliteten frin Flundrebdgen m 2, se fcireg. Fliicken t\tiftan AVs; djup-
hflla lflngt ute till havs cirka 1 km norr om Lflngebrottet; namnet innehiller sttbst.flcick
antingen syftande pfl nflgon f2irgskiftning pi havsytan beroende pi bottenfcirhillan-
dena eller pi nigon fliick pfl ett niiraliggande land anvdnd fdr positionsbestiimning av

hfllans lage. Fldjten flfitg ASm vik med badplats pi nordcisfra sidan av Nordmans-
huvudet; narmet iir dunkelt. Fodeniisbukten se Hjdlmsringsbukten. Furd sund fbya
scrz AHoKv; sund mellan Sr. och L. Furd. FykekilenfigasiJ ARa; smal grund vik vid
Fykan; s.l. innehiller kil, varom se denna avdelnings inledning. Fiihuset se Bad-
viken.

Gamla myr se Myren. Gammarvik gdryarulg ,4.56, EK 193540, Gammervik EK
1974-79,liten vik pi viistsidan av So-6n; f.l. iir dunkel. 2 Gapet qdbat. l. AVs; fran
undervattensgrund relativt fri del av H6lliifjorden mellan Hflllti och tister diirom lig-
gande oar och grundomriden; farleden gir genom Gapet. 2. THb; smalt sund mellan
fastlandet och Gciransci; om gqp se denna avdelnings inledning. Germunnerdd yatten

ld.rmnnara udn AFlGeSk m.fl., EK(B), Germunnerods Watten 1827; sjo pfl griinsen

mellan flera byars iigoomriden; f.l. innehfiller BN Germunnerdd och s.l. vatten, yar-

om se denna avdelnings inledning; en stor del av sjtin h6r till Germunnercid. Gluppi)
sund g\&pa sdn g\ipa srtn AHit, Gluppti sund EK 193540, Keci sund EK 1974-791,

grunt sund mellan Gluppd och Ke6; uppgiften pi EK 1974-79 sannolikt felaktig, se

vidare tnder Ked sund och Haraldesundet. Gottskiirs sand gilJaS sdn AYa; sandbot-
ten mellan Gottskiir och inloppet till Springet; s.l. innehfiIler sand, varom se denna
avdelnings inledning. Grumsedammen grilrgsadhruan AYa; liten instiingd vik stider
om Skiiret; enligt uppteckningen (Olof Hasslot 1927) var Skiiret fcrrr atltid rtinskapql,
dvs. stiille diir man rensade fisk niir bAtarna kom in frin storsjofiske; f.l. innehiller
grums n. i den boh. anviindningen om fiskrens och s.1. damm, varom se denna avdel-
nings inledning. Grunda rdnnan grilqa rdpa AMa; grund farled i rdnna vzister om
Dragsskdren; f.l. innehiller adj. grund och s.l. riinna, varom se denna avdelnings in-
ledning. Flera Grdrwik. Grdtdbukten grddpbbkte TUb; vik pi Sodra Grdtds sydcistra

sida. Grdtdsundet grQdashgt AYA, samf., sundet mellan Grtitti och Lzinsmansholmen,
numera avstiingt av den viigbank som forbinder Grdtd med Liinsmansholmen; bra
fiske i sundet innan vligbanken anlades; f.l. innehflller ijnamnet Griitii och s.l. sund,

varom se denna avdelnings inledning. Grdtdsundet, N., S. nd\ora sdnora siryara
gr)doshpt gr)dpshatTW och ARa, EK; tvi sund norr om resp. scider om Stjdra Grtitti.
Gubbebdgen eller Kniv(s)holm(s)bdgen N. ndhora lcnisheLmbbrpn (1926) TUb, Gub-
bebigen EK 1935-40, GubbebogenEK 1974--79; liten vik pi Knivsholmens cistsida

inte langt frin Hunnebostrands hamn och nolr om Kniv(s)holm(s)bdgen, S. se detta;
f.l. i namnet Gubbebdgen innehiller av okiind anledning stbst. gubbe och s.l. bdg,
va.rom se denna avdelnings inledning. Gunnarsand gilpapqn AMa, 1891 Kortet, 1958

Kortet; grund sandbotten pfl 5 m djup sydvist om Bondebrotten; f.l. innehiller mans-
narnnet Gunnar och s.l. sand, varom se denna avdelnings inledning; sannolikt har
nflgon Gunnar brukat fiska pi platsen. Gdrevik BN. Gdsholmsleran gdshelmslb-rg

TUb, EK 193540; soder om Gdsholmen liggande del av vik med lerbotten, jfr
Ostormslera; s.l. innehflller lera, varom se denna avdelnings inledning.

I
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Haby bukt hdb! b6kt AHaTr, 1806 K, EK; havsbukt i Haby noff om Tryggi,
vdsterut rippen mot Soten. Hanses myr hdrysas mfir AHn; tjiirn; f.l. innehiller dial. gen.

av mansnarnnet Hans och s.1. myr, yarom se denna avdelnings inledning. Haralde-
sundet hdtalashat AHfl; sund mellan on Haralden och Keci; enligt upptecknaren

Thomas Gtirling kallas detta sund ocksi Ked sund, se detta. Hassalbukten hasdlbbkte

AVii; vik pA Hassalns nordostsida; f.l. innehdller namnet Hassaln och s.1. en form av

bukt, varom se denna avdelnings inledning. Hasseldkilen hd;la*il eller vanligen lreran

kro eller Sundeleran slatalergi AHnSn, Hasselokilen EK; inre delen av Sandcifjorden,

numera sank iing (fr avd. 8); f.l. i namnet Hasseldkilen innehiller tjnamnet Hasseld

och s.l. kil, varom se denna avdelnings inledning; det av ortsbefolkningen vanligen
anvAnda namnetLeran inneh6ller boh. lera 'omride med lerjord'; f.l. i namnet Sunde-

leran,vanligen anvdnt av Tingens (Fisketangens) befolkning, innehiller BN Sundet,

det pi orten vanliga namnet fdr BN Hasseldsund; viken har lerbotten. Hasseldsund

BN. Havrehdlet hdurahh4 eller Havrebukten AVs, Havrebukten EK; f.1. innehiller av

okZind anledning vdxtbeteckningen havre och s.l. hdl rcsp. bukt, varom se denna av-

delnings inledning. Hedumsvattnet hbdmmsuqrt eller Hedums vatten hddams uanBHs,
Hedumsvattnet EK; f.l. innehiller BN Hedum och s.1. vqtten, varom se denna avdel-

nings inledning. Helgevik h&\auig AHa,EK 197 4-7 9, Helgesvik EK 1935-40; vik pA

norra stranden av Haby bukt innanfor Helgeskiir; f.1. innehdller sannolikt mansnarnnet

Helge och s.1. vik, varom se denna avdelnings inledning. Hjiilmsiingsbukten eller
Fodeniisbukten !!4esbblgtg TKii, Hjiilmsiingsbukten EK 1974-79; f.l. i namnen inne-

hiller BN Hjtilmsdng resp. BN Fodeniis, s.1. innehiller bukt, varom se denna avdel-

nings inledning; bebyggelsema Fodends och Hjiilmsiingen ligger vid bukten. Holliin-
darbdgen se Bdgen. Holmesundet hdlmastrat AMa, EK 1974-:79; sund mellan tvi
holmar. Hovends hdl AArHoKii, EK; vattnet mellan Hovenzis och Kiirrshila och

Amborsrdd pfl vikens norra strand; f.1. innehiller BN Hoveniis och s.1. hdl i nilgon av

betydelserna'djuphila'eller'sund', varom se denna avdelnings inledning. Hovends

hdl se Hdlen. Hummerbdgen hdryarbbywan AGh, EK; stor vik pfl viistsidan av Grind-
holmen; f.1. innehiller djurbeteckningenhummer ochs.l. bdge, varom se denna avdel-

nings inledning; i viken finns bergkanter pi bottnen ddr hummer brukar h611a till och

p6 vilka man brukar siitta hummertinor. Hunnebo kile hiaabu #ila hiabu Sila eller
Hunnebokilen hipabasiln eller Hunnebo lera eller Leran llrg AOd och THb, Hun-
nebo kile EK 1935-40, Hunnebo lera EK 1974-79 vik med lerbotten strax scider om

Hunnebostrand; f.l. i narnnen Hunnebo kile, Hunnebokilen och Hunnebo lera innehfll-
ler BN Hunnebo, s.l. innehiller kile resp. lera, om vilka se denna avdelnings inled-
ning; det av ortsbefolkningen idag vanligen anvdnda namnet Leran innehiller boh.

lera'omrhdemedler(ord)',syftandepivikenslerbotten. HusebuktenhdsabbbteARi,
EK; bukt niira bebyggelser Huset. Hudbukten hDobbkte TUb; viken pfl sydsidan

mellanYttre och Inre Huci; s.l. innehflller bukt,varom se denna avdelnings inledning.
Hdle kile hdla Sila hilLa Sila AHi, EK; vik p6 Hile, innanfdr Ked; f.l. innehiller BN
Hdle och s.l. kile, varom se denna avdelnings inledning. Hdllbukten THr, EK 1974-
79; liten vik med god hillbotten fcir ankring; f.l. innehiller sannolikt boh. hdll n.

'fiiste (i sjcibottnen t.ex. vid ankring)' och s.1. bukt, varom se denna avdelnings inled-

I
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nrng. Hdlldfiorden hblafi44 AVs; vattenomrflde som utgor inloppet strderifrfln, fr6n
Hflllo och Stenskiir, in mot Kungshamn och fastlandet; f.l. innehflIler tjnamnet HdUd
ochs.l.fjord, varom se denna avdelnings inledning. Hdskiir gap hdjar gdb AVs; havs-

omrfldet mellan Norra Buskiir och Stora och Lilla Hiskiir; f.l. innehflller narnnet Hdskiir
och s.l. gap, varcm se denna avdelnings inledning. Hcistedammarna fuiitadaruana
AMa; vassbevuxna vattensamlingar nordvdst om t[tbebyggelsen; f.l. innehiller av

ok?ind anledning djurbeteckningen hcist och s.l. damm, varom se denna avdelnings
inledning. Htistepallbukten fuD;tapalbbkte ARa, vik vid H2istepallen; f.1. innehiller
namnet Hc)stepallen (se avd. 5) och s.l. bukt, varom se denna avdelnings inledning.
Hr)steputten fui;taph1ry AMa; numera ftjrsvunnen liten vattensamling vdster om gamla

skolan i tiitbebyggelsen pi Malmrin; om f.1. se Hcistedammarna, s.l. innehiller boh.
putt,varom se denna avdelnings inledning. Hiistevik hd;tauig ASm: vik vid sydviisffa
delen av Holliindar(e)berget, vid bergryggen Hcisten (avd. 5). Hiistvdms kile hrt;uams

;ila AHn; nu torrlagd smal vik som gick in i nuv. tiitbebyggelsen Hasselosund, ddr nu
reningsbrunnen ligger; f.l. anses av folk pi platsen innehilla mansbinarnnet Hiisndm-
men, som betecknade en man som kom fran bebyggelsen HcistvdmlHiistvam och som
bodde l?ingst in i viken; ang. uttalet jfr Bd 16 s. 86; s.l. innehiller kile,varom se denna
avdelnings inledning. Hdgholmsund hbywhalrnsfia AYa; sund mellan Hiigholmen och
Vrakisholmen. Hdlen hrtrc eller Hoveniis hdl AHo; langsamt avsmalnande i sin inre
del grumsig vik in mot Hoveniis gflrd; namnet Hdlen innehiller boh. hdl, varom se

denna avdelnings inledning, f.l. i namnet Hovenris hdl inneh1.ller BN Hovencis och
s.l. ovanndmnda boh. hi)l.

InsjdniaJary AY s, EK; vassbevdxt vattensamling pfl Hillii . Isakshdlet isakshwt, ALln
smalt sund mellan Isaksskiir och Hasselcjn; f.l. innehiller mansnaflrnet Isak Qfr Isaks-
skdr) och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning.

Jockekil ldka*il ADaDri, EK; innersta delen av den vik vars andra delar kallas
Klevekilen och Nrisekilen; f.l. innehiller siikerligen no.dial. jokk t.'hulning', se dven

>>Jockeflaten>>, Jocken och >>Jocket>> avd. 8; s.l. innehiller kil, varom se denna avdel-
nings inledning; viken bestir av en lSngsmal fordjupning, omgiven av hciga strdnder.

2 Johannesvik phdnasuig. l. AYa, EK 1974-79; antingen d.r namnet ett primiirt
viknamn, vars f.l. innehiller mansnamnet Johannes och s.1. vik, vatom se denna av-
delnings inledning, eller ocksi iir namnet sekundlirt till BN Johannesvik.2.BN. Jons-
hdlet ftnsha! AHnSm; f.d. sund mellan Hasselcin och Smdgencin som gick mellan
Hasselci kile och Smogens nya hamn; f.l. innehflller av okiind anledning mansnamnet
Jon och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning; sundet igenlagt 1909 dfl lands-
viigen mellan tiarna byggdes.

Kalvebdsen kdluabqsan AMa; liten smal bflsliknande vik pi nordsidan av holmen
Kalven; namnet innehfrller sannolikt ett dial. kalvebds m. 'bfls frjr kalvar' och syftar i
si fall pfl vikens likhet med en sfldan konstruktion, men narnnet inneh6ller ocksi en

vitsig anspelning pi att denna bisliknande vik ligger pi holmen Kalven. Kalvegapet
kdluagqbat AMa och Stingeniis hd; brett sund mellan Kalven och Stingeniis hd;
sundet tippnar sig utflt Malmo fjord; f.l. innehflller holmnamnet Kalven och s.l. gap,

varom se denna avdelnings inledning. Kalvemyren kdluamlre- kdluam!1ra AMa,
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vattensamling pi holmen Kalven; s.l. innehiller myr, yarom se denna avdelnings in-
ledning. Kattebergssand bdlabesbn kdlbapbn katbasfin TUb, EK 1974-79, Katte-
bergssanden EK 1935-40; vik med sandbotten mellan oarna Alvo och Angen; f.l.
innehiller ettKatteberg med oviss syftning och s.l. sand,varom se denna avdelnings
inledning. Kattefloge kdlaltrbywa AMa, liten vattensamling sydviist om t2itbebyggelsen
pfl Malmon; f.1. innehiller av okiind anledning djurbeteckningen katt och s.l. floge,
varom se denna avdelnings inledning. Kattesand kdlasqn kdtrsan AMa, EK; badvik
med sandbotten soder om Klflvbergs holme; f.l. se fcireg., s.1. innehiller sand, varom
se denna avdelnings inledning. Kattvik kdtruig AHo; vik av Niisekilen utanfrir sjti-
bodama vzister om Kryssnds; f.l. innehiller av oklind anledning djurbeteckningenkatt
och s.l. vik,varom se denna avdelnings inledning. Kedbdgarna;/bbytttgna AHi; sam-

manfattande namn pi Viistra och Ostra Keiibigen. Kedbdgen, V., (). u&;tora ueigqra
b[tora bttbra $dbawan ;/baywan AHe, EK, tvi vikar pi viisfra resp. cistra sidan av 6n
Ketj; O. Kedbdgen kallas [ven enbart Ketibdgen Sfubbywan; f.l. innehiller tinamnet
Ked och s.l. bdg, varom se denna avdelnings inledning. Ked sund Sdb soa 0917)
*A sfin AH6, sund mellan Ketj och cin Haralden sflviil enligt upptecknaren Thomas
Gorling som enligt sjrikortsuppteckning l9l7; enligt Gorling kallas detta sund ocks6
Haraldesundef, se detta; inplaceringen av namnet Ked sund pi EK 1974-79 miste
sflledes betraktas som felaktig. Kistehdlet ;b;tahwt AVs; del av det f.d. sundet mellan
Kistehilshuvudet och He116, 6ster om Hfrllo huvud; f.l. innehiller subst. kista och s.l.
hdl,varomse denna avdelnings inledning; en kista kan vid nigot tillfiille ha flutit iland
p5 platsen, di mycket vrak flyter in i viken vid storm. Kisterddvqttnet Sistarouhnt eller
Kister1d vatten ;Zstarc u(n Sbstayo udn elle\ enligt uppteckning frfln 1921, Viilserdd-
vattnet udlsaraubnt eller Vcilseriids vatten udlsaras uanTKiAv och BBsVii, Kisterdd
vatten EK; liten sjo pfl griinsen mellan Tossene och Biirfendals snr, huvudsakligen pfl
Kisterod och Vlilserdd; f.l. innehiller BN Kisterdd resp. BN Vtilserdd och s.l. vatten,
varom se denna avdelnings inledning; se vidare under Vcilseriid vatten nedan. Klev-
bdgen klQ,ubbyutan ASm; vik pi sydsidan av ijn Kleven med bigformigyttre del och
en inre grund del som smalnar av i en spets; f.l. innehiller siikerligen cinamnet Kleven

och s.1. bdg,varcm se denna avdelnings inledning. Kleve lerak\?ua kra TKl, EK;vik
med lerbotten pi KIev; f.l. innehflller BN K/ev och s.l. boh.lera 'omrflde med lerjord';
jfr den niira liggande vken Wke lera samt Bdtebukten nr l. Klevekilen k\y'uaSlln (1917)
k\b_uayil AHoVii, EK, Klef Kil 1891 Kortet; del av den langa vik vars andra delar
kallas Nrisekilen ochJockekil;f.I. innehflller sannolikt boh. klev,varom se inledningen
avdelning 4, och s.l. kil, varom se denna avdelnings inledning. Klyvarn k4!ua4.NHo;
liten tjiirn med sten i mitten strax norr om Bjtirnmyren och Hovendsets bollplan;
namnet innehiller siikerligen segelbeniimningen klyvare m. kliugra, kliuar med
skiimtsam syftning pi stenen i diirnen, jfr den i niirheten liggande vatterhiian Tbpp-

seglet. Kldvan kldpa AYs, sund; namnet inneheller boh. kldva f. 'klyfta, liten dalgang
mellan branta bergviiggar o.d.' , varom se inledningen avdelning 7; det djupt nerskurna

sundet gir mellan de branta bergcjarna Viimlingen och Sridra Busklir. Kldvbergsmyren
klbbapmire AMa; f.d. vassbevuxen vattensamling pil Kldvbergef; s.1. innehLller myr,
varom se denna avdelnings inledning; numera uttorkad. Kldvbergs vik klbbap uig AMa,

I
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EK; vik vid berget Kldvberget. Kldvholmshdlet, 1., Y.\usra ild,gira klduhalmshbt AYs;
tv6 sund vid Klivholmen, det inre sundet mellan Klivholmens inre sida och K16v-
holmsungen och det yttre mellan Klivholmen och utanforliggande skiir pi den sida
av holmen som vetter utit mot havet; s.l. i Kldvholmsshdlet innehiller hdl, varom
se denna avdelnings inledning. Knipan knibg eller Krubban ARa, Krubban EK; sun-
det mellan Oberg tinge och Knipan (Krubbeskciref?); enligt meddelarnas samstdm-
miga utsago, liksom enligt sjdkortsuppteckning 1926, kallas sundet aldrig annat an

Knipan; se Knipan eller Krubbeskciret avd. 3. Kniv(s)holm(s)bdgen knisha4msbaywan
kniushalmsbbyun eller Kniv(s)holm(s)bdgen, S. sdarora knishelmbbwanTW, Knivs-
holmsbogenEKl9T4-79, S. KnivsholmbigenEK 193540; vikpi ristsidan av Knivs-
holmen i Ulebergs inre sk?irgird, srider om viken Gubbebdgen. Kniv(s)holm(s)bdgen,
N se Gubbebdgen. Knutsviksleran knrtsoryslbrg AKv, EK; f.l. innehflller BN Knutsvik
och's.l. lera, varom se denna avdelnings inledning. Koderdd vqtten kddara udn

TKdBe, EK(B); tjiirn pn grdnsen mellan Berg och Kodercid, huvudsakligen pi Kode-
rods mark; s.1. innehiller yqtten, varom se denna avdelnings inledning. Koholms sand
se Lortesanden. Kolbrandsviken kdlbransujgg ARa, EK; vik av Kfrren; f.l. innehiller
sannolikt det gamla vdstnordiska mansnamnet Kolbrand (fvn. Kolbrandr,Lind 1905-
15) och s.l. vik, varom se denna avdelnings inledning. Kolhageviken kdlhaywauige
AHo; vik niira bebyggelsen Kolhagez (se BN). Koljebackrdnnan se Lotsriinnan. Kor-
sedammen, L., St.lila stdra kb;adhruan AYs; en mindre och en nflgot storre vattensam-
ling pfl Hfilld oster resp. nordost om viken Korset; s.1. innehfiller damm, varom se

denna avdelnings inledning. Korset ktspal AVs, EK; vik pi Hfllliis sydv2istsida; narnnet
innehiller subst. kors n.; en utmzirkning i form av ett kors kan forr ha varit utsatt p5

nigon av uddarna vid viken; en annan mojlighet dr att namnet innehiller kors ibety-
delsen 'farledskors' och syftar pi att det f.d. smala sundet mellan Hillci och Kfrlhags-
huvudet mynnar ut i viken och korsar en led fdr smibfltar mellan Hilltj brott och
Hillo. Krogens hdl krOns htfrl AMa; liten vik pi Inre Porsholmen strax vdster om
Ankarbflgen; f.1. innehiller ett mansbinamn Krogen och s.l. hdl, varom se denna av-

delnings inledning; en Johannes pd Krogenphd4.as pa krQn aven kallad Krogen krQn

brukade fiska i viken; mannen hade krog pi Malmtln. Kroken se Vike lera. Kropple-
viken krdplauige AYa; vik nedanfdr sydsidan av Kropplehuvudet; f.l. innehflller san-

nolikt bergnarnnet Kropplan (se avd. 5) eller uddnamnet Kropplan (se avd. 3); s.1.

innehiller vik,varom se denna avdelrrings inledning; namnet kan ocksi vara en redukt
av ett *Kropplehuvudsviken. Krubban se Knipan. Kull-Ernsteflogen kbla4Sffibyryan
AMa, vattensamling vid Stiiggerosberget; f.l. innehiller mansbinamnet Kull-Ernst
och s.l. floge va.rom se denna avdelnings inledning; en Ernst frin bebygggelsen Kullen
omkom en vinter, ndr han gick 6ver den di isbelagda vattensamlingen. Kungshamn
AHe, EK1935-40; skyddat vattenormide, bl.a. anvdnt som skuthamn;jfr namnet pfl
det intill liggande Skutehamnsskciret. Om namnet se likalydande BN Kungshamn;
man kan observera att bebyggelsen Tullboden ligger intill omridet. Kvarnebuhen
kudrlabbktg ARa, EK; vik; f.l. innehiller kvqrn och s.l. bukt, varom se denna avdel-
nings inledning; en kvarn har steft vid viken enligt uppteckning 1926. Kvarnvik(en)
kvrt4uig kudaauig yngre kuQ4uig ANIa, Kvarnvik EK, Qvarnviken 1891 Kortet; f.1.
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inneh6ller kvarn; sannolikt har en kvam stfltt vid viken. Kyrkevik ABu, 1841, EK; vik
av Abyfjorden vid Sandeberget; f.1. innehiller av okiind anledning subst. /ryrka. Flera
Kyrkogdrdsvik(en); vid de flesta av vikarna ligger gamla pest- eller kolerakyrko-
gardar; en vik siigs ha liknats vid en kyrkogird, eftersom mycket s.k. vrak flot in i den
av berg omgivna viken och blev liggande dar. I(yrkogdrdsviken Sdygasuiggi eller
Sliittebukten sldlabbktp AHo, Kyrkogirdsviken EK 1974-79; liten vik av den stcjrre

Klevekilen; f.1. i namnet Kyrkogdrdsviken anspelar pi att en gammal pestkyrkogird
ligger vid viken; f.l. i namnet Skittebukten innehflller namnet pfl strandZingen Sliitten
(se avd. 8) och s.l. bukt, va.rom se denna avdelnings inledning. Ktillan *dlg ARa,EK1'
vik sydost om bebyggelsen Fykan; namnet innehflller sannolikt sttbst. kiilla; vikens
vatten dr mycket klart, som kiillvatten; jfr dock de intill viken liggande Ktilleberget
och Krillesten, bilda avd. 5. Kiillsundet *dhhat ARaOd; sund mellan Olskiir och
Kiilleberget pi fastlandet; f.1. innehiller sannolikt saflrma sprflkgods som f.l. i namnet
Ktilleberget, se detta avd. 5, kanske med syftning pi j2ittegrytoma vid stranden.

Krillvik *AbiS AH6, EK; vik norr om Hdstepallen; f.l. inneh6ller subst. luilla och s.l.

vik, varom se denna avdelnings inledning; viken gir in till en kiilla, diir Hovendsets
invinare fcirr hiimtade vatten under torra somrar. Kciringesand Sd.regashn AOd; vik
med sandbotten; f.l. innehflller slbst. kciring och s.1. sand,varom se denna avdelnings
inledning; anledningen till f.1. dr oviss; nigot sjrimiirke i form av en s.k. kciring finns
inte vid platsen idag. Kdringesundet $ciyagasbg,t (1926) Siregasa4t (1960-talet) TUb,
EK; sund mellan Kliitten ochAlvri, Ulebergs norra skiirgird; f.l. innehiller kriring och
s.l. sund; anledningen till f.l. dr oviss; nflgot sjrimiirke i form av en s.k. kciring finns
inte vid sundet idag. Kcirrs vatten;dF udnTKaLeOn, EK, Kiers vand 1594 JN s.228;
liten sjo till strjrsta delen pi Kiirrs mark; f.1. innehiller BN Karr och s.l. vatten, varom
se denna avdelnings inledning.

2 Leran. l. Se Hasseldkilen.2. Se Hunnebo kile. Irerdalsbukten QQapbbfttg AHo,
EK; vik norr om Hovenisets tiitort vid bebyggelsen Lerdalen; s.1. innehflller bukt,
varom se denna avdelnings inledning. Lortesanden ldtasQn (1926) eller Koholms sand
ktihol,ms sbn (1926) ARa, Lortesanden EK; vik med sandbotten scider om Lortudden,
iven kallad Koholmsudden, och nolr om Stidra Koholmen; f.l. i namnet Lortesanden
innehiller samma sprikgods som Lortudden (se detta avd. 3) och f.1. i namnet
Koholms sand innehiiler namnet Koholmen. Lotsrcinnan ldsrrbu.s 0926) eller Kolje-
backrcinnan $dQaba$rcbpg (1926) A; enligt sjtikortsuppteckning 1926 avser namnet en

djupriinna i de besviirliga vattnen tister om ett grundomride soder om Angeln; f.l. i
nanrnet Lotsriinnan innehiller subst. /o/s; f.l. i namnet Koljebackrrinnan innehiller
boh. koljebacke'backe frir koljefiske'; rdnnan ofta anviind vid iildre tiders backefiske
av kolja. Ldnge flogen ldga fldyrltan AGr; vattensamling i Tjuvsundsberget vdster om
vattentomet; f.1. innehiller adj. ldng och s.l. floge, varom se denna avdelnings inled-
nrng. Ldngemaja ldgamap AHo; nu fcirsvunnen pcil strax norr om f.d. Folkets hus i
Hovendset; namnet dr dunkelt, mojligen ing6r ett kvinnobinamn Ldnge-Maja med
idag okiind syftning. Ldngesundet lQgasiut forr Stock(e)hamn AI-v, Stock hampn
1613 K; sund mellan holmarna Husholmen och Stocken; f.1. i namnet lingesundet
innehiller adj. ldng och f.l. i Stock(e)hamn innehliler holmnamnet Stocken; s.l. i
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narnnen innehiller sund resp. hamn; sannolikt har sundet nyttjats som hamn for
mindre skepp i traflk liings kusten; om hamn se inledningen avd. 4. Iingetdngs kile
lhgatags Sila eller lingetdngskilen.NHaRv, Lingetangskilen EK; djup vik vid udden

Ldngetdngen: s.l. innehflller kile, varom se denna avdelnings inledning. Ldngeviks

lera ldgaulgs l\ra AI-v, EK; vik med lerbotten inom Lingeviks Zigoomride; f.l. inne-

h611er BN lingevik och s.1. lera, yatom se denna avdelnings inledning. Iingkroken
AVs; lang och krokig vik mellan Langri fasta tingar och Lang6; namnet syftar pi
lokalitetens form. Ldngdbdgen, Inre qnra ldgabqwan eller Bdgen bdwan AVs, In.

Langobigen EK; vik mellan on lingd och Lilla L6ngti; s.1. inneh6ller bdg, varom se

denna avdelnings inledning; en meddelare fr6n Smcigen pipekar: >>bdwan har vi sagt

om det hela, dvs. om bfldeYttre och Inre Langobigen, som egentligen iir en enda vik,
eftersom det l6ga landet mellan dem ofta dr civersveimmat>>. Ldngdbdgen, Yttre AYs;

vik'mellan Lingd och Lilla Lflngd, Ytt. Langtibigen EK; se f6reg. Iingdns vatten

ldgbns ufin ldgbns udn eller Djupedals vatten dlbadqp ufin eller forr Djupedals Sjdn

ADl och TDdLo, Langdns vatten EK(B), Djupedais Sjdn 1822; skogssjti pi griinsen

mellan Askums och Tossene snr; f.l. i namnen innehSller BN Ldngdn resp. BN
Djupedal; s.l. innehfrller vatten resp. sjo, om bida se denna avdelnings inledning.
Ldgesand(en) lduasqn AIi; liten grund sandvik av den sttirre viken Springet; f.l. inne-
hflller boh. ldga ldua 'bada, loga sig' och s.l. sand, varom se denna avdelnings in-
ledning; smibarnen badade fdrr i viken, som nu iir igenfylld och en del av sjcibodsom-

ridet.
Makrill(e)viken mdkrelauige ASm; langsmal vik fran norr mellan Holl2indarberget

och Smiigenon; f.l. innehSller fiskbeteckningen makrill och s.1. vik varom se denna

avdelnings inledning. Malmd bukt mdlma bd'kt ANIa, EK; bukt av havet pi iistsidan av

Malmdn mellan tiitbebyggelsen och Kalven; s.1. innehiller bukt, varom se denna av-

delnings inledning. Malmd fjord(en) mdlmpfib4 eller Fjorden f1fi,4 AMa samt Bro och

Lysekils snr, Stflngeniis hd, Malmo Fjord 1806 K, Malmij fjord 1891 Kortet, EK; f.1.

innehfliler namnetMalmdn ochs.l.fiord,varom se denna avdelnings inledning. Marmor-
basscingen mdtmarbas(bgan AYs; vik norr om Kilhagen pi Hillo; viken har fin sand-

botten med snzickor som skimrar genom vattnet liksom en botten av marmor; viken
jiimfdrs diirfor med en marmorbassiang. Mellumbergsflogarna mdlnmbasflbyrygna
AHo; tv6 myrliinta dammar, s.k. llogar, mellan tvi berg mellan viken Lerdalsbukten
och bebyggelsen Rinnane; f.1. innehiller en ldgesangivande prepositionsfras mellan
berg idessboh. formmellumberg ochs.l.floge, varom se denna avdelnings inledning.
M ellumb erg smyren mdlnmb aSmfirg ASm; vattensarn]ing mellan Mellumberget och

Stigberget; s.1. innehiller my4 varom se denna avdelnings inledning. Mellumbdgen
mtilnmbbywan ASm; den mellersta av tre vikar pi viistsidan av Kleven och scider om
Flundrebigen; f.1. innehiller boh. mellum mdlmn som motsvarar standardsprikets mel-

lnnochs.l. bdg, varom se denna avdelnings inledning. MellumpumpanmcDlmmpbrypa

ASm; smalaste delen av sundet Pumpan, fdrr sannolikt mellandelen av sundet, se

Pumpan. Mjdlkebdsen se Holmebdsen. Moltemyr, L., St. TSf, EK; en liten och en

storre skogstjiirn; f.l. innehiller boh. molter'hjortron' och s.l. myr,Yarom se denna

avdelnings inledning; tjiirnarna ligger niira varandra. Myrarna mirgna AMa; vatten-
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samlingar lZings landsv2igen mellan bebyggelserna Myren och Kaptensgiljan; ommyr
se fdreg. Myren myrg eller Gamla myr.LBj, Gamla myr EK; igenviixt tjiirn; om myr se

denna avdelnings inledning. Mrirdviken mdluige ASm; vik pfl nordviistra sidan av

Holliindarberget och soder om Hiillesk2ir; f.l. innehiller sdkerligen den vdstsv. obrutna
formen mcirde mdla av standardsprflkets mjcirde (fr t.ex. Bd 7 s. 176 och diir cit. litt.)
och s.l. vik, varom se denna avdelnings inledning; sannolikt har man brukat siitta
mjiirdar pi platsen; viken ligger utit mot havet i forhillande till Inre Miirdviken.
Mcirdviken, Inre iargtra mi[uigg ASm; vik pi norra sidan av Holliindarberget; ang f.l.
och s.l. se Mdrdviken; viken ligger niirmare land, dvs. har ett inre liige, jiimfrirt med
Mrirdviken. Mrirrekldvan mdraklbua TFt; vik pi Kii-ii utanfdr Bovallstrand; f.l. inne-
hiller av okiind anledningmcirr f. 'sto'och s.l. boh. kldva, varom se denna avdelnings
inledning.

Nellas kile ndlas ;ila AHn nu fcirslunnen liten vik i Hassekisund; f.l. innehiller
kortformen Nella ndla fcir kvinnonamnet Petronella; Nella bodde liingst in i viken;
s.l. innehiller kile, varom se denna avdelnings inledning. Norffiord n'dlflbl T[IbUb,
EK; vik i norra delen av Hunnebos vattenomride och norr om tdtorten Hunnebo-
strand; s.l. innehiller fjord, varom se denna avdelnings inledning. Nordmanshdlet
ndlmanshh! ASm; sundet innanfijr Nordmanshuvudet mellan Smrigens gamla och
nya hamn; f.l. innehiller sarnma sprflkgods som namnet Nordmanshuvudet (avd.3)
och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning. Nyiilskiirs riinnan nyel,frlS rdna
(1926) A; enligt sjcikortsuppteckningen 1926 avser namnet en djupriinna dster om
Soteskiir och vzister om Kldvskiir; f.l. ser ut att innehilla ett ftir ovrigt icke belagt
*Nydlskiir eller ev. *Nydrskiir; knappast avses det liingre dsterut liggande Olskiir vars

narnn genomgiende tecknats upp med l6ng sluten o-vokal, se Olskcir avd. 3. 3 Nrick-
rosdammen ndfr,rasdhryan. l. AMa; vattensamling vid viigen mellan Skogen och
Kattesand pi Malmcins osffa sida. 2. AHn; tjiirn pfl ons sodra del nordost om vdgen
och oster om kraftledningsstolpe nr 4 frin landsvdgen; tjiimen zir bevuxen med ndck-
rosor. 3. AVs; vattensamling bevuxen med ndckrosor bland bergen pi Saxen; namnen
eir sannolikt jzimfcirelsenamn i mer eller mindre skiimtsam anveindning, om s.l. damm
se denna avdelnings inledning. Niisekilen ni,saSil AHoVii, EK; den del av en in i lan-
det inskjutande vik som ligger mellan Hovencis och Vdgga; f.1. innehiller antingen
appellativet ncis eller BN Nasef, alternativnamn pi tiitorten Hovenciset s.l. innehflller
kil, varom se denna avdelnings inledning; god naturlig hamn, fungerar som Hove-
niisets fiskeharrn; jfr Jockekil och Klev(e)kilen. Nd.sesundet nt?sashnat (1917) ndsashAt
AHoVii, EK; sund som utgcir inloppet till Niisekilen, se Nrisekilen. Nriyerl<rirrsriinnan
ni"uarSasrrbpc Sotends och St6ngeniis hd; farled i djupriinna pi hiiradsgriinsen mellan
Kalvegapet och Abyfjorden; f.l. innehiller BN Niiverkiirr, Stflngends hd, och s.1.

rcinna, varom se denna avdelnings inledning; farleden passerar utanf<ir Niiverkiirr.
Olstensfjorden 6p7ensf1q4 ALvRvTr; vik som leder till scidra mynningen av Soten-

kanalen; f.l. innehfrller sannolikt BN Olsten(en) och s.l.fiord, varom se denna avdel-
nings inledning. Orrvik dtutg AHo; vik; f.1. innehiller boh. trddbeteckningen orr'al';
alar vdxer i en dalgang vid viken. Oxebdsen dksabqsan ABu, EK; liten vik vid Tull-
boden; jfr Kalvebdsen.
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Paratehiilenpdyatahgr+ pdratahbn TAb, tten vik av Abyfjorden; f.l. innehAller san-

nolilt ett soldatnamn Parat Qfr Bd 8 s. 134) och s.l. hdl, varom se denna avdelnings

inledning. Pers-Marjas floge p(Smarlas fldy4ta AGr; vattensamling i TJuvsundsberget

emellan inseglingsfyrarna sciderifrin till Gravarne; f.1. inneheller hustrunamnet Pers-

Marja och s.l. floge, varom se denna avdelnings inledning; en ko tillhtjrig Pers-Marja
foll en gflng ner i denna pol. Pilsviken ptlsuige AGh; vik som delar Grindholmens
norddnda i tvi niis; f.l. innehiller mdjligen det i Gravarne belagda slaktnamnet Pihl;
folk fran Gravarne brukade siitta fiskegarn inom omrfldet och nigon Pihl kan ha brukat
satta garn i viken. Porsholmsbdgen pi;heLmsbautan (1917) pbgha4msbayuan AMa,
EK; vik med bred mynning men vars inre smala del skiir djupt in i Porsholmen; f.l.
innehflller Porsholmen och s.l. bdg, varcm se denna avdelnings inledning. Pumpan

pdrnps ASm; sund mellan Klevudden och Kleven; namnet iir dunkelt, jfr Mellum-
punip an och Storpump an.

Ramnerer(en) rdryrnarb-r AVi, Ramnereren EK; vik strax scider om Viigga kile;
namnet innehflller sannolikt boh. ramnerer f. 'korpbo' (av boh. ramn 'korp', fvn.
hrafn, ochboh. rer f. 'rede', fvn. hreidr); namnformen Ramnereren zir sannolikt en

ellips med viken eller kilen som ellipsbas. Ramsviks ftordARaStiOd, 1891 Kortet, EK;
vattenomrfldet mellan Ramsvik, S6-on och Odby ti; f.1. innehiller BN Ramsvik och s.l.

fiord, varom se denna avdelnings inledning; skrivformen belagd pi Kortet 1891 men

uttal saknas i sjrikortsuppteckning 1926. Ramsvikskilen ARaOd, EK; vik vid Soten-

kanalens norra mynning, inre del av Ramsviks fjord; f.l. innehflller BN Ramsvik och
s.l. kile, varom se denna pvdelnings inledning. Rasmusklovan rdsmusklblq AMa; liten
smal grund vik omedelbart scider om Kyrkogflrdsvik pi cistsidan av Kalven; f.l. inne-

hiller av okiind anledning mansnamnet Rasmus och s.l. kldva,varom se denna avdel-

nings inledning. Risdals bukt risdb bokt AAhR| EK; bukt av Abyfjorden vid Risdal.

Risdsund,Z., S/. ARi samt Stingeniis hdr, EK; Lilla Ris6sund iir ett litet smalt sund

mellan Risci och fastlandet, Stora Risrisund iir ett stort och brett sund mellan Risd och

fastlandet pi andra sidan Abyfjorden; grdnsen mellan Sotenis och Stingenas hd 96r i
detta sund. Rockhdlet rbkhillAGr; f.d. sund mellan Rcisholmen och holmen Skansen,

numera igenfyllt och plats for Abbas konservfabrik; f.l. innehiller fiskbeteckningen
rocka och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning. Rumpesand(en) rdmpasbn

AMa; sandvik liingst in i Malmri buk! f.1. innehflller av okiind anledning mansbi-

narrnet Rumpen rcimpan betecknande en man fran bebyggelsen Rumpen rcimpan i
Lavci, Morlanda sn, Orusts vzistra hd (Bd 8 s. 35) och s.1. innehflller sand, varom se

denna avdelnings inledning. Rus(s)vik rdsuig nitsuig eller Rusevik nlsauig AMa, Rris-

vik EK; namnet iir dunkelt. Ruttna bukt rblna bdkt AGh; vik pi viistsidan av Grind-
holmen stjder om Breda bukt; f.l. innehiller av oviss anledning adj. rutten,boh. rdln,
och s.l. bukt,varomse denna avdelnings inledning. Rr)vemyrenrfiuamlrg AMa; mindre
sjd nordost om stenbrottet Riivdalsbrottet; f.l. innehiller djurbeteckningenrciv och s.l.

myr, yarom se denna avdelnings inledning. >>R@rbystemme, R@rbystem eller damb>>

TRb, 1594 JN s. 228; f.l. innehiller BN Ro-rby och s.l. strimm(a)'f6rddmning'resp.
damm, va.rom se denna avdelnings inledning. Rdrvik BN. Rorviks bukt rlrulgs baftt
ARdAh, EK;bukt av Abyfjorden vid Rorvik.
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SandbdgenBN. Sandegapet sdnaggbat ABu och Bro sn, Stflngeniis hd; inloppet till

,A.byfjorden; f.1. innehiller sandkarskei betydelsen 'sandbotten'eller'sandstrand', jfr
det av fin sand bestiende intilliggande Sandshuvudet, som iinda in i sen tid har anvzints

som sandtag; s.l. innehflller boh. gap n.'gap, cippning, gatt' . Sandvik L., St. lbla stdra
sdnuig gemensamt narffi Sqndvikarna sdnujggna AHa, L., St. Sandvik EK; tvi vikar
med sandbotten. Sandviken TSr, EK; liten vik med sandbotten. Sanddfiorden sQnaflq4
AHnGhSn, EK, Sannefjord 1845; l6ng, nflgot krdkt och in6t avsmalnande vik mellan
Grindholmen, Sandtin och Hasseldn; s.l. innehflller fiord, varom se denna avdelnings
inledning. Sillekldvan silak4auq ASti, EK; smal vik pi nordvd.sha sidan av S6-cin utan-
fdr Hunnebostrand; f.l. innehiller fiskbeteckningen sill och s.1. boh. kldva, varom se

denna avdelnings inledning. Skarvsiitts hdl skdrustbls hdl, AYs; sund vid holmen
Skarvesdtt(er); f.1. innehflller namnet pi holmen och s.l. hdl, varom se denna avdel-
nings inledning. Skarvscitts sand skdtuscbls sdn AYs; sandbotten och vattenomride
norr om holmen Skarvescitt(et); ar.g. f.l. se fcireg., s.1. innehiller sand, varom se denna

avdelnings inledning. Skepparviken, L., St. lbla stQra Jdparuigg eller Smalaresp. Breda
smQla brQ Jdparuigg Nli; tvfl vikar, en liten och smal och en stor och bred, strax vdster
om gamla hamnen i Fisketangen; f.l. i narnnet Skepparviken innehiller siikerligen
yrkesbetecknitgen skeppare och s.l. vik, varom se denna avdelnings inledning.
>>Skielledam>>, TSk?, damm, 1594 JN s.228; f.l. innehiller sannolikt BN,Skal/e och
s.l. damm, varom se denna avdelnings inledning. Skitarehdlet fidqrahil1 AKI; sund
mellan Kleven och Skitareskiiret; f.1. innehiller safllma sprfrkgods som Skitareskciret
(se detta, avd. 3) och s.1. hdl, varcm se denna avdelnings inledning; namnet har san-

nolikt tillkommit som en s.k. namnvits utgiende frin subst. skitarehdl'anus'. Skogs-

riinnan se Riinnan. Skomakarhdlen skomfigarhUrr, TIlb; sundet mellan Goransd och
Fiskholmen; f.1. innehflller av okiind anledning yrkesbeteckningen skomakare och s.l.

hdl,varom se denna avdelnings inledning; mitt i sundet finns en djuphflla, vilken kan-
ske dr den urspr. namnbdraren. Skranehdlen skrdnahhn AVs; djuphila vid Skranoma;
f.l. innehflIler namnet Skranorna (se detta avd. 3) och s.l. hdl,varom se denna avdel-
nings inledning. Skrcid.darhdlet skrddarhh1 eller Skriiddarhdlet, St. stQra skrdQarhhy
ATe, Shaddarhilet EK; sund mellan Klflvholmen och land; f.l innehiller yrkesbe-
teckningen skrciddare och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning; en skriiddare
liir ha drunknat i sundet; jfr ft lj. Skrciddarhdlet, L. lbla skrdiarhhy AIfl; litet smalt
sund mellan Skiiret och land, snarast en fcirgrening av Stora Skrciddarhdlet, se foreg.
Skriiddar(e)vik, L., St. lZla sttDra skrdflaraujg skrd@arwg AMa, Skriiddarevik EK;
vikar pi var sin sida om Skriiddareskliret; den ena av vikarna, ovisst vilken, dr den vik
som pi EK biir namnet Skriiddarevik; namnen kan antingen innehfrlla redukter av ett
*Skrriddareskrirsvik eller ocksi vara parallella namnbildningar med f.l. innehillande
yrkesbeteckningen skriiddare; jfr Skriiddarebdden eller Skrtiddaren avd.3. Skureflo-
gen skfiraJtrbypan AHo;liten, numera fdrsvunnen damm eller ptil sfrax norr om Hove-
ndsets skola; f.1. innehiller v. skura och s.1. boh. floge, varom se denna avdelrrings
inledning; fcirr skurade man mattor vid vattensamlingen.2 Skutevik(en). l. skddauige
ARa, Skuteviken EK1935-40, Skutevik EKI974-79; utvidgning av Sotenkanalen,
fcire dennas tillkomst innersta delen av Ramsvikskilen; i iildre tid ankrades skutor upp
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i viken. 2. sb,Ddauig TKii; stidra bukten av Hjiilmsiingsbukten; sannolikt ankrades

skutor upp hiir i iildre tid, jfr ovan. Skutevikarna skfidau)gana AAh, EK; vikar av

Abyf3orden med ankarplats utanfcir;jfr ftireg. SlottsbuktenARa, EK; liten smal i lan-
det inskjutande vik vid hcigt berg, kanske det urspr. Slottet, pi ostsidan av Ramsvik;
namnet Slottet ser dock ut att i dag beteckna en bebyggelse; f.l. innehflller namnet

Slottet och s.1. bukt varcm se denna avdelnings inledning; observera dock den hiir
betecknade vikens form (se ovan). Sldttebukten se Kyrkogdrdsviken. Smucken smdkan

AFISk m.fl., EK; sydviistra viken av Germunnercid vatten; namnet innehiller dial.
smuck'vrfl, avkrok', jfr t.ex. Bd 18 s. 255. >>Smygen>> ASm, 1806 K; det gamla namnet

pil Smdghdlef. Se vidare BN Smdgen. Smdsunden smd.shng AHfl; smfl sund mellan
Ke6, Bjrirnholmen, Skutehamnsskdret, Kungshamnsskiiret och Smisundsskiiren.

Sotebdgen, N., S. nd4orp sddabowan (1926) ndlarp sda;gira sddabbywan ASv resp.

AHa, N. Sotebigen, Siidra SotebflgenEKl9T4-79, Nordre Sote big, Stindre Sote b6g

EK1935-40; tvi vikar noff resp. scjder om Sote huvud; f.1. i namnet Sotebdgen inlr,e-

hflller, liksom bergnamnet Sote huvud (se avd. 5), fjordnamnet Soten; s.l. innehiller
bdg,varom denna avdelnings inledning. Stqllhdlet stdlhht, stdlhLt, stdlhbl,at ARa, EK;
sundet mellan Stallskiiren och Oberg tange; f.l. innehiller BN Stallen eller NN Stallen
(varom se avd. 3), jfr t.ex. Stallskdr(en) avd. 3 och s.l. hdl, varom se denna avdelnings

inledning; namnet kan ocksi vara en redukt av ett *Stallsluirshdlet. Stallriinnan
stdlrrba.a AMa, EK; farled norr om Malmcin inte langt frin Stallen; f.l. innehiller NN
Stallen (varom se avd. 3) eller BN Stallen och s.l. rcinna, varom se denna avdelnings

inledning. Stenbdgarna st?mbbywqna AHa. gemensamt namn pi Yttre och Inre Sten-

bdgen, se folj. Stenbdgen, Inre, Yttreingtra ddgtra st?mbbyutan, AHa, Ytt., In. Sten-

bigen EK; tvfl smi vikar pA varsin sida om en udde pi nordsidan av Haby bukt, Yttre

Stenbdgeru pfl uddens yttre sida, dvs. den sida som vetter utflt mot havet, Inre Sten-

bdgen pi uddens inre sida, dvs. pfl den sida som dr ndrmast fastlandet; f.l. i namnet

Stenbdgen innehiller sten Qfr fdlj.) och s.l. bdg, varom se denna avdelnings inledning.
3 Stenbdgen stlmbby4tan 1. AGr, EK; vik med stenig botten i fastlandet vid Hfllltifjor-
den pfl ostra sidan av farleden in till Kungshamn; badplats. 2. /J|r; vik med stenig

strand pi viistra sidan av Tryggci. 3. AKl, mindre vik pfl Klevens viistsida; se fcireg.

Stensholme sund stdnshelma sfin eller Vcistra sundet ud;tgira s/rl AGhVs; sund

mellan Grindholmen och Stensholmen och det vzistra, boh. udstqra, av de tvi sunden

pi omse sidor om Stensholmen; jfr Ostra sundet. Stensjdbukten stQnlobblgtg TSf, EK;
bebyggelsen Stensjd ligger vid bukten. Flera Stensvik varav 2 BN; f.l. kan inne-

h6lla mansnamnet Sten eller subst. s/en; itminstone en vik iir bemiingd med sten.

Stock(e)hamn se Ldngesundet. Stockesundet stdkashat ALv; sundet mellan oama
Stocken och Vassholmen i farleden fdr infart till Sotenkanalen. Stora Edet sttbra 6dat

ARa; liten vik av Bredungen mellan Stiiviken och Kvarnebukten; sannolikt av okiind
anledning uppkallad efter tatorten Stora Edet i Dalsland. Store damm stdra fuira.T[lb;
numera ndstan igenfylld damm. Stor myr AAr, Stor myr EK 1974-79, St. myr EK
19354Q skogstjiirn;f.1. innehflller adj. stor och s.l. myr.yarom se denna avdelnings

inledning. Storpumpan starpbupg ASm;viken mellan Kleven och Klevudden;viken
overgir i sundet Pumpan och iir i jiimforelse med sundet stor och bred. Strandhamrls
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kile strdnharyts SilaTW, EK; norr om Ulebergshamn in till bebyggelsen Strandhamn
inskjutande vik; s.l. innehfiller kile,varom se denna avdelnings inledning. Strillerts
hdl snll\S hfi4 AYs; smalt sund vid Hillds nordostsida vdster om Bockeskiirshilet; f.1.

iir dunkel men kan miijligen innehfllla ett icke belagt mansnarnn *Strillert; s.1. inne-
hiller hdl, varom se denna avdelnings inledning. Strdket strdgat AVs; av fiskare
frekventerad rzinna med sliit botten mellan Yttre pallen och Andersklacken; namnet

innehSller boh. stdk n. 'strflkviig' . Strdmhdlet strhahht AVs; sund mellan H511o och
Hill6 tflngar kiinnetecknat av stark strcim; s.1. innehiller hdl varom se denna avdel-
nings inledning. Strt;mhdlet, N. ndlara strilryhh1 AVs; smalt sund i Hillci tingar norr
om och i sin sridra dnde sammanhiingande med det storre Shdmhh.let. Strdmhdlet, O.

b$tg;ra strfuryhh1 AVs; cisfra utloppet av Strrimh6let. Striimsund strirysho AHnSmSn,
EK; f.d. sund med stark sfrcim, vik efter 1909, de sundets smalaste del, Jonshdlet
(se detta), lades igen i samband med landsviigsbygget. Stumpesund stdwpa sfio AYa;
sund mellan Grcjto och Hassaln; i sundet ligger skiiret Stumpen. Stiiggrdseflogen
stdgrnsaflbyrltan AMa; alternativnamn pi Stora Stcigg, se detta; f.l. innehflller namnet

Striggerds(et) (se avd. 5) och s.l. floge, varom se denna avdelnings inledning. Strigg-
rdsemyren sttigrnsamyrg AMa; alternativnamn pi Stora Strigg, se detta; f.1. innehiller
namnet Striggerds(et) (se avd. 5) och s.l. myr, varom se denna avdelnings inledning.
Stdvik(en) strlutgg 0926) stQ,ug eller Stdvik, St. strira stQ,wg ARa, Stiiviken EK; f.l.
dunkel; s.1. innehiller vik,varom se denna avdelnings inledning;jfr fttlj. Stdvik, L. lila
stQwg ARa; liten vik intill fdreg. Sundeleran se Hasseliikilen. Sundepinan se Pinan.
SundetBN. Sunningarna se Sunningarna avd. 3. Sura holen sdra hrtr,, TUb; grund vik
pfl nordostsidan av Sodra Grtit6; f.1. innehiller av okiind anledning adj. sur och s.l. hdl
m., varom se inledningen till denna avdelning. Svalebo vatten, Svalebovatten se

Vrilserc)dvatten. Svanhdlet, N., S. ndlgLra siagra sudnhn! AVsSn, EK; tvi sund, det
norra mellan de tv6 stora Svan(e)skiiren och det sodra mellan Svan(e)skiiren och

Sanddn; namnet Svanhdlet iir siikerligen en redukt av ett *Svan(e)sktirshdlef med f.1.

inneh6llande skdrnamnet och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning; de siir-

skiljande tilliggen norra, boh. nd\sra, resp. sddra, boh. silatgra, syftar pi nordligt
resp. sydligt lage. Svartriinnan sud1rrbna AYs; djupriinna mellan Stora och Lilla
Svarten; f.1. innehiller siikerligen skdrnamnet Svarten och s.1. riinna, varom se denna
avdelnings inledning. Svensan sud1sg AGr, vattensamling vdster om vattentornet och

srider om Tjuvsunds villaomrfide; namnet innehiller av okiind anledning hustru-

namnet Syensan sudpsg, som bars av den s.k. makrillkungen James Svenssons mor.

Svenskevik suti4skaujg AMa, vik scider om Gronvik; f.1. innehiller sannol., av okiind
anledning, boh. svenske sudaska m. 'svensk, svenskt fartyg' och s.1. vik, varom se

denna avdelnings inledning. Svin(e)vik(en) suinauig AVii, SvinvikenEKl9T4-19;f.1.
innehiller djurbeteckningen svin med okiind syftning och s.l. vik, varom se denna av-

delnings inledning, jfr fiilj. Svinviksbukten sulnwgsborttp AHo, EK; sannolikt innehfll-
ler f.l. ett numera fcirsvunnet BN *Svinvlk, jfr viknamnet Svinviken; mdjligen har dven

Svinviksbukten i aldre tid kallats Svinviken; s.l. -bukten iir i sfl fall ett senare till2igg till
namnet. Scilbddrtinnan st?\bardna (1926) ARa; djupriinna vAster om Siil(e)bidarna.
Srild gatt s4,4q gd! AVs; havsvik mellan SaI6, He[6 och Smdgen; f.1. innehiller nam-

I



20

rct Sdlti och s.1. gatt i standardspreklig betydelse. Srik) sand sd,4s sdn AVs; vattenom-
rflde med sandbotten innanfiir Siilti; s.l. innehflller sand, varom se denna avdelnings
inledning. Srild sund sd,4o s,frn AVs, EK; sund mellan Siilci och HiJl6. Sddhdlet sdhbt,

AMa; vik med landvadkast strax noff om Klivbergsvik; f.l. se frireg., s.l. innehflller
hdl,varom se denna avdelnings inledning. Sddhdlen sdhwq AHo; liten vik pi sydcisfra

Niiseskiir; f.I innehiller boh. so(d) m. 'fir' och s.1. hdl, varom se denna avdelnings
inledning. Sd-d sund s0 sfia TSoUb; sund mellan S6-cin och Tjuvholmarna utanfdr
Hunnebostrand.

Tegelmiistarleran tjl,ma.starllra THr, EK; liten vik med lerbotten; f.l. inneh6ller
yrkesbeteckningen tegelmiistare med okiind syftning och s.l. boh. lera, varom se

denna avdelnings inledning; vid viken ligger Tegelbruket och Tegelberget; namnen
syftar pi tegeltillverkning . Timmervik tirparuig tiruaruigTSf, EK(B); liten vik, lastage-
platb vid Abyfjorden; lastageplats for sten, forr lastades timmer pi platsen. 2 Tjuv-
hdlet. l. tjuhbt, Sfiuhn1 Sfiuhful,at AMa, EK; vik norr om Porsholmen.2. tfiuhnt, AGh,
sund mellan Tjuvhilsskiiren och Grindholmen; f.l. innehiller av okiind arledning tjuv
och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning. Tjuvsund tfifsun eller Tjuvsunds-
hdlet tjfsanshht AGr; djupt sund mellan Tjuvsundsholmen och land, ofta anvzint av

fiskefartyg; en fdrklaringssdgen beriittar att en tjuv, som stulit kyrksilvret, under trans-
porten av tjuvgodset genom sundet lyckats hoppa i land pi berget och undkomma;jfr
foreg. Tjdrnsfutgsmyren Sdgskaypsmyre AYa; myrliint tjiirn vid Tjiirnskogen; f.l.
innehiller namnet fiiirnskogen (se detta avd. 9). Tbbakshdlet trtbakshnt, ASm; sund
scider om Tobaksskiiret; f.1. innehiller sarnma sprikgods som f.l. i Tobaksskiiret, se

detta, och s.l. hdl, varom se denna avdelnings inledning; mtijligen en redukt av ett
*Tobaksskiirshdlet. Toppseglet t4psallalAHo; vattenfylld berghila, jfr namnet pi den

i niirheten liggande tjiirnen Klyvarn. Torsvik tdpoig ABU; vik med fiirjeliige, se fdlj.
Torsvikarna tdsulgana ABu, EK; sammanfattande namn pi tvi vikar av vilka den ena,

Torsvik, nu har fiirjeliige; f.l. innehiller mansnarnnet Tor och s.l. vik, varom se denna
avdelnings inledning. Trollvik tr&luig ARa, EK 1974-79, Trollevik EK 1935-40; vik
strax norr om Fykan; f.1. innehiller sannolikt stbst. troll med oviss syftning. Tryg7ti-
leran trlgallrg eller Fiskens lera NIrRv, Fiskens lera EK; sund med lerbotten mellan
Tryggtj och Nritri; f.l. i namnet Fiskens lera innehtller sannolikt ett mansbinamn
Fisken; s.1. i bida namnet innehiller lera, varom se denna avdelnings inledning.
Tryggdsundet trlgashqt /f,r; sund mellan Tryggr, och Tryggoskar. Tdngekilen tdgaSil
A16; smal vik vid Fisketingens gamla hamn; f.l. inneh6ller BN Tdngen och s.l. kile,
varom se denna avdelnings inledning. Tdngertinnan thgardaa AGr; farled soder om
Tangen; f.l. innehiller BN Tdngen och s.1. riinna, varom se denna avdelnings inled-
rung. Tdngeviken tdgauigg ARa, EK; f.1. kan antingen innehilla vdxtbeteckningen
tdng, boh tag f . 'ting, alger' , eller boh. tdnge 'ludde', varom se inledningen avd. 3;

viken ligger vid Ramsviks udde. Tdsteriids storq vatten eller forr Tdsterdds vatten
eller Eldsbacka vatten ilsbhka urin ilsbaka udn eller Eldsbackevattnet ctlsbakauant
BEb-TArRsAv samt Binghult, Skiirperod och Tisterdd, Bottna sn, Kville hd, Tis-
tertjds stora vatten EK(B), Tosterudz vand 1594 JN s. 229, Tostere vand.1673 K; f.l. i
narnnen Tdsterdds vatten ochTdsterdds storavatten innehiller BN Tdsterad, jfr det i

[-
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Bottna sn pfl Tisterdds mark liggande, betydligt mindre, Tdsterdds lilla vanen (Bd 16

s. 111); f.l. i namnen Eldsbacka vattnet och Eldsbackevattnet innehflller BN Elds-
backa; om s.l. vatten, se denna avdelnings inledning. Tdvik t6utg tduig AMa, EK; vik
pi Malmons ostsida; f.1. dunkel; s.l. innehiller vik, varcm se denna avdelnings inled-
nmg.

Ulebergs kile(n) fii,bep *iln (1926) eller Ulebergs leran D\absS l?ra TBII-Ih, Ule-
bergs kile EK1974-79, Ulebergskilen EK 1935-40:- grund vik av Vikefjord som gflr
in till Ulebergs gird; f.l. i bida narnnen innehflIler BN Uleberg; s.l. i det ena namnet

innehflller kile och s.l. i det andra namnetlera, ombida se denna avdelnings inledning.
>>Ulle bergz sundh> TUb m.fl., 1658 K; sund utanfijr Uleberg och nomrt. Utterdam-

men dladhruan AYs; vattensamling i Kfllhagskleven pfl Hfllltr; f.l. innehiller djurbe-
teckningen utter,boh. dtrar, och s.l. damm, varom se denna avdelnings inledning.

Vadvik uduig AHo; vik vid Ndsekilens norra strand vdster om och invid Kryssniis;
f.1. innehillerboh. vad f. 'not, vad'; i viken drogs fcirr landvad 'landnot'. Valles kile
udlas ;ila AHn; vik strax norr om tiitbebyggelsen Hasseltjsund, mellan Hassel6n och

Hasselcisundsskdrens syddstra sida; f.l. innehflIler kortformen Valle syftande pfl

Valfrid Lysell frin Gravarne, som bodde vid viken, och s.1. innehiller kile, varom se

denna avdelnings inlednin g. >>Vanderuds vand>> BYr, 1594 JN s. 229; f.l. innehiller en

iildre form av BN Vattnerdd och s.1. vatten, varom se denna avdelnings inledning.
VqnsvikBN. Vansvikarrua udasu)ggna AHo; smivikar som utgdr de inre delarna av

Vansvik, se fdreg. Varpekilen udypaSilry AVa, 1867 Holmberg s.137; den del av Kleve-
kilen som ligger utanfdr bebyggelsenVarpet. Varpesundet se Bergebrattesund. Varpet

udypat eller Varpebukten udypabbktg ARa, Varpebukten EK; namnen innehiller boh.
yarp n.'vadkast', jfr t.ex. Bd20.l s. 125l' i viken var ett gott vadkast enligt uppteck-
ning 1926; s.l. i Varpebukten innehitller bukt, varom se denna avdelnings inledning.
Vattenmiirket udnmtbrkat AVs; grund vik som skiir djupt in i landet strax innanfdr
Hflllo tangar; namnet innehflller stbst. yattenmcirke n. '(vid havsstrand i klippa inhug-
get) miirke som antingen visar direkt vattenstind vid ett visst tillfiille eller vattenstind
vid medelvatten fcir ett visst 6r'; namnet syftar pi ett vattenmdrke vid viken. Vattne-

myren ud.lnamfirg ARaOd, EK, Wattnemyren 1860; myrlZint sjti; f.1. dunkel, men inne-
hiller sannolikt verbet vattna'frira djur till vatten for att dricka', d6.vatten i boh. heter

uqin; om s.l. myr se denna avdelnings inledning. Vesslevik ubslauig AHi, EK; vik av

Ornefjorden in mot Gluppo; f.1. innehiller boh. vessel 'liten' och s.l. vik, varom se

denna avdelnings inledning. Vikefiord(en) uigafi|| (L926) uigafiorL (1960-talet) eller
Vike kil TElKlUbVi, Vikefjord EK, Vike Kil 1891 Kortet; s.l. i det ena namnet inne-

hiller fjord och s.1. i det andra kil, om bida se denna avdelnings inledning; bred och

cippen men init avsmalnande vik som gir in mot gflrden Yk. Vike lera uiga l?ra eller
Kroken krtigan TVi, Vike lera EK; innersta delen av Vikefjord med lerbotten; f.1. i
namnet Vke lera innehflller BN Wk och s.1. lera, varom se denna avdelnings inled-
ning; jfr den neira liggande Kleve lera; narnnet Kroken inneh8ller subst. krok m. i be-

tydelsen 'krok, krokig terr:ing'; Vikefjords innersta del gflr i en krok. Vdgga kile
u&ga Sila AVa, EK 1974-79, Viigge kile EK 193540; grund vik i stidra delen av

Viigga;f.1. innehillerBN Vrigga och s.1. kile,varom se denna avdelnings inledning.

I
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Viijerleran udlalgrg AVn; innersta delen av den vik med lerbotten vid vilken bebyg-
gelsen Viijem ligger; f.l. innehdller BN Vrijern och s.1. boh. lera, varom se denna av-

delnings inledning; en viigbank avdelar numera denna inre, nu mer eller mindre upp-

torkade, del av viken. Vr)lserdd vatten udlsara udn eller Vcilserdds vatten eller Svalebo

vatten sudlabil uqn eller Svalebovattnet sudlabuuant BViiTBaErHoGbRu, Viilserod
vatten EK 1974-79, Svalebo vatten (Viilsercids vatten) EKB, Svalebo vatten EK
193540; f.l. i namnet Vrilserdd vatten innehiller BN Vrilserdd; f.1. i namnet Svalebo
vatten innehiller mdjligen ett BN *Svalebo; s.l. innehiller vatten, varom se denna

avdelnings inledning; en stor del av sjdn hcjr till Viilserod; i en uppteckning fuiri, l92I
redovisas namnet Vcilserdd vatten o.d. som alternativnamn till Kisterddvattnet, irlte
tlll Svalebovattnet; enligt en uppteckning i DAGs kallas Svalebo vatten i Tossene

Vr)lserddvatten; jfr Kisterddvattnet oyar,.2 Viistra sundet. l. se Stensholme sund.2.
uti$gtre srtU AGrHu sund vister om Rdsholmen utgcirande vdstra, boh. utb-stg;re,

delen av inomskiirsfarleden innanfdr Smcigen och Hasselcin.

Aledammen dladaryan AVs; vattensamling scider om Hawebukten; f.l. innehiller
fiskbeteckninger dl och s.1. damm, varom se denna avdelnings inledning. Alehalen

dlahhrc (1926) TUb, EK 193540; liten rund vik pi viistsidan av noffa delen av Flat-
holmen med ett smalt sund fcirbunden med en utanfcir liggande havsvik; f.l. innehiller
fiskbeteckningen dl och s.1. boh. hdl, varom se denna avdelnings inledning. Amulen

dmtar,,(1926) dmtmTI(7,EK 1935-40, Amuten EK1914-:79; narffret innehiller boh.
dmule dmula m. '6rnynning' och betecknar mynningen av Kleve 6 i Kleve lera; for-
men Amuten 1978 Ar siikerligen en ren felskrivning.

Oberg sand bbeJfin ARa, EK; sandbotten i inre delen av havsviken Kflren
utanfor Ramsvik; f.l. kan innehilla namnet pA det htiga berg som ligger pi Oberg
tflnge och som ingir i medangivelsen for sandbottnen; jfr Oberg tdnge (avd. 3).
Olslcrirssund bLajssfia AIr, EK; sund vid 6tstzir. Onna vatten dna udn eller forr Ona
sjdnT}n, EK(B), @ynevand 1594 JN s.228. Ona sjcin 1806 K; delvis igenviixt sjti; f.l.
i bida narnnen innehflller BN Onna och s.l. vatten resp. sjo, om bida se denna avdel-
nings inledning. Ornefjorden l4af1[r,, AHoHi m.fl., EK, 6rne Fjerden 1841; f.l. dun-
keI, kanske irurehflllande namnet pi den vid fjordens norra rinde liggande bebyggelsen
Orn eller figelbeteckningen drn; s.1. innehiller fiord, varom se denna avdelnings in-
ledning; jfr iiven namnet Ornudden, avd. 3. Ostanvindshdlet bstq:wnshq1 ALv; stlrird

mellan Stocken och skiiret omedelbart sydviist diirom; f.l. innehflller subst. dstarwind
och s.1. hdl,varom se denna avdelnings inledning; vid ostlig vind drar kraftig dstan
genom sundet. Ostormslera ostsrmslera eller Ostorms kile sstarms klla TUb, Os-
tormslera EK 1974-79, Ostorms kile EK 193540; innersta delen av den vik med ler-
botten vilken i sin yttre del kallas Gdsholmsleran; f.l. innehiller BN Ostorm och s.l.

lera resp. kile, om bida se denna avdelnings inledning. Ostra sundet D;tbra srtot
AVsOg, sund mellan Stensholmen och fastlandet; det cistra, boh. b;tg.ra, av de tvi
sunden pfl omse sidor om Stensholmen; jfr Viistra sundet.

2 Bredungen brlogan. 1. ABuHiMa och Stingeniis hd; brett vattenomride mellan
Bua och Malmon. -8K.2. ARa; stcirre (bred) vattenyta fri fran skiir och b6dar. - EK
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L974-79, Breungen EK 1935-40. - Namnen iir en bildningpil -ung till adj. bred, jfr
t.ex. Bd 9 s.94 (del av sjti) och Bd 15 s. 202,269 och296.

Bringlan brbglq A16; grund vattensamling, s.k. floge, i berget vister om tiitbebyg-
gelsen Fisketingen. - Namnet 2ir sannolikt en ellips, kanske bildad till ett mansnaffrn
Bryngelboh. brbgal; enligt uppteckningen (Thomas Grirling 1965) tog en Bryngels-
son upp och torkade torv pi platsen i mitten eller slutet av 1800-talet, di hela omridet
utgjordes av en myr; ellipsbas iir siikerligen myr f., och namnet har i sfl falI urspr. be-
tecknat myren.

Bflgen, Inre, Yttre eller Viistra ing;ra Ddatra odttora btbywan eller Dragsbfrgen,
Inre, Ostra, Yttre eller V dstrai?g;ra d[tora ddgira udgora drdsbawan AMa; tvfl vikar
vdster om Diags holme, rester av det f.d. sund som i 2ildre tid skilt Drags holme frin
Malmtin. - In. resp. Ytt. Dragsbigen EK. - Namnen innehiller bdg, varcm se denna
avdelnings inledning; f.l. i Dragsbdgen innehitller sannolikt drag n.'vinddrag' med
syftning pi kraftig vind genom det f. d. stndet Draget (se detta samt Drags sund ovan);
jfr Drags holme avd.3;Yttre eller V[stra Dragsbflgen iir den yttre av de tvi vikama
och ligger ut mot havet i syd men vAster om Drags holme, medan den inre och nord-
ligare viken vetter in mot land och ligger 6ster om det f.d. sundet Draget. Pi Kortet
1891 redovisas holmen som saflrmanvuxen med land.

3 Diidvik dduig dduig.l. AAh; liten vik av Abyfjorden. - EK, D<iwik 1764.2. AGr.

- EK. 3. AMa. - EK(B). - Namnens f.l. kan syfta pi att lik flutit iland i vikarna eller
pfl diligt fiske eller syfta pfl dod vind, dvs. pi att vinden stillnar i viken; nr 1 zir en

grund, skyddad vik med stillastiende vatten och t6ngmassor, s.k. dodvatten; i namn nr
3 isyftas sannolikt dcid vind, eftersom vinden brukar stillna i viken >>uin sla dd>> bero-
ende pi att ett hdgt berg hindrar vinden; namnet kan i sfl fall vara en redukt av ett
*Dr)dvindsviken 

Qfr Bd 19.2); i en annan uppteckning 1938 av samma namn redovisas
dock att skeppsbrutna flutit iland i viken och att en dcidskalle hittats diir. S.1. innehfrller
vik,varcm se denna avdelnings inledning.

Diirrhfllet ddrhwt, ALv; smalt sund mellan Lfrngholmen och den vdstligaste av

Triisklarna. - EK. - Namnet inneh6ller boh. ddrhwl n. 'dcirrdppning' och iir sannolikt
tillkommet som en ordlek anspelande dels pfl den i boh. sfl vanliga anvandningen hdl
fcir sund, varom se denna avdelnings inledning, dels pfl namnetTrcisklaftLa 'trcisklarna'
(varom se avd. 3); sannolikt finns trriskelliknande bottenformationer eller isar pi
havsbottnen vid (nigon av) sundets mynningar.

Fiskhagen f?;khaywan AIr; vik pfl viistra sidan av Tryggo omedelbart nolr om
Tryggo huvud. - F.1. innehflller subst. fi;k och s.l. hage boh. hdywa m. 'inhdgnad,
hage' (se vidare inledningen avd. 8); viken kan ha setts som en inhiignad diir fisken
stiingdes in med hjiilp av en hiignad i form av en vdl fcjrankrad stzingvad, ett s.k. vad-
stiing; u sidana stiing tog man sedan upp fisken med hjiilp av mindre landvadar
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genom att gcira kast inne i stiingen (fr Hassltif 1949 t.ex s. 166, 176); en annan mtij-
lighet iir att viken pi grund av god tillgang pfl fisk skiimtsamt liknats vid en hage
(i boh. dven om tradgird eller odlad tiippa), diir fangsten utan besvdr kunde hiimtas.

Fliiskevikltrd;kauig ARa; vik vid Ramsviks stenhuggeri. - EK. - F.1. innehiller
sannolikt urspr. boh. /ask m. 'bredsida, flatsida' , jfr no.dial. flask m. 'Fladkant, bre-
deste Side' ochflaska f. 'om Flatsiden paa et Trastykke eller en Steenskive' (Aasen);

kort a kan i boh. tivergfl i oppet a (varom senast Kvillerud 1999 s. 51), dvs./ask har
firttattaletfkisk, jfr Fkiskeberget avd. 5 samt FliiskebergetBd19.2 s. 116 och diir cit.
litt. Namngivningsgrunden iir i si fall den brant stupande bergviigg som utgdr vikens
viistsida. Det iir ocksi mojligt att man associerat ttll ordetflrisk, kanske i den rosande
anviindning som antas i NG 2 s. 130 ftrr namnet Flreskum;jfr Sven Bd 8 s. 107 f. S.l.
inn6h6ller vik, varom se denna avdelnings inledning.

Gliimmen g\rtryan ASm; vik. - EK, Glummen 1891 Kortet. - Namnet innehi]ler
sannolikt en boh. motsvarighet till fvn. glymr m.'buller, din' och kunde i si fall tolkas
som'bullret'eller'dinet'; vid nordvdstlig storm uppstfrr dan och buller i viken; jfr
Glymhammar Bd 3 s. 192 och Gliimdsen Bd 18 s. 201 med litt.

Gullringehfllan gilregahfutg AYq, djuphila med sandbotten nordost Stora Hiskiir.
- F.l. innehAller av oviss anledning sabst. gullring, jfr Bd I s.325,4 s.46 med cit. litt.,
16 s. 155 och 20.2 s. 208 med cit. litt. Jrjran Sahlgren pipekar i NoB 23 (1935)
s. 60 ff. att ett flertal smi runda sjoar biir namnet Gullringen och att namnen kan ha
givits som instiillsamma noanarnn. Indrebg 0924) anfcir s. 83 exempel pi att f.l.
gullring kan ha rosande betydelse och syfta pi t.ex. gott bete. Di det gtiller det hiir
diskuterade namnet iir viil den mest niirliggande fiirklaringen att f.l. har en rosande
betydelse och syftar pi gott fiske i djuphilan. Det kan emellertid inte uteslutas att f.l.
har en instiillsam noafunktion och syftar till att beveka hilan att ge gott fiske. Om
Gull-, Guld- i ON se Andersson 1965 s. 242 tr.

2 Gullvik. l. gnluik AHa; vik vars inlopp iir avsncirt till ett mycket smalt sund l2ingst

in i Haby bukt. 2. se Gulvik. - F.l. innehSller gull kanske i en allmiint berdmmande
eller insmickrande anvdndning; om Gull-, Guld- i ON seAndersson 1965 s. 242ff., jfr
sfrax ovan samt t.ex. Guldhdgen, Bd 15 s. 256. S.l. innehflller vik, varom se denna
avdelnings inledning.

Gullviks sand gillotk5iro eller Tfollviks sand trblulg spzr, eller Tlolltisund TFt;
sund mellan Kri-o och Gullviksberget ndra Gullvik m 2. - Trollcisund 1891 Kortet,
Trollviks sund EK, Trollvikssund 1958 Kortet. - F.l. i namnet Gullviks sundinnehiller
viknamnet Gullvik; f.l. i namnet Trollviks sundkat innehilla ett iildre eller ett alterna-
tivt namn pi viken Gullvik; det enbart pi Kortet 1891 fdrekommande namnet Trolld-
sundkan mbjligen innehfllla ett iildre nu obrukligt namn pfl on Kd-d.
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Gulvik SdluiS G926) eller Gullvik giluik TFU liten vik vid Gullviksberget nrira

Trollviks sund. - Gu1vik EK 1935-40, Gullvik EK 1974-79. - F.l. i namnformen
Gulvik innehflller viil adj. gul. Namnformet Gullvik kan vara en fcirvanskning av

det iildre, 1926 belagda namnet Gulvik. Namnet iir sannolikt fel inplacerat pi EK
t93540.

Holmebflsen hbl,mabssaneller Mjiilkebfrsenryblkabasan (1960-talet) rydlkabgsan
(1926) TUb; liten grund vik mellan Kvarnviks holme och Vardfjiill (VaffjAll).

- Holmebisen EK. - Namnet Holmebdsen iir siikerligen en redukt av ett *Holme-

mjdlkebdsen, dar f.l. Holme- syftar pfl (liget vid) Kvarnviks holme. Namnen zir

sannolikt inspirerade av narnnet pfl den invid viken liggande dalen Mjdlkebdsen, var-
om se avd. 7. Viken liknar till formen en mjolkebis.

Kflren k&nARa1. havsfjord nordviist om Ramsvik, enligt sjrikortsuppteckning 1926

sjon omkring och vzister om Kari brott. - EK. - Namnet iir sannolikt en maskulin
individualiserande bildning till boh. kdra kdra f. eller fvn. kdri m., no. dial. kdre m.
'vind som visar sig p5 vattnet genom att krusa vattenytan', jfr sv. kdre m. med sartma
betydelse, eller ocksi boh. kdra'blisa sakta', no.dial. kdra v.'bl6sa liitt si att vatten-
ytan krusar sig' (fr Kdr(e)vik Bd 8 s. 147, KdrsundBdT s. 153), jfr no.dial. kdre m.
'krusigt (biijt) span' och sv.dial. kdra f.'tunt spdn'. Med avseende pfl namnets bety-
delsejfr fjordnamnen Soten och Sussen nedan. Betydelsen av narnnet kunde i si fall
vara 'fjorden/han som utmiirks av att vattenytan (endast) krusar sig' eller 'fjorden/tran
som utmdrks av liitta vindkirar'. Kiren iir delvis omgiven av tiar och skiir men relativt
6ppen vdsterut mot havet och mot Soten, och kraftig nordlig strom i kombination med

viistlig eller nordvdstlig vind medftjr mycket besviirliga sjoftirhillanden i omridet. En
trolig fdrklaring iir diirftir att namnet eir ett insmickrande noanaflrn, tillkommet fcir att

beveka Kiren att visa sig fran sin biista sida med l[tta vindkfrrar och Htta milda krus-
ningar av sin vattenyta.

Moltan m&lto AfIn; vassbevuxen tjiirn. - Namnet innehiller boh. molter 'hjorffon' .

Hjortron viixer vid tjiirnen. Namnformen 2ir siikerligen en ellips av en tdnkt samman-
siittning med molter, sannolikt med den sydboh. formen myra,bestdmd form av dial.
myr f., som ellipsbas. I dagens dialekt viixlar i best. form nordboh. m1/rg med den

sydboh.formen, jfrBdl9.2 s.XXI; ommyr sedennaavdelningsinledning;jfr Molte-
myr ochMyren ovan.

Pinan pipg eller Sundepinan srtryapi4a AGhHn; smalt sund mellan siidra Grind-
holmen och Hasselo, ndra tdtbebyggelsen p6 Hasselti. - Namnet innehiller sannolikt
subst. pina syftande p5 besviirlig passage genom sundet, jfr t.ex. Bd 7 s. 144 och Bd 8

s. 156. Innan genomfarten vidgades 1909 genom spriingning ftir att underliitta passa-

gen, lrir sundet pi sina stiillen ha varit si trangt att man frck >>pina>> sig igenom med
bit. Namnet Sundepinan anvdnds framfiir allt av Smdgenborna.

r
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Piilarna pQba4a pQhgna AMa; vik, (del av) Sodra Skutehamn. - EK 1974-79.
- Namnet kan antingen innehilla boh. ptil m., n. 'p61e', jfr boh. bopril(e) n. 'bopflLle,

bostad, hem' eller ocksfl boh. pril pel m. 'strdvsamt arbete, hird arbetsomgA.ng, pdrs',
dv. om dryck 'stor sup, klunk'. Om namnet innehiller pdl'pile'kan namnet syfta pi
pfllar i viken (frir fdrtrijning eller forhalning av skepp e.d.), om namnet innehFller piil
'hird arbetsomging osv.' eller 'stor sup' kan det vara inspirerat av hflrt arbete med
lastning av sten i hamnen Qfr boh. pdlarbete n. 'hfl,rt arbete') eller syfta pi nflgon spe-

ciell hiindelse med anknytning till hirda arbetsomgingar, stora supar e.d.

Riinnan rd1ra eller Skogsriinnan skdywrcbaa skdywsrrbna sla6ksrdaa AHoVii
m.fl.; farled i djupriinna fran Fluet forbi Smtirstackan, Hassaln m.fl. in mot 6rn. - F.1.

i namnet Skogsrcinnan innehiller subst. sLog med okiind syftning, kanske syftande pi
att farleden dr en inomskiirsfarled. S.l. i det sammansatta namnet samt namnet Rcinnan

innehiller ri)nna, varom se denna avdelnings inledning.

Skanungekilen skdnogaSil lJ|h; vik mellan Lille-Tangen och Store-Tflngen. - F.l.
iir sannolikt en bildning ph -ung till fvn. skdn, i stora delar av Boh. skqm, i vissa nord-
boh. dial. sk@n 'sflrskorpa', i Dalsl. skan, no.dial. skin'hird skorpa'; lhngt a i denna
stiillning kvarstir emellertid som l6ngt a i ortsdialekten liksom i dialekten i det an-

griinsande Tunge hd (ifr Skineri)d Bd 15 s. 168). Vid viken finns flera skrovliga berg-
formationer. Jfr Bd 6.2 s.407 *Skanungarna ochdar cit. litt, speciellt Bd 8 s.131 f.
och StShle 1946 s. 422 tr. med litt. S.1. innehflller kile varom se denna avdelnings
inledning.

Smalsund smdlsbn smdlsha eller Stiltan sdltg AMa; smalt sund mellan Malmrin
och Kalven. - Smalsund EK. - F.l. i namnet Smalsund innehiller adj. smal och s.l.
sund,varom se denna avdelnings inledning. Namnet Sciltan innehiller sannolikt boh.
siilta f., eg. 'nigot salt', i synnerhet 'frodigt griis vid stranden, siiven Scirpus palust-
ris'. Sundet slammades igen pi 1930-talet och iir pfl EK 193540 diirftir endast en vik.
Di fiskehamnen anlades flteruppstod sundet, seEK1974-79. Under 1800-talet kunde
dock s.k. sillekflgar passera sundet.

Smiigektiften smdytltaStbftry ASm; mynningen av infarten fran Hillirfjorden till
Smogens gamla hamn. - F.l. innehiller sannolikt BN Smdgen Om mynningen av

Smoghilet iir den ursprungliga namnbiiraren, innehfiller dock f.l. sannolikt det garnla

namnet p6 Smtighilet, dvs. xSrzo gan, *Smugan eller xSmdgen. S.1. innehiller subst.

kiifi, som i <iverfrjrd anviindning fdrekommer i namn pi vikmynningar, mynningar pa

sund etc., se t.ex. Bd 8 s. I73,12.2 s. 218 och diir cit. litt.

Smiighilet smdywhbt, sm,bywhh! ASm; v[stligaste och smalaste delen av sundet
mellan K1even och Smogenrin. - EK 1974J9, Smyghilet EK 1935-40. - F.l. inneh6l-
ler sannolikt en urspr. form *Smdgen eller *Smdgan eller *Smugan av namnet pit
sundetinnehillande dial. smugaf.'tringpassage,trhnggSng'ellerett *smdg m.'tring
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passage' (bida i avljudsftirhflllande till verbet smyga), jfr fvn. smugct f. och Bd 19.2

s.2l (Smugan) samt diir cit. litt., spec. Kallstenius i NoB 28 (1940) s.28 (Smugeviken)

och Bd 8 s. 29 (Smdgen) med litt.; jfr ?iven Lindroth 1922 s. 128 f; sundets ursprung-
liga namn antas ha legat till grund frir BN Smdgen; s.l. innehiller hdl,varom se denna
avdelnings inledning. Sundet utgdr en bakviig in i tlitorten Smcigens hamn.

Smiirviken smQruigg ,{T6; badvik vdster om Smala Skepparviken. - F.l. inneh6ller
subst. szrzor, sannolikt i en allmiint positiv betydelse syftande pi gott bad eller, om
nannret iir av iildre datum, pi gott fiske i viken eller gott bete invid; jfr t.ex. Bd 6.2
s. 310 och Bd 20.1 s. 118. Enligt upptecknaren, Thomas Gtirling bordig frin Tingen,
narnngavs viken di man btirjade bada diir.

Soten sddf stidan eller Sotefjord(en) Soteniis och Kville hd; havsomride. - Sota
(sota skar) i Olafs saga hins helga, sannolikt inte senare an c. 1200 enligt Holtsmark
1956 s. 7 och diir cit. litt. (se vidare BN Sotesfuir), Sotefiorden 1746 Oedman s.255,
Sote Fjord 1806 K, Sotefjorden 1869 (Svenske lotsen 1869), 1894 (Svenske lotsen
1894), Sotefjord 1891 Kortet, 1909 (Svensk lots 1909), Sotefjorden el. Soten EK
193540, Sotefjorden 1958 Kortet, Soten EK 1974-79. - Som framgir av beliigg-
serien ovan har medeltida beliigg av namnet endast pitr:ffiats indirekt i gen. sg. m.
Sotalborlanav l20o-talet, se underhdradsnamnetSotencis satrfitnderBNSore skiir(en).
Namnen Soten eller Sotefjorden avser havsomridet utanfdr Bohuskusten scider om
Vliderdarna och Fjiillbacka skiirgird och norr om Smdgen och skiirgfrrdsomrfldet diir-
utanfijr. Enligt tvi iildre farvattensbeskrivningar (Svenske lotsen 1869 och Svenske

lotsen 1894) sfriicker sig omrfldet ner mot Hilki, enligt Svensk lots (1909) gflr det ner
mot Soteskdr(en). Det vanligen och i dagligt tal anviinda namnet dr Soten. Namn-
formema Sotefiord och Sotefjorden anvAnds inte av befolkningen i omridet. De iir
sannolilt produkter av sentida adminisfration och inspirerade av narnn som Vciderii-

fiord och Kosterfjorden. Siviil de medeltida skrivningarna av Sotencis (se hliradsnam-
net) och BN Soteskiir(en) liksom uttalet s@dry pekar mot att stamvokalen best6r av en

l6ng sluten o-vokal.
Att sot avseende nigot mrirkt skulle ingi i det bohusliinska namnet iir med hiinsyn

till de sakliga fcirhflllandena pi platsen knappast troligt. Soten har inte mcirkt vatten
och iir inte en mcirk och instiingd fjord. Vida troligare eir att namnet iir en maskulin
individualiserande bildning (fr fjordnamnen Kdren ovan och Sussen nedan) till en till
verbet sugahorande stam *suht-.I tolkningen av det halliindska bebyggelsenamnet
Sotancis i SOH 2 (s.250) framftjrs, med hiinvisning till Jtiran Sahlgren hos Brevner
1942 (s.210), mcijligheten att i best?imningsleden i namnet Sotanris se ett ord utg6-
ende frin ett med verbet szga besliiktat *suht-, i det halliindska namnet syftande pfl
sffrimdrag vid ett niis i sjrin Fegen. Roger Wadstrdm (1983 s. 30) ansluter sig hiitill i
sin tolkning av namnet Soten (*S6ti) och anser att namnet innehSller ovannzimnda

med suga besliiktade *suht-, syftande p5 den starka sugningen som bildas di vattnet i
brottsjtiarna sugs tillbaka i den kraftiga baksjo som uppstflr. Jfr Torp 1974 s.2l-24,
siirsk. $ 28 (s. 23 f.) och Olson 1916 $ 73, siirsk. s. 469, samt NSL s. 418 om fvn.

I
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dnamnetSo/rellersltrpidennuv. Sotra,oochsockeniHordaland,SOH2s.250och
diir cit. litt. om gflrdnamnet Sotaniis, Brevner 1942 s.210 (Brevners kommentar till
Joran Sahlgrens tolkning av sjdnamnet Sotternl) och David Palm om namn med f.l.
Sol- under natulnamnet *sotdsen iBd 12.2 s. 301 f. Det som utgdr namngivnings-

grunden iir alltsi rimligen de for omridet speciella och farliga sjdftirh6llandena som

karaktiiriserar vattenomridet och gjort det dkiint bland dem som fiirdas liings kusten.

Som pflpekas i Wadstrtim 1983 (s. 30) kiinnetecknas hela vattenomrfldet av kokande,

sugande briinningar vid viistlig vind och fdr sjofarten farlig sugande baksjo, som

bildas niir vigorna s15r in mot uppgrundningarna i omridet och sedan sugs ut igen.

Omridet lir med riitta fruktat av dagens sjtifarare och var siikerligen ocksi bide viil-
kiint och fruktat av alla som seglade i Viken och liings bohuskusten i 2ildre tid. Bety-

delsen av namnet iir i si fall 'fjorden / han som utmdrks av sugande farlig sjogflng', en

tolkiring som stdmmer mycket viil dverens med de sakliga forhillandena pi platsen.

Till denna etymologi ansluter sig ocksi SOL (s. 288). Se iiven Falck-Kjiillquist 2008,

siirsk. s. 169 tt. Aven med tanke pi betydelseinnehillet kan namnet alltsi jiimfriras

med Kdren ovan och (framftir allt) med Sussen nedan.

F.l. i den l2ingre namnformen Sotefjorden innehflller namnet Soten. Dess s.l. inne-

hiller det i namn l2ings Bohuskusten inte ovanliga fiord i dess betydelse '(av tiar och

holmar och fasta land mer eller mindre avgriinsat) storre vattenomride, vik', jfr den i
fvn. belagda betydelsen 'sjo, insjo', se vidare denna avdelnings inledning'

Springet spr|gat ATiVii; vik. - EK. - Namnet avser den langa och relativt smala

viken mellan Vardberget (Valberget) och Fisketingen. I viken finns ankarplats och diir
ligger iiven Tingens fiskehamn. Namnet anvdnds tiven om landomrfldet vid vikens

vdstra strand. Namnet innehiller namnet Springet (se avd. L0), som betecknade en vid
viken liggande kiilla ur vilken de som bodde i niirheten fiin h2imtade dricksvatten.

Stflgg, L., St. lila stdra stcig AMa; tvi vattensamlingar pfl Stiiggertiseberget. Stora

Stdggkallas aven Sttiggrdseflogen eller Stiiggrdsemyren, se dessa. - Namnen inneh6l-

ler antingen boh. viixtbeteckningen sttigg'starr, Nardus stricta Lin.', som fcjrr sanno-

likt iiven kunde anvzindas om kort, svflrbiirgat griis i allmiinhet (fr SAOB S 10813 och

13953 samt Svahn 1991 s. 100 ff.), eller boh. stcigga stdga'stinka'. Namnet dr sdker-

ligen en ellips.

Sussen srigan slsan srtsan TIJll; fjorden mellan Ytfre Huci, Flatholmen och Pers-

holmen. - Namnet iir sannolikt en maskulin individualiserande bildning till boh. sula
'suga, dia' och syftar pi den kraftiga, sugande sjiigang som under vissa forhillanden
uppstar i omrfldet. Betydelsen av namnet kunde i sfl fall, liksom di det giiller namnet

Soten ovarr, vara 'fjorden / han som utmiirks av sugande farlig sjdging', en tolkning
som stammer viil civerens med de sakliga fdrhillandena pi platsen.

1 Man kan observera att i dialektomridet uttalas ordet dotter med langt a'

I
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Sussehfllet sti;ahhlat (1926) TUb; sund mellan Flatholmen och Inre Hu<i. - Susund
EK. - F.1. i namnet Sussehdlet innehflller antingen boh. sd;a 'suga, dia' eller fjord-
namnet Sussen, varom se sfrax ovan. S.l. innehiller hdl'sttnd' , varom se denna avdel-
nings inledning. Sundet forbinder Sussen med vattenomrAdet sydtist om Flatholmen
och cjster om Inre Huci. Enligt folk pi trakten grundar sig den pi EK, liksom i sjtikorts-
uppteckningarna 1926, angivna namnformen Susund pi en missuppfattning.

Tfrngeliiget tdgaltfuat AVii; vattenomride S Fottarna. - F.l. kan antingen innehilla
BN Tdngen eller vdxtbeteckningen tdng,boh. tag f .'ting, alger' . S.l. innehiller boh.
ldge n., sannolikt i betydelsen 'plats for nigot'. Pi platsen finns ovanligt mycket ting.

Tiire sund tfira sdn tdra sfia Ttlb; litet grunt sund mellan Flatholmen och fastlandet
i l-Ilebergs iire sodra skiirgird. - EK, Tiirnsund 1891 Kortet. - F.1. Uir dunkel. Kanske
innehflller den samma no.dial. tcire,n.'smula, liten del' som f.l. iTcireskir i Kville hd
(Bd 16 s. 145), i si fall sannolikt med syftning pi sundets ringa storlek. Skrivningen
Tiirn- il en missuppfattning, som sannolikt uppstitt ur anknytning till den viilkiinda
figelbeteckn ingen t drn a.

Yassurdet udstitt AYq' sundet mellan Hrigholm och den del av fastlandet diir Hus-
holmen ligger. - Namnet 2ir sannolikt en ellips av ett *Vassurdssundet e.d., vars f.1.

innehflller antingen viixtbeteckningen vass syftande pi att vass vlixer vid platsen, eller
ocks6 dial. genitiv vatns- ay yatten syftande pi platsens liige vid vatten, dvs. vid
sundet; s.l. innehiller dial. ur(d) eller ul f., fvn. urd f.,'stenfylld terriing, hop av ned-
rasade stenar'.

Vindhilet uiahilt ASm; smal vik. - EK. - Namnet innehflller sannolikt sabst. vind-
hdl'blhsig plats, blflshfll' eller dr mojligen en sarnmansiittning med f.l. innehillande
vind och s.l. hdl'sund', varom denna avdelnings inledning. Viken utgor sddra delen av

det f.d. smala sundet,nt;v. Kdlhagskldvan (se detta avd.7), mellan H6llti och Kfllhags-
huvudet. Vid vissa vindriktningar uppstir stark vind i klyftan och viken, di vinden
pressas genom den smala oppningen.

Vrlikevik ordgaujg urQ,gauig TLlb; vik. - EK. - S.l. innehiller vik, varom se denna
avdelnings inledning. F.l. innehiller sannolikt, liksom det halliindska Vriik (SOH 2
s. 298), verbet vriika eller ett vriik svarande mot fvn. och no.dial. rek, sv.dial. reka
riika'driva (omkring pi havet)' och rcik'ngt som driver omkring pi havet' (fr SAOB
R 3783 ff.), jfr vrak urQg n. 'ilandflutet gods,vrakgods' samt Vrak(e)bdgenBd 19.2

s. 16 och Hellberg 1976 s.208 f. Vid hird sydviistlig vind >>vriiks>> wakgods av olika
slag in i viken frfln havet och enligt en uppteckning skall man ha vrakat, dvs. samlat
vrak' ilandflutet gods, vrakgods' vid viken.

Abyf;orden dbaflbn forr Berufjgrdr AAh m.fl., TAb m.fl. samt Bro sn, Stingeniis
hd; langt in i landet inskjutande vik mellan Sotenziset och Hlirniiset. - j Barofiardale
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kirkiu sokn u.d. (tergalanteckning av yngre hand 1317 DN 3, s. 108), Berofiardar-
dals klrkia 1391 RB s. 378, se vidare beliigg under sockennamnet; offuer Aaby fiord
1577 JN s.46,1592 JN s. 60, offuer Aabyfiord 1594 JN s. 223, 1597 JN s. 535, i
Aabyfiord 1594 JN s.230, mit iAaby fiord 1594 JN s. 224, vdenforAabyfior 1594 JN
s.224,Aabygaards Fjord 1607 NRR 4 s. 197, Aby 1eller AUi31 nonten 1673 K, Aby-
Fiorden (Salt-Sitien) 1746 Oedman s. 258, Aby Fjorden 1806 K, Abyfjorden EK.

- F.l. i namnet Abyfiorden nnehlller BN Aby, och f.l. i namnet Berufigrdr sannolikt ett

gammalt vattendragsnamn *Bera, varom se avd. 2. S.l. i b6da namnen innehillerfiord,
fvn. figrdr, varom se denna avdelnings inledning.

Oagiras lre;ra lgaS lira ALvRv; smal vik med lerbotten pi griinsen mellan Lange-

vik och Rtirvik Viistergird. - EK. - Namnet innehiller antingen stbst. ddegdrd eller
ett niirnamn *Odegdrd satrfi lera, varom se denna avdelnings inledning; jfr den niira-
liggande vken lingeyiks lera. En tidegird l5g enligt en enskifteskarta frln 1824 i
vdstra delen av Lingevik pi gr2insen mot Rorvik Viistergird (Framme 1999 s. 199).

Osiifjorden dsafloq TUb; havsomride mellan yttre och inre skiirgirden utanfdr
Ulebergshamn. - EK, Osd Fjord 189 1 Kortet. - F.l. iir dunkel, se vidare tnder Osr)skrir

avd. 3. Ingen o *Osd har pitrffiats i niiromridet. Skiiret Osdsktir ar llryt och har

knappast bendmnts Oso. S.1. innehlller fiord, varom se denna avdelnings inledning.

2.Yattendrag

.,i f., fvn. df .'e, elv' (NorrBn ordbok, Fritzner), no.dial. df .'elv, flod' enligt Torp 1919

>>mest s6r pao> och enligt Aasen >>Mest brugeligt i den sydligste Deel af Landet, hvor-
imod den nordlige Deel har 'Elv'>>. Ingen betydelse anges fijr ordet i DAGs. Om ri se

iiven DSA 8 s. 357 f. I Soteniis liksom i t.ex. Tanums hd (se Bd 19.2 s. 23) anses en 6

vara mindre dn en dlv. Liksom i det till Sotenzis hd angriinsande Kville hd (Bd 16

s. 116) och i Tanums hd (Bd 19.2 s.23) anviinds d fcjr vattendrag inte liingre normalt i
dialekten. Som namnelement inghr d i namnet pfl flera storre vattendrag i hiiradet

sisom Kleve d(n) eller Klevdn, ziven kallad Klevebcicken, i de alternativa namnen

Dalednoch Ldngdn ph Barferudalsiilven.
Alv f. 'lstorre) biick, fl'(DAGs), fvn. elfrf., iir det ord somnormalt anv[nds i hiiradet

for att beteckna storre vattendrag. I likhet med vad som pipekas iBd 19.2 s. 23 ang6-

ende ftlrhillanden i Tanums hd anses en dly vara ett stdrre och vattenrikare vattendrag

lin en fl eller en blick. Som namnelement fdrekommer ordet t.ex. i Biirfendalstilven
eller Dalcilven. Btirfendalsiilven dr det idag vanligen anviinda namnet p6 vattendraget.

Btick m.'mindre vattendrag, stijrre dike, mindre biick' (DAGs), fvn. bekkr m. med
liknande betydelse, dr mycket vanligt som namnelement i detta material och fcirekom-

mer i namn pi mindre vattendrag sisom Bofinsbcicken, Bcicken eller Store biick, Bdcke-

v iks b cicken, D ammhdl s b ricken.
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Fors m. avser, liksom i standardspriket, en strid del av ett vattendrag och forekom-
mer i namn pi sidana lokaliteter.

Andra ord som vanligen betecknar sm6, obetydliga vattendrag dr riinna f. 'vatten-
rdnna, rdnnil', i Rrinnan, och kanal'grdvt dike', i Stumperdd kanal om ett utgrdvt
storre avloppsdike, hiir kanske i skiimtsam anviindning.

I likhet med vad som pipekas i Bd 15 (s. 213) utgdrs ett iildre namnskjkt av sidana
vattendragsnamn som slutar pi -a(n).I Sotends hd illustreras detta av namn som t.ex.
*Bera och *Ulva eller *Ulva, samtliga ingiende i BN. De hdr namnen kan antingen
vara gamla svaga osarnmansatta anamnsbildningar eller gamla sammansittningar med
fvn. d, vilket frirkortats i svagton, varefter namnet fitt samma form som en gammal
feminin svag osarnmansatt inamnsbildning och fciljaktligen uppfattats och brijts
som en sidan.

Botinsbiicken bQdtnsbrb$an f Lb; biick som rinner ut i Abybukten; f.l. innehiller
enligt sjokortsuppteckningfrin l9l7 sannolikt ett sliiktnamn Botiu namnet avser en-
dast nedre loppet av vattendraget. Bdcken btbkan eller Store bdck stdra bctk ANIa;
dike, biick fcire vdgens tillkomst, liings viigen frin Malmiins kyrka ned till hamnen.
Btickeviksbiicken btDftutgsbrbkan AGrVii; biicken rinner i sitt nedre lopp genom bebyg-
gelsen beniimnd Btickevik och, fcire vatten- och avloppsbygget c.1930, ovan mark ned
till den divarande viken Blickevikssanden.

Daledn se Btirfendalsrilven. Dalcilven se Biirfendalsiilyen. Dammhdlsbcicken
ddruhasbtbkan TAb; biick som rinner genom den sanka ikerrt Dammhdlet.

Fjiillbdcken fldlbdftan BFjSb, EK; biick som rinner fran bebyggelsen Fjrillet till
Skorbo och ut i Biirfendalsiilven. Forsenf6;an AIlb; bergbiick som vid regnviider och
to bildar en fors vdster om Hagaberg.

>>Hedebeck>> THe m.fl., Hedebeck 1594 JN s.2281, bdck som avvattnar sankmarker
vid >Skielledam>> (se detta, avd. 1); f.l. innehiller siikerligen den aldre formen Hede
av BN Hee. Hdle brick hdha bek ALli m.fl., EK; biick som awattnar Germunnerrid
vatten och rinner ut i Hile kile; f.l. innehillerBN Hdle.

Kapperddbdcken kdperabcb$an eller Kapperdd btick kdpero bdkBliltKbKrMr;biick
som rinner frfln Hedumsvattnet genom bl.a. bebyggelsen Kapperdd tt i Biirfendals-
iilven vid Keberg. Kapperddfors kdperafas (fasfes) BKr, EK; fors i Kapperodbiicken
i Kappertid. Kleve d(n) kl?ua 6 eller Klevdn k4?uqe eller Klevebcicken kliuabd$an (bor-
jan av l920-t.) TKITp m.fl., Klevin EK 1935-40, Kleve an EK 1974-79; vattendrag
som awattnar Onne vatten och mynnar ut i Amulen i Kleve lera i Vikefjorden; f.l. i
namnen innehiller BN Kleve och s.l. ri resp. brick, varom se denna avdelnings inled-
rttyrg. Kvarnebricken kudrtabcbkan TBdKd m.fl.; biick som awattnar Koderdd vatten;
sannolikt har en kvarn legat vid biicken. Kvarnforsen kudrydb;an TKI; fors i Kleve fl
vid korsviigen mellan vdgarna Dingle-Kungsbacka och Bovallstrand-Tossene; fcirr
lig en vattenkvarn vid forsen. Krirrshdlans br)ck eller Krirrshdls brick SdSuhS brift
AHoKii, Kiirrshflls biick EK 193540, Kiirrshilans biick EK 1974--79; f.l. innehiller
BN Kiinshdlan i dess iildre dialektala form Kcirrshdl SdSu4l, och s.l. bcick, varom se

denna avdelnings inledning.

I
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Lundebricken TAb, gK; biick som passerar bebyggelsen Lunden och fcirenar sig

med det vattendrag som vid Aby rinner ut i Abyfjorden. Iingdru se Biirfendalscilven.

Madb(icken mdbekan TBd m.fl., EK; biick som rinner genom numera dikade sank-

marker i syd-nordlig riktning till Eldsbacka vatten; f.1. innehSller slbst. mad'vatten-
sjukt 2ingsomride'.

Rdnebiicken rdnabdban ARi; biick frin Langdns vatten som rinner genom huvud-
ikrarna pi bebyggelsen Rflns iigoomride och fortsiitter mot Toddertid; f.1. innehSller

BN Rdru. Rdnnan rdaa ANla; numera fcirsvunnen riinnil eller vattenriinna som rann

frin nordviist in mot Malmcins tatort och ner mot hamnen. Rdrby d TRb m.fl., Rgrby
aa 1594 JN s. 228; vattendrag som avvattnar Onna vatten och Kiirrs vatten; f.l. inne-
hiller BN Ri)rby och s.1. d, varom se denna avdelnings inledning.

Snuppas brick sn&pas brift (borjan av l92O-tale| ARv eller ASv; bzick ftirsvunnen i
samband med anliiggandet av Sotenkanalen; f.l. innehiller sannolikt ett kvinnobinamn
Snuppa. Stumperdd kanal stdmperp kandl BSr; utgriivt sttirre avloppsdike; f.1. inne-

hfltler BN Stumperr)d och s.l. kanal, kanske i sklimtsam anviindning. Stivbiicken

sdubtbkan TSf; biick i sank dal inte langt frin en bebyggelse med namnet Avien; f.l.
innehiller sannolikt viixtbeteckningen sdv.

Todderdd kvarnfall tddro kud4fal AIo; liten fors i Rinebiicken strax innan den pas-

serar Toddercids korsviig.
>>Vanderudz aa>> se Tvcirdn.
xAnTltb, for 2ildre beliigg se BN Aby; vattendrag med flera bifloden som genom-

korsar AUy it - nordnordvdst till sydsydost och rinner ut i Abyfjorden; om ri se

denna avdelnings inledning.
Onnebcicken daabhkan AAm, 1865 (i Onnebecke liden); biick niira grdnsen mot

Onna (Tossene sn) och sjon Onna vatten, varom se avd. 1; f.1. innehiller BN Onna; jfr
likalydande Onnebticken avd. 8.

xBera BHeHrLd m.fl., TAb samt Stflngends hd, Bro sn. - Hjalmar Lindroth anser

i sitt arbete om sockennamnen i Bohusliin (1918 s. 78 f.) att ett fjordnamn Berufjgrdr
ingflr i sockennamnet Bcirfendal, se vidare avd. 1 och under sockennamnet. Ett iildre
namn *Bera pfl det vattendrag som flyter genom Biirfendals socken och som i dag

kallas Biirfendalsdlven, Daledn m.m., anses utgcira f.1. i namnet Beruftgrdr. For fler
alternativa namn pi detta vattendrag se Brirfendalstilven nedan. Som pipekas av Lind-
roth fcirekommer pi flera hill i Norge siviil fjordnamnet Berufigrdr som vattendrags-

narnnet Bera, dven hdr som f.l. i fjordnamn. Namnet iir knappast slutgiltigt tolkat.
Lindroth pflpekar i a.a. att fjordnamnet och det diiri ingiende vattendragsnamnet dven

forekommer i den gamla sagalitteraturen och ddr avser islZindska namnbdrare. Han
konstaterar att vattendragsnamnet iir dunkelt och presenterar inte n6got tolkningsfdr-
slag. Flera forskare anser emellertid att mycket kan synas tala for att vattendragsnam-

net innehflller fvn. beraf. 'bjdrnhona', si Rygh 1904 s. 10 ff., Hany Stehl i OUA 1950

s. 37 och senast SOL (s. 55, >kan sammanhiinga med ordet fvn. bera'bjomhona'>>).
StFrtrl pipekar att vattendragsnarnnetBera har samma form som djurbeteckningenbera
f. 'bjcirnhona' och att ordet bera pfl grund av sin formella likhet med feminina vatten-

dragsnamn mer eller mindre direkt kunnat anvandas som ett vattendragsnamn ph -a. Jfr
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ev. Nystrdm 1995 och 1996 om interaktion mellan det appellativa och det onomastiska
systemet, dfl piverkan hiir ev. kan anses ha utgfltt frin lexikonet till onomastikonet.
Namnet kan vara ett jiimfdrelsenamn '6n som pi ett eller annat siitt jiimfdrs med/Iiknar/
associeras med en bjornhona'. Om ri, frm. df., se vidare denna avdelnings inledning.

Biirfendalsiilven bdfeldabshlue eller Bflrfendalsfln btifeldabsEe eller Dalefln
ddtrehe eller Dallilven ddhdbue eller Lingin ldghe eller Biirfendalens Lflngfl (i upp-
teckning frin 1927 angivet som >>officiell namnform>> utan uttalsuppgift), fiirr sanno-

likt *Bera BHeHrLd m.fl., TAb samt Stingenzis hd, Bro sn. - Biirfendalsdlven el.
Dalean EK 1935-40, Biirfendals6n EK 1974-79, Dalfln 1594 JN s.224, Dahl-Elfven
1830, Lingan 1839. - F.l. i tvi av nafllnen innehiller sockennamnet Brirfendal eller
namnet Biirfendalen och s.l. tilv rcsp. d, varom se denna avdelnings inledning; f.l. i
narnnen Daledn och Dakilven innehiller antingen ett ON Dal(en) eller subst. dal och
s.1. ovannrimnda ri resp. a/v; sannolikt har den dal som genomkorsar Biirfendals sn som
nzirhorisontsnamn kallats Dalen; f.l. i namnet lingdn innehiller adj. ldng och s.l. dn,
jfr fdreg. Vattendraget, som delvis utgcir griins mot Stflngeniis hd, rinner fran Svarte-
borgs sn, Tunge hd, genom den dal som genomkorsar Bdrfendals sn och mlrnnar ut i
Abyfjordens innersta del och uppfattas av namnbrukarna pi orten som ovanligt langt.

*Dossa eller *Dossa. ADtiLv. - Assar Janzln anser, i NoB 23 (1935) s. 3 f., att det
vattendrag som rinner i dalen tidigare burit namnet *Dossa. Som sttid hiirfcjr anfcirs

iildre skrivningar av BN Ddssedal(en), aldst j Doszodale 1317 DN 3 s. 107, och NN
Ddss(e)dal(en) ddsdan (avd. 7), som betecknar den dat dtu bebyggelsen forr l5g.
Vattendraget drev ftjrr flera kvarnar. Janzdn sammanstiiller namnet *Dossa med den

germanska rot som fcirekommer i t.ex. no.dial. iv. dysja'drysse smaat og fiint; smaa-

regne, dugge af Taage' (Aasen), sv.dial. dossa 'regna smitt och ihillande, dugga'
(Rietz). Han ser namnet som en intensivbildning av roten *dils- med geminerad slut-
konsonant med en betydelse 'den rykande', syftande pA det skum och den vattenrcik
som uppstir vid forsar. Han framhiller ocksi att tolkningen stods sakligt dfl frire-
komsten av kvarnar vid vattendraget visar pi att vattendraget bildar flera forsar. Enligt
Janz1n kan man inte utgi fr6n den nuv. uttalsformen ddir- i ddgda4 dfl det giiller att
avgcira om man skall utgi frfln ett dils- eller ett doss-, eftersom >i bida fallen blir det
nutida dialektuttalet pi Soteniiset des->>. Han anser emellertid att den iildsta skrift-
formen Doszo- tycks tyda pi att utgangsformen varit ett doss-. Namnet kan antingen
vara en gammal svag osilnmansatt i,namnsbildning eller en sammansdttning med
fun. d, urspr. lflngt men fcirkortat i svagton, varefter namnet fitt samma form som en

gammal feminin svag osarnmansatt furamnsbildning och fiiljaktligen uppfattats och
bojts som en sidan,jfr denna avdelnings inledning. Jfr iiven Edlund 1987 s.125.

Migareforsen miarafb;an TKii, liten fors i bergsklyfta; namnet anvdnds dven om
bergsklyftan. - EK. - F.l. innehiller verbet miga'tinera' som kan anvzindas om
vattendrag i betydelsen 'forsa starkt', bildad med kompositionsform ph -are. Se dven

>>Meiare Bcirget>> Bd 19.2 s. 119 och diir cit. litt.

l
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*Tos(s)a eller *Ibs(s)d. - Assar Janz6n anser i GBFT 4 (s. 239 f.) att ett vatten-

dragsnamn *Tbs(s)a ing6r i det i sockennamnetTbssene socken ingiende Tbssene Qfr
dock SOL s.324). Fdr iildre beliigg se sockennamnet. Janzdn ser i namnet en bildning
innehillande den germanska roten *rn,s- 'ruska', av vilken en geminerad form med

-ss- (en intensivbildning) ftireligger i no.dial. tossa 'hale, rykke, slide' och /zssa
'tufirle, gaa vild' samt i ostsv.dial. tussa, tossa'tassa, traska'. Han anser att betydelsen
'tumla' passar bra in pi vattendraget *Tbs(s)a, som i sitt lopp bildar ett flertal vatten-

fall och forsar. Om namnbildningen se xDossa ovan.

Tviirfln tudrke fdrr >Vanderudz aa> BEbHoVr m.fl. - Vanderudz aa 1594 JN
s.229, Tviirin EK. - Vattendraget rinner i viist-ristlig riktning fran Tflsterods stora

vatten it tister fiir att mynna ut i Biirfendalsiilven norr om Biirfendals kyrka och s6-

ledes pi tviiren i ftirhflllande till det dominerande vattendraget i bygden, Biirfendals-
51ven, som rinner i nord-sydlig riktning;jfr t.ex. Tvcirdn Bd 1 s. 150 och Tviirbricken
SOV 6 s. 134; f.l. i namnet Vanderudz aa innehiiler en dldre form av BN Vattnertid;

s.l. i bida namnen innehflller d, varom se denna avdelnings inledning.

2 *Ulva eller *Ulvd. 1. TUgGb m.fl. - j Vlfua grain 1391 RB s.376; fdr 2ildre be-

liigg se vidare BN Ulegrtin/Ulegren. - Vattendragsnamnet ansdtts av Harry Stihl
(1950 s. 127), som pflpekar att sffax norr om bebyggelsen Ulegren ligger en biick-
fcirgrening och att den st<irre av de tvi biickar som mijts hiir kan ha buritnamnet*Ulva
eller *Ulva, dvs. 'ulvin'; jfr namnet *Bera ovan samt *Dossa och xZos(s)a. Den
dldsta formen av BN Ulegren skulle i s6 fall vara *Ulvu grein elLer *Ulvdr grein (med
r-bortfall), dvs. 'Ulvflns forgrening'. 2.TYi, AKn. - Ulfua dale 1391 RB (s.374;har
g6rd under Askums sn), Lllvedalen EK. - F.l. i BN Ulfua dale (1391), nt Ulvedalen,

innehiller siikerligen vattendragsnarnnet x Ulva eller * Ulva.

Oidentifierade namn

Sinkfrn T, 1806 K.

3. Oar, holmar, skfir, bfldar, grund;
nils, uddarl strandomrfiden

I namn pi storre kringflutna lokaliteter civer vattenytan ingar bl.a. friljande:
O f., fvn. €! f ., 'o, holme' fcirekommer som namnelement i namnen pi hiiradets

strirre, bebyggda, ofta tradbevuxna kringflutna lokaliteter, t.ex. Hasseliin BN och

Sanddn BN. Ordet fcirekommer dven i nar.nn pi mindre, obebyggda kringflutna loka-
liteter, t.ex. Alvd, Ked och Ldngd. Liksom i det relativt niiraliggande Tanums hd tycks
appellativet och namnelementet ha i stort sett samma betydelseinnehill, jfr Bd 19.2
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s. 29. Mdjligen kan o pi senare tid ha uppfattats som en mera adekvat beniimning
iiven pi nigot mindre vattenomflutna lokaliteter. Jfr t.ex. den iildre namnformen
Furholm(en) for Stora Furd.Lokaliteten bendmns Furholm 1673 K men St. Furo pi
EK, Furo 1958 Kortet. Den i fvn. belagda betydelsen 'land utmed vatten' (Norrgn
ordbok) ser inte ut att fdrekomma i namnmaterialet frfln hiiradet. Nigra lokaliteter
som idag dr halvriar, t.ex. Gluppd, har i iildre tid varit helt omgivna av vatten men ffltt
landfcirbindelse pi grund av landhcijningen.

Holme m., fvn. holmi m., har i boh. betydelsen 'holme, mindre o med nigon viixt-
lighet, storre dn ett skdr' eller 'fastare, hcigre markomride omgivet av sankmark eller
vattendrag pi minst tvi sidor' (DAGs). Siv2il ordet som namnelementet kan dven avse

terriing omgiven av annan terriingtyp, se t.ex. Mjdlkesollsholmen avd.8. Den i frm.
frirekommande parallellformen holmr m., no.dial. och iildre sv.dial. holm m., fore-
kommer numera inte i boh. Som namnelement ar holme ganska frekvent i hiiradet,
huvudsakligen i namn pi medelstora vattenomflutna lokaliteter, som ofta iir bevdxta
med trdd, buskar och annan vegetation, t.ex. GrindholmenBN, Husholm(en), Stens-

holmen. Namnbiirarna iir i regel mindre dn de som biir namn innehflllande o och van-
ligen storre iin de med namn innehillande skrir. Med avseende pi de niiraliggande
anviindningomridena o resp. holm(e) jfr den alternativa namnformen Furholm(en) for
Stora Furii (se o strax ovan).

Som namnelement frirekommer den starka formen holmmeta sparsamt, som t.ex. i
beliigg pil Hagholm(en),belagt som Hdgholm EK(B).

Skrir n. fvn. sker n. 'Klippe som sticker op af den sarnme omgivende Flade, f.ex. af
Jorden, af en Myr eller Mose; Skjrer, Klippe der sticker op af og hrever sig over Vand-
fladen' (Fritzner), no.dial. skjer n.'Skjer, Klippe som rakker op af Vandet eller op
i Vandfladen; Klippegrund i Jorden, Banke av haard Steengrund i Eng eller Ager'
(Aasen). I kustbandet i Sotends hd ser ordet ut att anvdndas huvudsakligen om kring-
fluten lokalitet som iir mindre dn en ci eller en holme, vanligen ktippa i eller ovan vat-
tenytan med ringa eller obefintlig vegetation. Som namnelement fcirekommer ordet
vanligen i namn pi smi vattenomflutna klipplokaliteter i eller sfrax under vattenytan,
t.ex. Dragsskiiren, Silleskiir(et), Skanseskciret. Jfr dock namn pfl stcirre vattenomflutna
lokaliteter som t.ex. Soteskcir BN och S. Buskcir, bflda pfl 20 meters htijd, sannolikt
namngivna i en tid di de htigre partierna p.g.a. landhtijningen i omridet lig betydligt
niirmare vattenytan iin i dag. Enligt muntlig uppgift av Tore Pflsse, SGU Giiteborg,
(fr iven Pisse 2003 s. 31 ff. och diir cit. litt.) torde strandlinjen fdr 1000 fu sedan ha
legat cirka 4,5 m civer och fcjr 2000 ar sedan 9 m civer nuvarande havsyta. Landhdj-
ningen brukar idag anses vara 4 flrm per 6r i norra delen av Bohusl2in. Ifr aven Sten-

skrir ph 10 meters hojd och alltsi betydligt htigre och riven betydligt strirre till ytan'an
den cisterut och relativt niira liggande Flatholmen i samma sn. Stenskdr har viil liksom
Soteskiir namngivits i en tid di de hogre partierna p.g.a. landht jningen i omridet Iflg
betydligt niirmare vattenytan iin i dag. Ifr ocksil Ldngeskcir iTarrtms hd som betecknar
en kilometerllng}0 m htig holme, medan den intilliggande Ulsholmen il nilgrameter
htigre (26,8 m) men mindre till omkretsen (Bd 19.2 s. 30).

Som ett exempel pi konkurrens mellan namnelementet skcir och holme i dagens

I
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narnngivning kan namnas Gdseskiiren, alternativ namnform for Gdsholmen, L. och St.

(se Gdsholmen 2 och 3) i Hunnebostrand, diir den 2ildre namnformen tycks vara

Gdsesl<riren.

Bdde m.,fvn. bodi m. 'Grundbrud, Vandets Bryden over skjult Grund i Sgen' (Fritz-
ner) och 'bydar; bodar, varslar; grunnbrot; brotsjp, bire; bie, blindskjer'(Norr@n ord-
bok), no.dial. bode m. 'Skjer eller Klippe som rrkker saa n&r til Vandflaten, at

Havbglgerne brydes derpaa' (Aasen), boh. 'undervattensskzir, blindskiir, undervattens-

grund', iiven 'klippa som nir tilI vattenytan' och 'undervattensberg vars dversta topp
sticker upp sfrax ovanfcir vattenytan' (DAGs). Ordet iir levande i dagens dialekt i
Sotends och anvdnds hiir vanligen om sidana undervattensberg som ligger under eller
i vattenytan. Torp 1919 ansdtter en grundbetydelse 'sjgbraattet som bebuder at der er

skjer'. Om substantivet och namnelementet bdde se ziven Lindroth 1922 s. I72 tr.
Ordet anviinds iiven om fiskegrund och kan i boh. ibland vara mer eller mindre lik-
tydigt med 'fiskeplats'; jfr Hovda 1961 s. 42ff.,Falck-Kj?illquist 2OO4a s. 58 och diir
cit. litt. samt Bd 19.2 s. 3 1. Flera av bidarna i Soteniis ligger under vattenytan sisom
t.ex. MickelbddenpilT,T mdjup, Mjdlkebddenph2,9 m, Sanddbdden med tvi toppar
pi2,2mdj;urp, Sejebddenpil 5,9 m djup, Sejebdden,Inre, grundomride p6 14 m djup,
Tors bddephT,6m,lhe bddenph,2m.I andra fall sticker dversta toppen pi biden upp

ovanfcir vattenytan. Si iir fallet di det giiller t.ex. Buntekobdden och Mrirrebdden m I,
vilkas htigsta del sticker upp ovanfor vattenytan, och Miirrebdden nr 2, som betecknar

ett litet skiir eller en sten som normalt ligger ovanfor vattenytan men iiverflyts och

bryter vid htigvatten och storm (pi omridets dial. flu n.), och Sygge bd.de, vars cjversta

topp sticker upp strax ovan vattenytan. Enligt inledningen till avd. 3 i Bd 16 (s. 118)

kallas tiverflutna platser i vattenytan i det norr om Sotends liggande Kville hdflu eller
bdde.Enltgt fdrf. till Bd 16 forekommer bdde siillan i Kville hd. I det norr om Kville
hd tiggande Tanums hd forekommer bdde i namn pi smfl skiir ovanfcir vattenytan
(Bd, 19.2 s. 31). Enligt bandets fijrfattare, Maria Ldfdahl, som gjot fiiltunders6k-
ningar i omridet, iir ordet levande i omridets dialekt, diir det anvdnds om smfl skzir

som sticker upp river vattenytan och 6ver vilka vigorna bryter. Enligt samma kZilla

sticker en bdde hlir htigre upp civer vattenytan 'an ett flu. I Tanums hd siigs bdde vara
vanligt i namn pi sidana smi skiir i havsbandet (a.st.). Di det giiller ftirhflllandena i
Sotends hd forekommer namnelementet siviil i namn pi lokaliteter under vattenytan

som i namn pi sm6 skdr som sticker upp ovanfdr vattenytan. Jfr med ftirhillandena
sdderut i Bohusl2in diir bfldama i allmiinhet ligger under vattenytan. En form bddan

forekommer i skrivningama av nilgra fall, dels pi Kortet 1891, dels pi EK 193540,
exempelvis Hcistebdden, somskrivs Hristbddan 1891 Kortet, ochSdlebddennr3, som

sknvs StilebddanEK 193540. Observera att formen bddan normalt inte fiirekommer
i Bohusl2in utan i cistra Sverige, t.ex. i Roslagen, och i sydviistra Finland. Se t.ex.

Ostergren bd 1 sp. 139 (bdda) och Zilliacus 1966 s.l2l.
Flu n. och flua f ., fvn. flud f. 'fladt Skjrr som falder t4rt ved lavt Vande men over-

skylles af det stigende Flodvand' (Fritzner), no.dial. flud (flu) f. 'Banke eller fladt
Skjra som i Flodtid overskylles av SOen' (Aasen), boh. 'skdr som nzitt och jiimt hojer
sig <iver vattenytan; litet skZir som dversvammas vid hdgvatten' (DAGs). Som namn-
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element fdrekommer ordet i t.ex. Grtitdfluna, grund som bryter i sjiigang och anses

farUga for sjtifarten, Hatteflu, grundomride med flera 15ga skiir och smigrund i eller
strax 6ver vattenytan (vid hogvatten helt under vattenytan), Hdshirs fluor, grandom-
ride med civer vattenytan uppstickande stenar over vilka vigorna bryter vid storm,
Koholmsfluan,litet skiir sydviist om Koholmen, ochVikefluna, grandomride niira vat-
tenytan i yttre delen av Vikefjorden.

Brott n.'grundbrott, plats diir vigorna bryter' f6rekommer i flera namn, t.ex.
Bondebrotten, som dr ett gemensamt namn pi grundbrott och skiir under, i och 6ver
vattenytan onking Bonden, Flata brott, sombetecknar l6ga flata stenskdr i vattenytan
pi vilka sjon bryter, satnt Ldngebrott(et) och Sd-d brott.

Om olika frirhtijningar av sjdbotten under, i eller strax ovanfrir vattenytan anvdnds

vidare grund (fvn. och no.dial. grunn m. och n.) i boh. m. och n. med betydelsen
'grund i vatten, sandgrund, storre bide, uppskjutande grund i sjon (antingen vid land
eller ute i sjtin)' (DAGs). Maskulint genus tycks civervdga i DAGs och i namnmateria-
let. Ordet iir vanligt och anvdnds framfor allt om lokaliteter under vattenytan, i samma
anvtindning vanligt ocksfl som namnelement, t.ex. i Bji)rkholmegrund, Fykegrunden
eller Fykegrundarna, Kalkgrund(en) och ling grund.

Flera ord anvdnds siviil om ftirhojningar av olika slag pfl sjiibotten som om forhtij-
ningar av liknande art pi land. Som namnelement i detta material fdrekommer bl.a.
fdljande:

B e r g n. ( fr inledningen avdelning 5 ), t. ex. i B re db e r g et (alternativnamn B re d g rund),
som dr ett vidstriickt grund eller undervattensberg, Girebergef, betecknande ett grund-
omrflde ph20 mdjtp, Gunnarsands berg,ettberggrund pil5,2m, Hdlld berg, beteck-
nande ett undervattensberg sydviist om Hflllij, Lerberget, som dr ett grund (lerbotten)
i Soten sydviist om Soteskiir, Makrilleberget, entndervattensklippa pi 16 m djup i
Soten, Mdrtens berg, elt undervattensberg pi 22 m djup sijder om Svaberget, och
Angelbergen, grund nordost om Angeln.

Pall Qfr avd. 5 inledningen) frirekofirmer som beniimning pi stenar och bergavsat-
ser med brant(a) kant(er) i och under vattenytan och frirekommer som namnelement i
t.ex. Inre pallen eller Pallen, som betecknar den inre (pfl 9,9 m djup liggande) av tvfl
bergavsatser med en brant stupande sida under vattenytan vdster om St. Hiskiir, och
Metepall, diir namnbiiraren [r en bergavsats under vattenytan ungefiir mitt i sundet vid
Hasseltisund.

Boh. hympel m., en icke assimilerad form motsvarande dial. hyppel m.'knril, svulst,
puckel' ingflr i Hympeln, som betecknar ett undervattensberg, vars hdgsta topp sticker
upp i vattenytan; jfr Hymplarna, grund i havet i scidra delen av Kville sn och hd
(Bd 16 s. 131).

Klack' gnndkJack' i t.ex. Andersklacken, undervattensberg nordvd.st om St. Hiskiir,
Fiskhagsklacken,tndervattensgrund pfl 3,2 m djup, Grunda klack(en), berggrund vars
civersta del sticker upp ovanfcir vattenytan, Jonseklack, grund pi 5,1 m, Ledskiirklackcn,
N., S., tv6 grund pfl 3,3 m resp. 2,3 mdjtp.

Knall lcnalle m. 'bergknall' dven om bergknall i eller under vattenytanit.ex. Knal-
larna,bergknallar under och i vattenytan pi vilka sjdn bryter.
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Boh. knapp m. 'liten bergkndl'och boh. knopp m. med samma betydelse fcirekom-
mer i t.ex. Olskrirsknappen (med alternativnamnet Olskcirknoppen), betecktande ett
grund pi 1,7 m djup vdster om Olskiir.

Boh. lcnult m. 'bergknalle; bergspets'dven 'jordkoka; huvudskalle', se iiven inled-
ningen avdelning 5, fcirekommer i t.ex. Knultarna, som betecknar tvi grund, Inre resp.
Vcistra Knulten, bestiende av smfl ftirhojningar i havsbottnen, Nordare knulten, ett
grund pi 4,8 m djup med sjomiirke vid farleden cister om Soteskiir, Stora knulten,
grund pi 5 m djup med sj<imiirke vid farleden cister om Soteskiir, santt Sunnare
lmulten, grund pi 6,7 m djup vid farleden rister om Soteskiir.

Boh. knds m. 'bergkndl' fcirekommer i t.ex. Makrillekndsqrna, undervattensberg pi
cttka2T m djup sydsydviist om Svaberget, och Sydostkndsen,undervattensberg sydost
om Svaberget.

Landgrund n. 'frin land utskjutande grundomride' frirekommer i t.ex. Soteskcirs

landgrund, grund dster om Soteskdr.

Rygg m.'ryggformig upphtijning i terrlingen eller pi havsbottnen, grundrygg' fcire-

kommer i bl. a. Gulskdrsryggen, som betecknar en grundrygg pil 3,54,3 m djup,
Kldvskdrsryggen, en grundrygg pil4,7 mdjup och Olskrirsryggen, ett grund pi 3,2 m
djup non om Olskiir.

I namn pi strandomriden, uddar, neis fcirekommerbl.a. land n. i betydelsen 'kust,
strand' som namnelement t.ex. i Stallandet, som betecknar kuststrdckan pfl sodra
sidan av Stallriinnan, ochVtiggeland, strandstriickan mellan Nrisesundet och Kroppla
uddar pfl Viigga.

Huvudboh. hun.'hog udde, framskjutande bergparti' fcirekommer it.ex. Huvudet,
som betecknar ett hrigt bergigt niis mellan tvi vikar, Hdlld huvud, h<igt bergigt niis pi
sodra udden av Hflll<i, Kedhuvudet, som betecknar sydudden pi Keo, Kropplehuvudet,
en hdg udde med brant berg, och Kdlhagshuvudet, betecknande ett hrigt och bergigt
nas.

Nas anviinds i omridet om stdffe utskjutande landparti och ingflr i namn som be-
tecknar strirre uddar, t.ex. Grcisncis, som betecknar ett utetbuktande strandomride, och
Kryssnr)s.Inamnpiuddarforekommerocksibl.a.foljande: Udde,nilgongangocksi
udd, i t.ex. Apelviks udde, Hriststens udde, Jiirnmunsudden, Kroppla uddar rcsp.
Svaneskiirudd och Scild udd. Nabbe m. 'liten udde'forekommer i t.ex. namnet pi den
lilla udden Nabben och ndbba f. 'smal, spetsig udde' i t.ex. Ndbban, som betecknar
den nordvdstra udden av Hiistepallen, och Kungshamnsniibbarl (med alternativnamnet
Niibban), betecknande en brant bergudde av Kungshamnsberget.

Tdnge m. ingir i namn pi lflnga smala uddar siviil ovan som under vattenytan. Som
exempel kan ndmnas Fasta tdngarnq och Hdlld tdngar samt Roparbackstdngen, som
betecknar en lokalitet som skjuter ut fran land som en udde under vattenytan. Td f.
fcirekommer i namn pi smala uddar som t.ex. Buskrirs td, betecknande sydviistra
udden pfl Sodra Buskiir, Hciststens td ellr.r Tdn, ett landgrund som skjuter ut fran
Hiist(e)stenama, och Knipetdn, frin skiiret Knipan utskjutande grundomride.

Slutligen kan nimnas namnelementet -unge som fijrekommer som s.l. i namn
som betecknar en mindre lokalitet intill en stdrre vars namn ingar i f.l. Som exempel
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kan ndmnas Livas ungar grundomrflden, s.k. fluor, innanf6r Liva, Rammungen eller
Rammsungerz, skiir vid holmen Rammen.

Sotenziskusten, liksom frir dvrigt hela det bohusl2inska kustbandet, priiglas av kust-
sjtifart och fiske. Namngivningen liings kusten priiglas naturligtvis pi olika siitt hiirav.
Bland annat har det navigationssystem som bygger pi orientering efter enslinjer, an-

tingen i form av krysspejling med hjiilp av tvi enslinjer eller genom att navigera sig
fram liings en enda enslinje, satt sina spflr i namngivningen. Enslinjen eller (vid kryss-
pejling) enslinjerna kan utgi frin den silhuett som uppstar d6: en naturlokalitet eller en
artefakt betraktas ur en viss synvinkel och vars form ur denna vinkel kan liknas vid
olika viilkiinda begrepp, som t.ex. en getrygg, en hdst, en pigghaj, en sadel osv. Jfr
jiimfdrelsenamn som Geteryggen och Hdskiir nedan. Enslinjerna kan ocksi utgi frin
den bild som uppstir, dfl silhuetterna av tvi pi visst avstind frin varandra och frin
navigatoren liggande naturlokaliteter eller artefakter ur en viss synvinkel safllman-
smdlter till en enda bild. Frire de elektroniska navigationssystemens tid var den metod
som ovan skisseras den enda mtijligheten till riskfri navigation. Systemet anvdnds

iiven idag vid sidan av navigation med elektroniska diilpmedel, jfr t.ex. kustbeskriv-
ningar som Svensk lots. Atskilliga av de jiimfcirelsenamn som frirekommer i denna

avdelning har sannolikt sin fcjrklaring i namnbiirarnas betydelse fdr navigationen. Om
jiimfcirelsenamns roll i navigationssammanhang och om navigation efter naturliga
landmiirken se Hovda 1961, Falck-Kjiillquist 1987 s. 151 tr., 1990 s. 307 ff. och Lcjf-
dahl i Bd 19.2 s.33.

Altaret dltat AHfl, EK; udde pfl nordvzistra stranden av Keo; namnet innehflller best.

sg. av dial. dJtar n.'altare' och syftar pfl nigon altarliknande stenformation; jfr Altar-
stenenBd 19.2 s. 115 och diir cit. litt. samt bild IO s.272. Alvd d\ub TUb, EK(B), Alf6
1891 Kortet; f.l. iir oviss men kan mrijligen innehilla alv betecfutande underjordisk
mytisk varelse, jfr i si fall Bd 1 s. 157 Alvakullen och 3 s. 182 Alvkullen.2 Anders-
bdden. l. daa1ab\ AIr, Andersb. 1891 Kortet; grund delvis i vattenytan. 2. dgaSbbn

daapb\n dgapab$n TUb, EK(B); grund delvis i vattenytan och fiskeplats; f.l. innehfrl-
ler mansnafimet Anders med oviss syftning och s.1. bdde, varom se denna avdelnings
inledning. Andersklacken daapkl,aftan AVs; undervattensberg nordvdst om St. Hflskiir;
f.l. innehiller mansnamnet Anders och s.l. klack, varcm se denna avdelnings inled-
ning. Ankarbdden dgkarbbn dgkarb$n ARa, EK, Ankarb. 1891 Kortet; med sjti-
miirke fdrsett grund pfl 2 m djup i inloppet till havsviken Kdren; f.l. innehfiller av

okiind anledning subst. ankare och s.l. bdde, varom se denna avdelnings inledning;
inte bra ankarplats, mtijligen har ett ankare tappats i niirheten av biden. Apelvik(s)
skiir dbaluig Iqr dSalwgs Jfir AMa, Apelviks skiir EK(B); skdr ndrmare viken Apelvik
iin de andra skdren cister om Drags holme; f.l. inneheller viknamnet och s.l. skdr,
varom se denna avdelnings inledning. Apelviks udde d[alwgs bda AMa, EK; udde
vid viken Ap elvik; f .1. innehflller viknamnet och s.1. udde, varom se denna avdelnings
inledning. Aspholmen dsphbl,man TUb, EK(B); f.1. innehflller sannolikt tridbeteck-
ningen asp ochs.l. holme, varom se denna avdelnings inledning.

Backens bdde bdkarus b8 AVs; f.l. antas av meddelaren innehilla ett mansbinamn
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Backen som betecknat den person som upptiickt grundet, s.l. innehflller bdde, varom
se denna avdelnings inledrrrng. Badholmarnabddhblmana eller Badholmenbddhblman
fcirr ziven Fiskholmarna ftskhblmana TFt, Fiskholmarna EK 1974--79; gemensamt

namn fcir Motholmen, Nordholmen eller Biskopsholmen och Sdrholmen; f.l. i Bad-
holmarna och Badholmen innehiller stbst. bad och syftar pfl att holmarna iir Bovall-
strands badplats och tidigare fungerat som badinriittning fdr de turister som bescikte

Bovallsfrand; f.1. i det altemativa, nu sdllan anvdnda, Fiskholmarna innehiller siiker-
ligen subst. fisk och syftar pi att man ocksi brukar fiska vid holmama och torka
vadarna pi dem; pi Nordholmen ldr dnnu pi 1920-talet ha funnits vadbockar fdr tork-
ning av vadar. Barrlindarna bdlmana AHo, EK(B); holme med omgivande skiir; se

Barrlind. Barrlindeskciret bdlmejqt AHo; skiir strax norr om holmen Barrlind, vars
namn ingflr i f.l. Barrlindskciren ballnjqrg AHo; skiir och grundomrflden runt
Barrlindeskiiret. Bassudden bd;bdr"c AMa, EK; brant bergudde vister om kolerakyrko-
gfrrden; f.1. innehfrller sannolikt dial. basse m. 'bjdsse, klump'; udden utgcir avslut-
ningen pfl ett brant berg. Berggylteslcrir AMa, EK; skiir i Bondebrotten och ett av

Bondeskiiren, se detta; f.1. innehiller fiskbeteckningen berggylra; sannolikt dr vattnen
vid skiiret en god fiskeplats for berggylta. Bisktpsholmen se Nordholmen. Bjdrk-
holmen bldfthblman bldtk-THb, EK(B); holme utanfdr Hunnebosfrand. Bjdrkholme-
grund bld1khbhmagrbpr TtIb; grundomride norr om Bjtirkholmen. Bjdrkholmskdret
bldrkhblmlbt bldtkhbtmjdrat TIlb, EK(B); skiir niira Bjdrkholmen. Bjdrnholmen
blbshblman (1917) bldahblman blQ4hblman forr Holm AHfl, samf., 1870, EK(B),
Bjt rnh. 1891 Kortet, Holm 1673 K; f.l. i namnet Bjdrnholmen innehiller djurbeteck-
ningen bjdrn eller mansnamnet Bjt)rn. Bjdrsholmen blQshblman TIlb, EK(B); f.l. iir
dunkel, men kan mtijligen innehilla genitivform av ett mot fvn. binamnet Bi6rr Qfr
fvn. bj6rr'biiver') svarande boh. *Bjdr m. (med progressivt l-omljud), s.1. innehiller
holme, varom se denna avdelnings inledning. Bockeskciren bdkajqre AVs, EK; sm6-

skiir vid Hillos cistra kust; f.l. innehiller bock m. och s.l. best. pl. av skiir; ingen for-
mation pi skeiren har nigon som helst likhet med djuret bock eller med nAgon vadbock
och skdren iir fdr smi ftir bete; mdjligen kan nflgon vadbock m.'stiillning for torkning
av vadar' frirr ha funnits pi skiiret; namngivningsgrunden miste dock beffaktas som
oviss. Bockeskciret BN. Bolten bAltry eller Boltarna AVs, Boltarna EK; litet skiir vid
nordcjstra sidan av Hill6; namnet innehiller boh. bolt m. 'bult'; pi skiiret finns en
jiirnbult fdr f6rtdjning av bittar. Bondebrotten bdnabrbda fcirr iiven Fjordbrotten,
>>Fiolboerna>> eller Iingebrox ldgabrbf, AMa, kr.-holmar, Bondebrotten EK(B), 1958

Kortet, Fiolboerna 1673 K, 1891 Korte! gemensamt namn pi grundbrott och skiir
under, i och 6ver vattenytan omkring Bonden eller Storebonden och Lillebonden; f.l.
inamnetBondebrotten innehflller namnetBonden och s.l. brott,varomse denna avdel-
nings inledning; f.l. i namnen >>Fiolboerna>> och Fjordbrotten innehflller niirnamnet
Fjorden, dvs. Malmdfiord, se detta; s.l. i >>Fiolboerna>> innehfliller sannolikt plural
form av bdde,boh. bde (varom se denna avdelnings inledning), vars slrivform -boe-
sannolikt beror pi att skrivaren fcirsummat diakriterna iiver -o-; >>Fiolboerna>> och
Fjordbronen tycks vara de namn som anvzindes i iildre navigationslitteratur. Bonde-
bdden bdna$&z ASo?; grund p6 14 m djup nordnordost om Soteskiir; f.l. innehiller
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bergnamnet Bonden, alternativ namnform for Sote bonde (varom se avd. 5) och s.1.

bdde, varcm se denna avdelnings inledning; Sote bonde ingflr i medangivelsen ftir
grundet. Bondeskiiren bflnaJqrg (upptecknat i Fisketflngen), bdnajdra (upptecknat pi
Kornci, Stflngeniis hd) AMa, brukligt namn pi Lillebrottet och Berggylteskar, skdr in-
gflende i Bondebrotten; f.1. innehflller antingen f.1. i namnet B ondebrotten eller i holm-
namnet Bonden, syftande antingen pfl att skiiren ingar i Bondebrotten eller pi att de

ligger niira Bonden; namnet kan ev. va-ra en redukt av ett enbart i namngivarens/namn-
brukarens onomastikon (fr Nystrom 1995) existerande *Bondebrottskiiren. Botten-
dalsskriren bbadapJfirg, AMci; tvfl smt skiir norr om Klivbergs holme vid Malmcins
6stra sida; namnet dr oklart, nigot ON *Bottendal iir inte kdnt, inte heller nigon
person kallad *bbndqn e.d. bdrdig frfln nflgon plats *Bottendalen. 3 Bottenholmen.
1. THb, L. Bottenholmen EK 193540, L. Bottenh. EK1974-79; f.d. holme; 2.THb,
St. Bottenh. EK; se nr 1; 3. bdnhbtrman AOd, Bottenholmen EK; holme utanfor de

sanka strdnderna Bottnarna (se detta); alla tre holmarna (eller f.d. holmarna) ligger
vid den grunda vik som idag (EK 1974-:79)kallas Hunnebo lera, fdrr (EK 1935-40)
Hunnebo kile och som fcirr mojligen kan ha kallats *Bottnen; kanske har de sanka

strdnderna runt hela viken burit narmet Bottnarlla (se fiilj.). Bottnarna AOd, T[Ib?,
sanka sfriinder vid viken Hunnebo lera eller Leran, fiin (EK 1935-40) Hunnebo kile;
striinderna kan ses som det irre, dvs. bottnen bau, av Ramsviks fjord eller Nordfjord;
narffret innehiller sannolikt dral. bonen'det inre av en vik eller fjord' och kan ha
civerfcirts pfl striinderna; nafirnet iir i si fall en elliptisk bildning med beniimningen pi
strdnderna som ellipsbas; en annan mtijlighet iir att namnet innehflller best. pl. av

botten i betydelsen '16gt liggande markomrflde' . Bredberget brQbal eller Bredgrund
AIr, Bredgrund 1891 Kortet, Bredbgt 1958 Kortet; vidstriickt grund, undervattens-
berg, med sjrimiirke; f.1. i namnet B redgrund innehflIler adj. bred och s.l. grund, varom
se denna avdelnings inledning; f.l. i namnet Bredberget, det namn som ocksi fore-
kommer i sjtikortsuppteckningarna, innehAller adj. bred och s.l. berg,vatom se denna

avdelnings inledning. Bredviks udde ABU,EK 1974-79; udde som skjuter ut i viken
Bredvik; f.l. innehiller viknamnet Bredvik och s.l. udde,varom se denna avdelnings
inledning. Breungen brlogan (1926) ARa; litet skiir i viken Breungen. Brimskiir
brimftbr brbrySqr AVs, EK, Brimsk. 1891 Kortet; lokaliteten bestflr egentligen av tvi
storre och flera mindre skiir, vilka pfl avstand for cigat sammansmdlter till ett enda; f.l.
innehiller boh. breryt n. 'rand (av salt frin torkat havsvatten)'; skziren ligger utit mot
6ppna havet sydviist om Smcigen. Bringbtirsholmen br4gbaphb4man brbgabashblman
TFt, EK(B); holme srider om Stora K6-ti; f.l. innehiller boh. bringebcir brbgbgr
br4gabfir n. 'hallon' ; p6 platsen finns gott om hallon. Brotten AVs, smisklir i vatten-
ytan pfl sydsidan av Hillo, EK; sjrin bryter pi skiiren; sannolikt samma lokaliteter som
Hdlld brott. Brottet, Inre iaigra brhdat AVs; det inre och ndrmast H611o liggande av

Brotten;jfr frilj. Brottet, Yttre Qdgtra brAdat AVs, EK, Y. brottet 1958 Kortet; det yttre
och sydligare av Brotten,jfr f6reg. Brurebdden brDrab\n AHi, EK; undervattensberg
vars ovre topp sticker upp ovanfor vattenytan strax scider om Kecj huvud; f.l. innehil-
ler dial. brdr f.'brud' och s.l. bdde, varom se denna avdelnings inledning; mdjligen
kan ett brollopsfiilje pi viig genom Keo sund ha gitt pi biden. Bua sandar ABu, EK;
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sandstrand inklusive omrflde med sandbotten utanfcir; f.l. innehdller bynantnet Bua
och s.1. pl. form av sand 'sandstrand, sandbotten'. Bua skcir eller Sjdhageskiiret ABu,
SjdhageskiiretBK 193540, Bua skiir EK 1974-79; f.l. i namnet Bua sluir innehflller
bynamnet Bua, i namnet Sjdhageskiirer innehflller f.l. namnet pA det omride utanfor
vilket skiiret ligger, jfr bebyggelsenamnet Sjdhagarna; s.1. i bida namnen innehiller
skcir, varom se denna avdelnings inledning. Bursholm(en) brtShaLman AVii, samf.,
Bursholm EK(B); f.l. oviss, s.l. innehflller holm eller holme, varom se denna avdel-
nings inledning. Burd bfirg AYs, Buron 1673K; den sttjrsta av Burdarna, se ftilj.;
liksom likalydande namn i Orusts viisffa hiirad (Bd 8 s. 184, se eiven Lindroth1922
s. 86) innehflller f.l. sannolikt gammal gen. sg. pL-ar, eller mojligen pl., av dialektens
bu bu f. (pl. bAr bilar) motsvarande standardsprikels bod. Burdarna AVs, Burciarne
1869 (i avskr. 1920), 1891 Kortet, Buriiama EK; sydvZist om Langci liggande tigrupp,
vari cin Burd ar den stcirsta on. Buskcir b{{er b6Jbr eller Buskiir, S. sfomra bfiler
silrygtra b45qr eller mera tillf2illigt Johannesskcir phriaasJqr AVs, Bue skier 1594 JN,
Busier 1673K, Buskiir 1695 Gedda, 1806 K, Buskiir, S. 1891 Kortet, EK; f.l. innehfil-
ler boh. bu bw f . motsvarande standardsprflkets bod; pi Stidra Buskiir har stitt en bod,
av vilken numera blott vissa liimningar Sterstir; namnformen Buskiir avser normalt
endast Siidra Buskiir; namnet Johannesskcir tillkom dA man scjkte en holme utanfcir
Gravama som passade in pi Emilie Flygare-Carl6ns roman Enslingen p6 Johannes-

skiiret; pi Buskiir fann man resterna av en bod vilket bidrog till att man ville se Buskiir
som fOrebild till romanens Johannesskzir. Buskcir, N., nQlara bti{er ndlsra bQjqr AYs,
1891 Kortet, EK; mindre holme norr om det >egentligu (dvs. St dra) Buskiir, se

Busktir. Buskiirs fi brtfiay td AYq, sydvdstra udden pfl Siidra Buskiir; f.l. inneh6ller
namnetBuskcir och s.1. tdf.,varom se denna avdelnings inledning. Buteljsl<rir b&1alfur

bfua\qr TUb, Buteljskiir EK(B), Buttelskiir EK 1974-79; f.l. innehiller siikerligen
boh. butelj bdlal brt!il m. och s.l. sktir, varom se denna avdelrrings inledning. Bytte-
locket bilalbgat AYs,1891 Kortet, EK; skiir med kummel i farleden stiderifran in till
Gravarne (Kungshamn) och Smcigen; namnet innehiller boh. bynelock btlalbg n. och
skiiret har formen av locket till en smdrbytta. Bdden i Sanddfjorden b$n t sQnaflq4
ASn; grund mitt i inloppet till Sanddfjorden; namnet innehflller den ligesangivande
prepositionsfrasen i Sanddfiordelr samt bdde, varom se denna avdelnings inledning.
Bdtbyggaren b@dblyga4 TLIb; tvi skiir vid ostra sidan av Scidra Grritti; namnet innehil-
ler av oviss anledning personbeteckningen bdtbyggare. Bdteskcirel BN. Biicks bdde
bdks b8 AVs; grund vars civersta del vanligen sticker upp sfrax ovanfcir vattenytan
scider om Tingeriinnan, dvs. inomskiirsfarleden scider om Tingen eller Fisketflngen;
f.1. innehiller sannolikt sldktnamnet Bcick; famlljer med namnet Back forekommer
sflviil i Kungshamn som pi Malmrjn; s.1. innehiller bdde, varom se denna avdelnings
inledning. Bdrjessons skcir bilrlasas 54r AMa; litet skiir som spriingdes bort vid kaj-
bygget i Grtinvik; en Olof Bdrjesson,boh. bdrlasa, biirgade en drunknad, bdrlasas
ddee,hx i slutet av 1800-talet. Bdrsbdden brtsban AVs, 1891 Kortet; grund sydviist
om Buskiir och viister om Peng(e)skiirsb6den; f.l. innehiller sannolikt en kontraherad
form av namnet Buskir och s.l. bdde,varom se denna avdelnings inledning.

Dalbolvtoppen dQlbmlcnhpan APia litet grund sydost om Angeln; f.1. innehiller
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sannolikt, av okiind anledning, en inbyggarbeteckning dalbo och s.l. lowpp, varom se

denna avdelnings inledning; kanske dven ordlekskaraktiir avseende uppstickande
huvudknopp p5 en dalbo. Dalinsskdren dalinJqre AAh, samf., EK(B); skiir vid Diid-
vik; f.1. innehiller sannolikt sliiktnamnet Dalin. Den landlcise holmen den ldnlbsa
htsLman AMa; holme vid Uddestens uddar pi Malmdns vlistsida; namnet innehiller
dial. adj. landlds'los frfln land', dvs. 'utan ftirbindelse med land', jfr Kvarnviks land-
Ir)se holme inte langt diirifran. Den ldnge udden den lhga 6it.x AMa; udde soder om
Dddvik d2ir s.k. sjrivrak brukar fastna; f.l. innehiller dialektens form av adl.ldng och
s.l. udde, varom se denna avdelnings inledning. 2 Det grunda. l. de grrtqa A, I89l
Kortet; grund pi 10,9 m djup vid utomskiirsfarleden vdster om Smcigen. 2. se Ler-
berget; naflrnen innehiller ett substantiverat adj. som fitt namnkaraktiir. Djupa Kdre-
bdden dlba kdrab\n TIlb; litet runt djupt liggande grund (6,8 m under vattenytan)
sydvist Masteskiir i norra delen av havsfjorden Kdren; s.1. innehiller bdde, varom se

denna avdelnings inledning. Djupe bdde dlba b8 AVs; grund pfl 13 m djup vdster om
Norra Buskiir; f.l. innehiller adj. djup och s.l. bdde,varom se denna avdelnings inled-
ning. Djupudden dlbbf,anlfipbQrp ARa, EK; f.1. innehiller adj. djup, vilket i dialekten
normalt uttalas dyb, och s.l. udde. Drags holme dr{s hdl,ma eller Malmr) huvud mdlma
hlua .LMa, Drags holme EK(B), Malmohufvud 1891 Kortet; f.d. holme numera halvci
pi sydligaste delen av Malmiin; namnet Drags holme innehflller namnet Draget, f .d.

sund (se avd. 1), numera BN; om holme se denna avdelnings inledning; det smala
sundet Dragel skilde fcirr Drags holme fran Malmtin; namnet Malmd huvud innehiller
namnet Malmdn; om s.l. huvud se denna avdelnings inledning. Drags skrir drdjqr
drSsJqr eller Dragsskriren drdsjdrg drdjqre AMa, kr.-holmar, Drags skiir EK(B),
Dragssk. 1891 Kortet; tre skiir sijder om Malmrin; ang. f.l. se fdreg. Drags skiir, St.
strdra drdsjgr AMa, kr.-holme; det stdrsta av Dragsskciren, se detta. Drags udde drds
ada AMa; sydudden pi Drags holme; om f.1. se Drags holme och Drags ski)r.
Dufseskcir dilfsatrbr AVs, EK; f.l. innehiller siikerligen boh. dufsa f. '(mindre, kort)
tofs; rosett som liknar en kula'; ordet anvands dven om kldverknopp med frti i, blom-
stiillning hos klciver, tistel o.d., och om det utblommade blomhuludet hos maskros;
s.1. inneh6ller skcir, varom se denna avdelnings inledning; skdren ser ut som >>dufsor>>

som flyter omkring pfl vattenytan.2 Dynan dlag ANIa. 1. EK, 1891 Kortet, 1958
Korte! l6gt skiir bland Bondebrotten tister om Lillebonden och norr om farleden in
mot Brofjorden; jfr m 2. 2. EK, 1958 Kortet; lSgt skiir noff om Svartskiir bland
Malm6brotten;jfr nr 1; bide nr 1 och nr 2 innehflller dial. dyna f .'bolster'; pi avstand
ser skziren med brott omkring sig ut som bolstrar. Dynabrott(et) dinabrbdal AMa,
Dynabrott EK, 1891 Kortet, 1958 Kortet; med ledfyr utmiirkt civervattensbrott scider

om Dynan nr 1 och norr om farleden in mot Brofjorden; f.l. innehiller namnet Dynan
och s.1. brott, varom se denna avdelnings inledning. Ddde man(nen) dg maut TI-JI,
Dcide mannen EK 1935-40, Dcide man EK 1914-791, strandomride; enligt sjdkorts-
uppteckning 1926 och fiskare i Bovallstrand 15g en sjdman begravd (nedrdsad) pi
platsen. Dt)dholmarna AVs, EK, Doholmame 1869 (i avskr. 1920); grupp stcirre och
mindre holmar strax cister om farleden in till Gravarne och Smcigen sriderifrin;
f.l. innehflller sttbst. ddd eller adj. dcid; nannet kan antingen syfta pfl att lik fran

I
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drunknade sj<imiin flutit iland pi holmarna eller pi att det var farofyllt, speciellt fcir

iildre tiders seglande skepp, att driva in bland holmarna; strom i kombination med

pfllandsvind fcir vrak och bitar mot sffdndema dal. Dtidholmen ddhblman AVs; den

strirre av D<idholmama, se fcireg. Dddvik skrir dduig Jfir eller Dddvikskrir AMa,
kr.-holmar, Dodvikskiir EK(B); grupp skiir utanfcir Dtidvik; f.1. innehiller viknamnet
Dddvik.

Eketdngarna lgathgana AAh, EK; uddar i Abyfjorden; f.1. innehiller sannolikt
eke n.'ekdtnge' och s.1. dial. tdnge'udde', va.rom se denna avdelnings inledning.
Elefanten elafdntan AVs, EK 1974-79,1891 Kortet; grundomride med sten i vatten-

ytan i ytterskiirgflrden sdder om Lingti och Engelsmansskziren; liksom st minga andra

namn pfl grund liings Nordens kuster med namnet Elefanten (eller med f.l. innehil-
lande Elefanten, se vidare Mod6er 1956 s. 51 f.) ar namnet suikerligen ett s.k. grund-

stritningsnamn och innehiller namnet pi ett furtyg Elefanten som grundsttitt pi
platsen, jfr fciljande sarrt Engelsmansskiiren. Engelsmannen ctgalsman ctglsman ARa,
EK 1935-40; grund i havsviken Kiren; f.1. innehflller engelsman och namnet iir ett s.k.

grundstotningsnamn; en engelsman, dvs. ett engelskt fmtyg, en skonare, har strandat

hiir >for inte sA ldnge sedan> enligt uppteckning frfln btirjan av 1920-talet; se vidare
ftiljande och diir cit. litt. Engelsmanssleriren AVs, EK; f.l. innehiller engelsman,hdr
sannolikt i betydelsen 'skepp fran England, engelskt skepp' eller 'skeppare som zir

engelsman' och syftar siikerligen pfl att ett engelskt fartyg havererat pfl eller vid
skdren; narnnet iir ett s.k. grundstotningsnamn, jfr Mod6er 1956 s. 51 ff. samt t.ex.

Elefanten. Erlandsklack dlansk\hk dlans kldk eller Erlandsklacken Qlansktafr,an ARq
Arlandsklack 1891 Kortet, Erlandsklack 1958 Kortet; grund utanfor 6berg tange; f.1.

innehiller av oviss anledning mansnamnet Erland och s.l. klack,varcm se denna av-

delnings inledning. Evenski)r ?uanJfir Nh, kr.-holme, EK, Afvensk. 1891 Kortet; skiir
sydvist om Tryggtiskiir; f.l. innehiller sannolikt mansnamnet Even, belagt 1467 i
DN 3 s. 641 (se Lind 1905-15 tnder Eyvindr) ochs.l. skiit; varom se denna avdelnings

inledning.
Fasta tdngarna fd;ta tdggina eller Ldngd tdngar ldga tdgar eller lingd fasta tdngar

AVs, Fasta Tflngarna EK 197+-79, Lflngd fasta tingar EK 1935-40; uddar som utgcir

sijdra delen av L6ngti; namnet Ldngr) tdngar anvdnds endast i Smdgen; Fasta tdng-

arna innehilller adj. fast ibetydelsen 'landfast' och lingd tdngar narnnet Ldngd;bida
namnen innehiller boh. tdnge 'udde'; jfr Ldsa tdngarna. Fiskeskiir BN. Fiskhags-

klacken jb;khaywsklhkan N[r; undervattensgrund pi3,2m djup niira viken Fiskhagen

och sydviist om Tryggti huvud; f.l. innehflller viknamnet Fiskhagen och s.l. klack,

varom se denna avdelnings inledning. Fiskholmarna se Badholmarna. Fiskholmen
j?skhblman TUb, EK; holme ndra fastlandet och tzitorten Hunnebostrand. Fiord-
bonden se Lillebonden. Fjordbrotten se Bondebrotten. Fjordskrir fiQLlclr f1|uqr eller
Fjordsluir, St. stdrafld|Sqr frirr miijligenTrollskcir AMa, kr.-ho1me, Fjordskiir EK(B),
Fjordsk. 1958 Kortet, Trollsk. 1891 Kortet; skiir i fjorden vdster om Malmon; f.l.
i namnet Fjordskrir innehiller fjord, varom se inledningen avd. 1, och s.l. skiir, varom
se denna avdelnings inledning; f.l. i namnet Trollskrir innehflller /roll ovisst med

vilken syftning. Fjordslair, L. lbla fldUs.r eller (pi Hoveniiset) Svartskcir sudsfar

r
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sudyJqr eller Svarta skiiret sud1a JQl AMa, kr.-holme ?, L. Fjordskiir EK(B); litet sklir
inte lflngt frin Fjordsluir; hovendsbornas namn Svartskiir resp. Svarta skriret innehil-
ler adj. svart, dial. suo1;frin vrist dverspolas skiiret ofta av vflgorna och ser diirfdr
mcirkare ut utifrfln havet och frin Hoveniiset. Flata brott AYs, EK; lflga flata stenskzir

i vattenytan pi vilka sjdn bryter; innehiller adj. flat och brott n. 'grundbrott' . Flatan

fld.ds.fld.d.g.flddq AYs; tvi smfl lflga flacka skeir, vilka pi avstflnd fdr dgat sarnman-

smdlter till ett enda, jfr Flatorna; namnet innehiller best. f. sg. av boh. flata t. flddq
l\ddg fl,ddg'flat yta, jiimn mark'; om kvantitetsfcirhfillandena se bokens inledning
samt Maria Ldfdahl iBd 19.2 s. 123. Flatbonden se Bonden. Flatbrottet eller Flate-
brott se Slcrilriveskciret. Flatebdden flddab\ru AVs; undervattensgrund sdder om och

inte l6ngt frfln Flatan; f.l. innehflller namnet Flatan och s.1. bdde, vatom se denna av-

delnings inledning. 2 Flatholmen flQdhb4man. l. TIJh, EK(B), Flath. 1891 Kortet;
holmen iir relativt stor och flat och ligger niira land.2. AVs, 1869 (i avskr. 1920), EK;
liten 169 flat holme sydviist om Bur6ama; f.l. innehiller adj.flat och s.1. holme, varom
se denna avdelnings inledning. Flatornafladana AYs, EK; tvi sm6 l6ga skiir, vilka pi
avstind fdr rigat sammansmeilter till ett enda och di kallas Flatan, se detta; namnet

innehflller best. f. pl. av dial. flata f., se Flatan. Flundran fldpdrg (1917) AMa, EK
193540; udde pi Malmtin vid Draget; det idag obrukliga namnet innehflller siiker-
ligen fiskbeteckningen flundra och iir troligen ett jiimforelsenarnn. Flundreskiir

Itrilodrajqr ATr, EK; skiir vid Tryggo och vid viken Flundrebigen; f.l. innehflller vlil
fiskbeteckningenflundra och s.1. skdr,varom se denna avdelnings inledning;jfr vik-
namnet Flundrebdgeru. Fottarna frtgna fbtrgna AVd, samf., EK(B), Flittarne 1891

Kortet; tvi smfl runda holmar, den ena med fyr, invid inomskiirsfarleden liings kusten;

namnet innehiller sannolikt best. pl. av fott fb1 eller fotte fbla m., i dial. i nedsiittande

anviindning bl.a. med betydelsen 'liten klen stackare' och kunde i si fall syfta pfl hol-
marnas ringa storlek;jfr fdlj. samtLillefoten; skrivningen Flittarne 1891 pfl sjdkortet
beror sannolikt pfl en missuppfattning av namnet. Fotten frt1n f6IA eller Storefotten

stQrafdlr"t AVii, samf.; den stcjrre av de tvi Fottarna, den diir fyren star; om namnet se

fcireg., jfr Lillefotten. Fuckebdden fdkabbn AIi; undervattensgrund 6ster om Bocke-
skiiret i ostra inloppet till Skanungekilen; f.l. innehiller boh. f,bka'ha samlag' hdr

sannolikt anvdnt som en allmiint nedsiittande forled och s.l. bdde, varom se denna

avdelnings inledning; grundet ligger besvZirligt till for sjrifarten in och ut ur Skanunge-

k7len. Furd, L. ldlafdra AHo, EK(B); f.1. innehfiller dialektens fdra f.'fura, tall'; den

mindre av Furriarna. Furd, St. stQrafdyo eller Furholm(en) AKv, Furholm 1673 K, St.

Furri EK, 1958 Furcj Kortet;jfr foreg. Furdarnafbyag;na eller Furuholmar AHo AKv,
Furuholmar 1891 Kortet, gemensamt namn fcir Stora och Lilla Furd, se dessa. Fyke-
grunden eller Fykegrundarna ffigagrihg'ana eller Fykebddarna figab-bgna ARa, Fyke-
grundarna EK 1935-40, Fykegrunden EK 1974--19 flera grundbrott mellan Knatt-
holmen och Fykan; f.l. i samtliga tre narnn innehiller BN Fykan eller det sprflkgods

som ingar i namnet Fykan; s.l. innehflller olika former av grund, varom se denna av-

delnings inledning, resp. bdde, ziven om detta se denna avdelnings inledning. Fyke-

skiiret, L. lbla figajql ARa; litet skiir nordvdst om Fykan; f .1. i Fykeskdret innehiller
BN Fykan eller det sprikgods som ingflr i namnet. Fykeskciret, St. stdra figajql ARa;
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f.d. skiir nu udde strax norr om Fykan och scider om Lilla Lumpan; jfr foreg. och folj.
Fykudden figbf,an figbf,t? ARa; udde mittftir Fykan ut mot havet; f.l. innehAller BN
Fykan eller det sprfikgods som ingir i namnet Fyknn och s.l. udde, varom se denna

avdelnings inledning.
Galtarna gdltana AVii, samf., EK(B); grupp bestiende av ett stcirre och nflgra mindre

sk2ir; jiimforelsenamn. Galten gdltt"x AYa, samf.; det stdre av de i gruppen Galtarna
ing6ende skiiren;jiimforelsenamn. Galtudden gdhb&"n TUb, EK; viistligaste udden p5

Knivsholmen; f.1. innehiller siikerligen galt. Ganeskcirsgrundarna gdnala;grhnana
gfindapgrhaana eller Garneskcirsgrundarna gS4aJasgrhaana ASo, Ganeskdrsgrun-
dama EK 193540; tvi undervattensgrund som bryter vid sjogang nordviist om Gane-

skiir (Garneskiir); f.1. innehiller narnnen Ganeskcir resp. Garneskiir, varom se nedan.

Gattholmen gdlhbl,man AVs, EK; f.l. innehiller gatt gri1n. 'cippning mellan t.ex. tvi
holmar eller berg eller uddar'; holmen ligger vid gattet vid Lango. Geteryggenlif,erygan
AGr; sydviistra udden pi Getholmen vid Stenbflgens badplats; namnet innehdller subst.

getrygg och dr siikerligen ett jiimforelsenamn kanske med ordleksanknytning till
nainnet pi den f.d. holmen; udden Zir hog och ser frin havet ut som ryggen pfl en get;

den karaktiiristiska formen gor udden viil liimpad som naturligt landmiirke. Getholmen

lif,hblman eller Getstadholmenlistahbhman AGr, Getholmen EK; f.d. holme, nu udde;
f.1. i namnet Getholmen innehfiller djurbetecknitgen get och s.l. holme; endast en ligt
liggande smal dal skiljer i dag den f.d. holmen frin fastlandet; sannolikt anvdndes

platsen i iildre tid som betesmark fcir getter; om namnet Getstadholmen se dettanedan.
Girebergetftryba1 AYs; grundomridepi20 m djup cirka 6 km vdstnordvist omHillti
fyr; f.t. innehiller sannolikt boh. ftya ftjr standardsprfrkets gira och s.l. berg, varom se

denna avdelnings inledning. Gottskiir Sb!fisr AVii, samf., EK(B); f.l. oviss, s.1. inne-
hiiler skiir, varom se denna avdelnings inledning. Gramskiir grdryttgr gruirufiqr TUb,
EK; f.d. skdr, numera mer eller mindre landfast, med drygt 5 m h6g topp; f.l. Zir oklar,
miijligen innehiller den en motsvarighet till det fvn. mansbinamnet Gramr (Lind
1920-21sp. 117), till gramr m. 'furste'eller'fiende, djeivul'eller till det fvn. adj.
grqmr 'vred, fdrtrirnad'; s.l. innehiller skcir, varom se denna avdelnings inledning.
Gravskriren se Gulskcir, Inre, Mellom, Yttre. Grevarna grQuana grlugna AHaTr, 1958

Kortet, Grefvegr. 1891 Kortet; tvi grund pil3,2 resp. 1,4 m djup i inloppet till Haby
bukt; namnet innehiller av okiind anledning greve m., kanske i den dial. betydelsen
'klump som blir kvar di man smzilter ister tilI flotl'. GrindholmenBN. Grindholms-
bdden grighalmsbbn AGh; grund pi 1 m djup strax utanfor Grindholmens nordvdstra
udde; f.l. innehiller namnet Grindholmen. Grunda klack(en) grd1a klafr,, gnh4a klafr,,

gripa kldftan ASo?, Grundklackar 1891 Kortet (sannolikt ej namnkaraktiir), Grunde
klack EK 193540; berggrund vars civersta del sticker upp ovanfor vattenytan; f.1.

innehiller adj. grund och s.l. klack, varom se denna avdelnings inledning. Grytan se

Agglds. Grd Hummerbdgslairet gr@ hdrytarboywjqt AGh; skiir i viken Hummerbigen;
namnet innehflller adj. grd syftande pi skiirets fiirg, jfr namnet pi det niiraliggande
Hummerbdgskriret i kontrast till vilket namnet iir givet. Grdsejebdden grb;epbSn
AVs, 1958 Kortet, Grisikebidar 1891 Kortet; grund nordviist Siiki; f.l. innehiller fisk-
beteckningen grdsej och s.l. best. sg. av bdde, varom se denna avdelnings inledning;
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skrivningen pi Kortet 1891 ar siikerligen en felskrivning eller en missuppfattning.
Grdsejsldr grb;efior grb;elajqr AVs, EK; skiir vid S. Buskiir; f.l. innehSller fisk-
beteckningen grdsej. Grdsbdden gr@sban AVs, Grisb. 1891 Kortet; grund norr om
Dtidholmarnaph2,6 m djup; ang. f.l. se ftilj.; s.1. innehiller bdde, varom se denna

avdelnings inledning. Griisholmarna grQ,shblmana AYa; fre holmar utanf6r Viijem;
f.1. innehflller av okdnd anledning vzixtbeteckningen grcis och s.l. holme, varom se

denna avdelnings inledning. Grcisniis grdsn@s TFt; utitbuktande sfrandomride, nu-

mera bebyggt; f.l. innehiller vdxtbeteckningen grcis och s.l. ncis, varom se denna

avdelnings inledning. Grdtd grSdo (1917) grDdb AYa, samf., Grritcin16T3 K, EK(B);
jfr ftilj. Grdtii, L., N. lela n@I,ora ndlara grddoTW, N. Grtittj EK(B), 1891 Kortet; ti i
Ulebergs sddra yttre skiirg6rd norr om och mindre 2in Stidra Gr6tti; f.l. i Grdtd innehhl-
ler en boh. motsvarighet till fvn. grj6t 'sten' , jfr sv. gryt 'stensamling, stenig terrdng'.
Grdtd, 5., St. sdnora silUara stdra grddo forr Grcitdn TUb, S. Groto 1891 Kortet,
EK(B), Grtittin 1673 K, Grtitti 1806 K; o i Ulebergs sodra yttre skiirgflrd soder om
och storre iin foreg., ang. f.l. se foreg. Griitdarna grddbana TUb, Grotdame 1869

(i avskr. 1920); gemensamt namn pi Norra och Sddra Grdtd, se dessa. Grdtdbdden

grddsb\n AVi; bide pi Grtitiigrund(en) norr om Grijtij. Grdtc)fluna se Grdbenarna.
Grdtdgrund(en) gr@dogrhy AVii, grundomride vid norra sidan av Grtitti; f.1. innehfrl-

ler namnet Grcitd och s.l. grund, varom se denna avdelnings inledning. Grdtdn se

Grtitd, S. Grdtdskdret,L.l\la gr@dalqt grDdojqtTW, Grtitciskziret, L. EK(B); skiir inte
lflngt fran Norra eller Lilla Grtitti. 2 Gula skriren gi\a i$r9.1. AHo, EK(B); samling

mindre skiir. 2. AHe, EK(B); samling mindre skiir; f.1. innehflIler adj. gul; skdren be-

stflr av en gulaktig bergart. Gule hog ARa,EK 197 4-79;Iitet skiir i Ramsvikskilen, ett

av Gulskiiren; f.l. innehiller adj. gul, se fiireg., och s.l. boh. hog 'hdjd', varom se

inledningen avdelning 5; jfr Gule kulle 1.2 Gule kulle gdla kila gDla kbla. l. TIJb,
EK, Gula kulle EKB; litet skiir som besti,r av gulaktiga bergarter och ser ut som en

liten gul kulle. 2. TKI; bergudde som bestflr av gulaktiga bergarter i Vikefjorden nord-
vdst om Stensnds; f.l. i bflda namnen innehiller adj. gul och s.1. kulle. Gul(e)skiir,
,S/., Z. BN. Gul(e)skiir gDWr SLnlaI@r gjlajqr ASo, Guleskiir EK, Gulesk. 1891 Kor-
tet; skiir i Soteskiirs skiirgard; f.l. innehfiller adj. gul; bestar av en gulaktig bergart.

Gul(e)slairbrott(et) se Gyltrebrottet. Gul(e)skrir(s)skciren SDWrIsre gi.Lajqpjqre ASo,
Gulesklirsskiiren EK; grupp av sktir norr om Guleskiir; f.1. innehflller namnet

Gul(e)sldr. Gullholmen gilhbhman AMa; udde, fcirr kringfluten lokalitet pfl Malmcjns

nordsida; mdjligen uppkallat efter eller inspirerat av Gullholmen i Orusts viistra hd
(varomseBd8 s.3).Gulskdr,Inre,Mellom,YttreingrramdlnmDdgragD|Jqrellerfcirr
Grayskiren grdujqre AVs, Gulskiir, Inre, Mellome, Yttre EK; tre skiir med fciretrddes-

vis gula bergarter och bevdxta med gul lav i sundet mellan Gravame och Smrigen; f.l.
i Gulslccir innehiller adj. gul;Yttre Gulskiir ligger ytterst av skziren och lZingst i syd ut
mot dppnare vatten, Inre Gulskiir zir det innersta och Mellom Gulskiir det mellersta av

de ffe skdren; f.l i resp. namn innehiller boh. fidgira'yttre',i1rgra'inre' och mdlmm

'mellan' och syftar pfl skiirens inbordes liige; f.l. i namnet Gravskiiren innehiller san-

nolikt en kortform fcir ett *Gravarneskiiren och syftar pi att skdren ligger i inloppet
till hamnen i Gravarne; s.1. i namnen innehflller olika former av skiir, varom se denna

I
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avdelnings inledning. 2 Gulskciren SirWre.1. ALv, samf., EK(B); tvi smi skiir soder
om Vassholmen med ftjretriidesvis gula bergarter. 2. ARa; tvi smi gulaktiga skiir i
Ramsvikskilen, det stdrsta kallas dven Gule hog se detta; f.l. innehfiller adj. gul, och
s.l. skc)r, varom se denna avdelnings inledning. Gulskiirsryggen gfi|japr!1gan ASo;
grundrygg pil 3,54,3 m djup norr om Gul(e)skiir; f.1. innehiller namnet Gul(e)skcir
och s.l. det terriingbetecknande rygg, varom se denna avdelnings inledning. Gun-
narsands berg gdaasqns bdrl AMa; berggrund pi 5,2 m sydost om Gunnarsand och
sydviist Bondebrotten; f.l. innehiller namnet Gunnarsand (avd. 1) och s.l. berg,varom
se denna avdelnings inledning. Gyltran, L., St. lbla stQra fultrg. eller Gyltran fultrg
(avser endast Stora Gylman) eller sammanfattande Gyltrorna liltrana eller forr
Gyltreskdren fultrafgrg ASo, kr.-holmar, St., L. Gyltran EK(B), Gyltrorna EK,

Gyltresk. 1891 Kortet; tvi holmar omedelbart srider om Viistra Soteskiir; namnen
innehflller fiskbeteckningen gyltra f. 'berggylta'; mojligen har skdrens utseende ftirt
namngivarens tanke till berggyltans brokiga fiirger; viister om skiiren fiskas mycket
berggyltra enligt sjtikortsuppteckning 1926. Gyltrebrottet fultrabrbQat eller Gyltre-
brotten fultrabrbf,g eller Gul(e)skdrs brott(et) gQLtfarbrbdat, glihal(bp bred ASo,
Gyltrebrotten EK, 1958 Kortet, Gulesk'. brott 1891 Kortet; grundbrott scider om
Gyltrorna och vdster om Gul(e)skiir; f.l. i namnen Gyltrebottet ochGyltrebrotteninne-
hiller namnen Gyltran eller Gyltrorna och i namnet Gul(e)sl<irs brott namnet
Gul(e)sktir; s.l. i namnen innehflller brott, varom se denna avdelnings inledning.
Gyltreskciretliltrafqrat,fultraJq1 ASo, EK, jfr ev. Gyltresk. 1891 Kortet; skiir vid Lilla
Gyltran; betriiffande f.l. se ftireg.; s.L innehfiIler skcir, varom se denna avdelnings
inledning. Gdseskrir(et) g@saftbr, Sdsajst AHn, Giseskiir EK; skiir i det inre av

Sand6fjorden; f.1. innehiller djurbeteckningen gris och s.l. skiir, varom se denna
avdelnings inledning. Gdseskciren gdsajrbru TtIb; enligt sjdkortsuppteckning alterna-
tiv namnform for Gdsholmen, L. och S/., se Gdsholmen 2 och 3. Gdsholmefluna
g@shalmalhlnaTUb; tvfl grund i eller niira vattenytan norr om Gisholmen och innan-
fcjr Vikesten; f.l. innehiller namnet Gdsholmen och s.l. boh. flu, varom se denna av-
delnings inledning; grunden bryter redan i mittlig sjogang. 3 Gdsholmen (L., St.). l.
Gdsholmen gdshblman TUb, EK(B), Gish. 1958 Kortet; 2. Gdsholmen, L. lbla
gdshblman THb, EK; ett av Giseskiiren. 3. Gdsholmen, St. stQra g@shb4man THb, EK;
ett av Giseskiiren; f.l. innehiller siikerligen djurbeteckningen gds och s.l. holme, var-
om se denna avdelnings inledning; den namnsemantiska bakgrunden till benzimningen
2ir oklar, mojligen har man i iildre tid haft giss i bete pfl holmarna, som inte ligger
langt frin land.

Hammarudden hdryarbfiry ALv; bergudde som utgrirs av scidra dnden av L6ngeviks
flat; f.l. innehflller sannolikt en till standardsprfrket anpassad form av hammare (orts-
dtal. hdryar) i dess terringbetecknande betydelse 'framskjutande bergparti, klippa,
stenbunden mark' och s.l. udde, varom se denna avdelnings inledning. Hamn(e)bdden
hdmnabbn AVs, Hamnb. 1891 Kortet, Hamneb. 1958 Kortet; grund pi 1,3 m djup med
sjdmiirke ndra hamnen pi Hillo; f.l. innehiller hamn och s.l. bdde, varom se denna
avdelnings inledning, jfr folj. Hamn(e)skrir hdurnejbr eller Hamnholmen hdmnhbLman

AVs, Hamnsk. 1891 Kortet, 1958 Kortet, Hamnholmen EK; holme vid H611os bit-
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hamn vid iistsidan av H6llo; f.1. i bida narnnen innehiller hamn'bittharnn' och s.l.

sluir resp. holme, om vilka se denna avdelnings inledning, jfr frireg. Hampholmen, V.

BN. Hampholmen, O. SN. Hansesklack hdasasklhk hdasasklhk fcirr dven Hanses-

bdden NIr, Hansesb. 1891 Kortet, Hansesklack 1958 Kortet; grund pfl 4,8 m djup ut-
anfdr Tryggd; f.1. i bida narnnen innehiller dial. genitivfonn av mansnatrrnet Hans,

s.l.innehillerklackresp.bdde,omvilkasedennaavdelningsinledning. HasseliinBN.
Hasseldsunds skiir(en) BN. Hattarna hdlqna eller Hatteskciren hd1frbrt AVs, Hatte-
skdren EK, Hattsk. 1891 Kortet; lflga skiir pfl grundomridet Hatteflu; det av ortsbe-

folkningen vanligen anviinda namnet dr Hattarna; i bida nafltnen ingir hatt, m. san-

nolikt syftande pi att formen pfl skiiren fdrt namngivarnas tankar till hattar, jfr Lille-
hatten och Storehatten. Hatteflu hdleflti eller hdlafl&6r AVs, Hatteflu 1968 Kortet;
grundomride med flera liga skiir och smigrund i eller strax civer vattenytan, vilka vid
hogvatten iii helt under vattenytan, pi smtigendial. /u Jlw n. och pfl kungshamnsdial.

fluaJtrfia f.; s.l. innehAller ovan nlmndafluresp.flua, varom se dven denna avdelnings

inledning; f.1. i bflda namnen innehiller hatt m. eller namnet pfl skiiren Hattarna, som
sticker upp i grundomrfldet, jfr Hattarna eller Hatteskdren strax ovan; omridet ligger
vid den sedan gammalt nyttjade farleden norr om HflLllii; om j2imftirelsenamn i naviga-

tion se Fatck-KjAllquist 1990; pi platsen stflr numera en fyr med namnet Hatteflu.
Hatteski)ren se Hattarna. Helgeskiir hduajqr eller Helgeviksktir hti\awlcjfir AHa,
kr.-holme, Helgesk2ir EK I974-79, Helgesskzir EK(B); skiir i Haby bukt omedelbart

utanfor Helgevik; f .1. i narnnet Helgevikskrir innehflller namnet pi viken Helgevik och
s.l. skiir, varom se denna avdelnings inledning; namnet Helgesktir zir sdkerligen en

redukt av namnet Helgevikslair. Holliindaren hbkbndan ATr; grund pfl 1,3 m djup
vdster om Tryggti; namnet innehiller siikerligen hollcindare i betydelsen 'fartyg frfln
Holland' eller 'skeppare frin Holland' och zir i si fall ett s.k. grundstcitningsnamn, jfr
t.ex. Elefanten och Engelsmannen och diir cit. litt. Flera Holmen. Holmudden hbl,mbdn

AGh; nordviistra udden pfl Grindholmen eller Holmen; f.l. innehflller narrnet Holmen.
>>Hualsier> AVs, 1673 K; sannolikt ett iildre namn p5 antingen Stenskiir eller Mellum-
skdr, ovisst vilket; f.1. dunkel, s.l. innehiller skcir,varom se denna avdelnings inled-
ning. Hummerbdgskr)ret hdruarboywsjql ASn, EK; skiir vid eller i viken Hummer-
bdgen, va"rs narnn ingar i f.1., jfr Grd Hummerbdgskciret ovan. Hummerbdgsudden

hdryarbaywsb@ry AGh, udde mellan Hummerbflgen och Breda bukt; f.l. innehiller
viknamnet Hummerbdgen och s.l. udde, varom se denna avdelnings inledning.
Hundsfottarna hilnsublqna, hfi4sub-tgna AVs, EK; skiiret Hundsfotten med niiralig-
gande fdr sjdfarten hindersamma undervattensgrund, se Hundsfotten nedan. Huse-

stickan hdsasteka AGr, grund fcirsett med kryssprick med formen av en s.k. hussticka.2

2 Husholm(en) hfishbhman, hdshblman. l. forr Ldngviksholme ALv, samf., Huush.

2 lva4e samhiille fanns en hussticka, vilken hade formen av ett kors. Kom en tiggare till samhiillet infor-
merade han sig genast om var husstickan fanns, hiimtade den och begav sig sedan till niirmaste gird. Diir
visade han upp husstickan och flck di husrum tjver natten. En oskriven lag var att di hussticka uppvisades

flck man inte viigra natthiirblirge. Husstickan liimnades sedan pi gflrden tills niista tiggare hiimtade den.

Husbonden pi den gfrrd diir natthiirbiirge gavs ristade eller briinde in sina namninitialer pi husstickan,

vilket medfrirde att husstickorna var fyllda med inristade (eller hbriinda) initialer.
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1673 K, Husholme eller Longviksholme 1797, Husholm 1806 K, Hush. 1891 Kortet,
Husholmen EK(B); holmen lir den stcirsta i Langeviks skiirgirdsomride och enligt
lantmiiteriakt fran 1798 (se vidare Petterson 1953 s. 159) lflg fdrr tre hus pi holmen.
2. AYa, samf., Husholm 1806 K, EK(B); pi holmen finns numera inte nigot hus. Ilzs-
holmen, L. lila hdshblman ALv; liten holme mellan Husholmen och Stingholmen,
skild fran Husholmen genom ett smalt sund; namnet 2ir siikerligen sekundiirt till
Husholmen; pi Lilla Husholmen har aldrig stett negot hus. 2 Husholmsskcir(et)
hdshaLmsjqr. 1. ALv, samf.; skiir vid Husholmens sydvdstra udde. 2. AVii, samf.,
Husholmskiiret EK; skzir norr om Husholmen. Huvudet hAt AHh, EK; hrigt bergigt
nris mellan vikarna Kiillvik och Knutsviksleran; namnet innehiller huvud, dtal. hA, i
dess terriingbetecknande betydelse'hcig udde, framskjutande bergparti'. Huvudklacken
hdklhkan AIr; grund pi 5 m djup utanfor Tryggt, huvud; f.l. innehfrller huvud,boh.
hrir,'syftande pfl Tryggii huvud (varom nedan) och s.1. klack, varom se denna avdel-
nings inledning. Hud , Inre eller L. , Yttre eller ,Sr. insra eller lbla, id4;ra eller stqra hQo

6arna kallas dven Huc)arna hdbana TUb, Inre ochYttre Hut EK(B); tvi ciar i Ulebergs
inre skiirgird; f.1. innehiller sannolikt huvud, varom se denna avdelnings inledning
och HuvudetBd 19.2 avd. 5; utifrin havet ser holmarna ut som h<iga, branta bergud-
dar; Stora eller Yttre Huri 2ir stcirre och ligger utanfrir Inre eller Lilla Hu6. Hympeln
h$mpal h{mpan AMa, EK, 1891 Kortet; undervattensberg vars htigsta topp sticker upp
i vattenytan, ingar i Malmobrotten; namnet innehflller dial. hympel m., en icke assi-

milerad form motsvarande dial. hyppel m. 'knril, svulst, puckel', jfr t.ex. cinamnet

Hyppeln i Bd 4 s. 64; denicke assimilerade formen av ordet fcirekommer iven i nam-
net Hymplarnd, som betecknar grund i havet i stjdra delen av Kville sn och hd (Bd 16

s. 131). Hdllebdden hdlabbn (1926) hdlabbn (1916) hblabhn (1965) ARa?, 1958 Kor-
tet, Hiillebide (!) 1891 Kortet; undervattensberg med sjdmiirke nordost om Soteskdr,

vid farleden; f.1. innehfiller sannolikt verbet hdlla och s.l. bdde, varom se denna av-

delnings inledning; vid gang pi utomskiirsfarleden hflller man kurs pA miirket vid
Hdllebdden, jfr Hdlld. Hdllsholmenh6lshbhmanhblshblmanAOa, pf@);holme syd-
ost om Odby ti; narnnet iir sannolikt en redukt av ett *Hdllsbc)rsholmen diir f.l. inne-
hiller boh. hdllsbrir h4lsbcbr'olvon, Viburnum opulus'; pfl holmen vdxer olvon; olvon
anvdndes fcirr inom folkmedicinen och olvontrzi var efterscikt frir tillverkning av olika
redskapsdelar ss. pinnar i vdvskedar o.d. (HOeg 1974 s.673 tt.). Hdlld berg h&lp bdA
AVs, Hilloberg 1958 Kortet; undervattensberg sydviist om Hillo; jfr ft lj. Hdlld brott
hblab rb d htsla b r 6 d AY s, 1 8 69 (avskr. l92O), EK, Hillobrott 1 8 9 1 Kortet; fl ata bergskiir
strax ovan vattenytan; f.l. innehiller rinamnet Hdlli) och s.l. brott, varom se denna
avdelnings inledning; sjtin bryter pi skziren, som ligger invid H611o. Hdlld huvud hbla
hA AYs, EK; hcigt bergigt niis pfl scidra udden av Hilki; innehflller namnet Hdlld och
huvud, varom se denna avdelnings inledning. Hdlld tdngar h6la tdgar, hila tdgar
AVs, EK, H611o tongar 1869 (avskr. 1920); uddar och smiskiir pi nordsidan av HSIlci

skilda fran on av si smala sund att man pfl vissa stlillen kan ta sig 6ver utan bit; inne-
hflller namnet Hdlld och boh. tdnge tdga m., varom se denna avdelnings inledning.
Hdskrirs fluor hdjas flAr AVs; norr om Hiskiir liggande grundomride med 6ver vat-
tenytan uppstickande stenar over vilka vflgorna bryter vid storm; innehiller namnet

I
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Hdsluir och pl. form av dral.Jlua, va.rom se denna avdelnings inledning. Hdskdrs sldr
hdjap fidr AVs, EK; skiir vid Hiskiir; f.l. innehfrller namnet Hdskiir. 2 Hrillan hAla.
1. AVs, 1958 Kortet, Hiilla 1891 Kortet; grund bestiende av en berghiill pfl 9,4 m djup
vister om Buskiir. 2. ARa; berggrund bestiende av en liten undervattenshiilla nordviist
om 6berg t6.nge; namnen innehiller dial. hrilla f. 'berghiill'. Hrilleskiir htilajqr
AVs, 1869 (i avskr. 1920, disp. av strandsittare frin Smcigen), EK; tvfl skiir utanfcir

Holliindarberget p6 Smdgendn; f.1. innehiller dral. hcilla f. 'berghdll'. Hcistebddarna

htistabbgna AMa; tre bfldar sydost om Malmtins sydspets; f.l. innehiller djurbeteck-
ningen hcist och s.1. pl. form av bdde, varom se denna avdelnings inledning; den av

lokaliteterna som syns tydligast civer vattenytan liknar ryggen pi en simmande hiist.

Hcistebdden fuistabbn hd;tab6n ANIa; EK, Hlistbidan 1891 Kortet; den av de tre Hziste-

bidarna som syns tydligast over vattenytan, se foreg. Hiiststenslandet hci[tenslant
AMa; landstriickan mellan Hdststens udde och Bredvik (namnet iir givet frin sjcin

enligt upptecknaren Thomas Gtirling 1965); f.1. innehiller sannolikt ett dldre namn

Hiiststen pi niiset Hrist(e)stenarna eller pi udden Hciststens udde och s.l. land n., hdr

slikerligen i betydelsen 'land i motsats till sjti, hav' . Hciststens td fui;tens td eller Tdn

tdg AMa; landgrund utanfcir Hist(e)stenarna; f.1. i namnet Hciststens /ri inneh6ller
sannolikt sarnma sprikgods som Hriststenslandet m.fl. och s.1. i namnet innehiller,
liksom namnetTdn, rri i dess terrzingbetecknande funktion, va.rom se denna avdelnings

inledning; namnet Hiiststens td kar, ocksi ses som ett skdmtsamt jiimf6relsenamn.

Hiiststens udde fui;tens dda ANIa, Hdststens udde EK 1935-40, Hdstens udde EK
1974-79; udde pi niiset Hiist(e)stenarna; f .1. innehiller sannolikt ett iildre namn Hrist-
sten ph ndset; skrivningen Hiistens udde pi EK 1974-79 iir viil tillkommen pi grund

av anknytningttll ordethrist. Hdgholm(en) hdywhblman AYd., samf., Htigholm EK(B);
f.l. innehiller adj. hdg och s.l. holmeller holme,varom se denna avdelnings inledning;
holmen iir jiimforelsevis hog. Hdgholmsuddarna hdywhb4msbj4tna AVii, samf.;

smiskiir ndra vdstsidan av Hdgholm(en); f.l. innehflller namnet pi holmen och s.l.

udde, varom se denna avdelnings inledning; fran land ser skiiren ut som uddar pi
Hogholm(en).

Inre palleniaqra pdl eller Pallen pdl AYs, Pallen 1958 Kortet; den inre (pi 9,9 m
djup liggande) av tvfl bergavsatser med en brant stupande sida under vattenytan viister
om St. Hiskiir, jfr Yttre pallen; f.l. i det sammansatta namnet innehiller adj. inre,boh.
iggLra, och s.l. pall varom se denna avdelnings inledning. Insjdsluiren iajpjqre AYs,
EK; smiskiir strax utanfcir Hilltis dstra sida; f.l. innehiller namnet Insjdn (varom se

avd. 1) och s.1. best. pl. av skdr; skiiren ligger strax utanfcir den vassbevdxta vatten-

sarnling pi Hallo som kallas Insjdn. Isakskrir isak[er eller Isaksskcir isaksjdr ASmfVs,
Isaksskiir 1869 (avskr. 1920), EK; f.1. innehiller mansnamnet Isak.

Jakobsbdde se Svartskiirs brott. Jaktholmarna ARv, EK; en stdrre och en mindre
holme i den yttre delen av viken Odgirds lera; f.l. innehiller jakt f.kanske i betydel-
sen 'jakt, minsta typen av fraktfartyg' och s.1. holme, varom se denna avdelnings

inledning; sannolikt har jakter brukat liigga till vid holmama, som ligger niira inom-
skiirsleden. Jaktholmen ldkthblman ARv; den stcirre av de tvh Jaktholmarna, se foreg.

Jansebdden se Jensklack. Jensklackldask\hk eller Jqnsebddenldnsab-ban AIr, Janseb.
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1891 Kortet, 1958 Kortet; undervattensgrund pfl 4,9 m djup utanfrir Tryggtr; naflmens
f.1. innehiller former av mansnamnen Jens resp. Jan och s.l. klack resp. bdde, om
vilka se denna avdelnings inledning. Johanruesskiir se Busluir. Jonseklack ldnsak4ak
AIr; grund pi 5,1 m utanfcir TryggO enligt giillande sjrikort; f.1. innehiller mansnam-
net Jon och s.l. klack, varom se denna avdelnings inledning. Jon(s)skiir(et) funlst
funjsr ARa, Jonsskiiret EK(B); skiir inte l6ngt fran land; f.l. innehflller mansnamnet
lon. Jrirnmunsudden fi4munsbflry AMa; udde pi Kalven vid norra d.nden av Smal-
sund; f.l. oklar, s.l. innehiller udde,varom se denna avdelnings inledning. Jdssebdden

ld;abbn AVs, 1958 Kortet, Jcissebfldan 1891 Kortet; grund pi 1,7 m djup scjder om
Buroarna; f.l. innehflller sannolikt en smekform Jdsse och s.l. bdde, varom se denna

avdelnings inledning.
Kalkgrund(en) kdLkgrha AVs, Kalkgrund 1 89 1 Kortet, EK 197 4-7 9; undervattens-

berg med grundbrott nordost om Skytteskiiren; f.1. innehflller kalk och s.l. grund, var-
om se denna avdelnings inledning; pi bottnen finns vita fliickar av musselskal, dial.
skdlruft?|ni n., jfr no.dial. ru(r) m.'kalkagtig skorpe paa berget i sjokanten, dannet
av smaa skjel (lepas)'(Torp 1919); jfrBd20.2s.l53 Kalkegrund(en). Kalvbdg(s)skiiret
kdlubawJqt, kdtubowsJql ASmf, Kalvbigsskiiret EK; skiir invid Kalvbigen, en big-
formig bergkant som utgcir norra sidan av inloppet till Smrigens nya hamn; f.l. inne-
h511er namnet Kalvbdgen (se avd. 5). Kalv(e)kistan kdfuaSi;ta AMa, Kalvkistan EK;
udde pi Kalven; f.1. innehflller namnet Kalven och s.l. subst. kisla i jiimforande an-

viindning; en bergformation pi udden i form av ett stycke berg som ligger skilt frfln
resten av berget har liknats vid en kista och har givit namn 6t udden. Kalvholm se

Kalven. KalvhdllanBN. Karibrott se Kdregrundarna. Karis bdde kQns bQ THb, EK;
s.l. innehiller bdde, varom se denna avdelnings inledning, och f.l. kvinnonamnet Kari.
Kariskiir(et) se Kdreskiiret. Kassdren kasl4 ARa, EK(B); skdr ndra land; namnet
innehiller sannolikt yrkesbeteckningen kassdr; anledningen till namnet zir oviss.
Keri skcir S0 fidr AH6, EK; skiir vid Keo. Kec)huvudet ;0 hA AHe, EK; sydudden pfl
Keo; f.l. innehiller namnet Ked och s.1,. huvud, varom se denna avdelnings inledning.
Kist(e)hdlshuvudet Si;tahnShfit AYs, Kisthilshuvudet EK; hog udde pi syddstra sidan
av Hilltj, vid sundet Kistehilet; f.1. innehiller namnet Kistehdlet och s.1. huvud,
varom se denna avdelnings inledning. Klackarna se Mjdlsl<irsklackarna. Klevudden
k\|.ubdry ASm, EK; frfrn Kleven utskjutande udde; f.l. innehflller s?ikerligen BN
Kleyen. Klotdngebdden kl,dtagab\n eller Landgrund ldAsrna AIr; grunt omride ut-
efter Tryggiis strand fran Tryggitsundets viistra inlopp nomrt liings Tryggd; namnet
Klotdngebdden anveinds av ortsbefolkningen i Vijern och Landgrund av befolkningen
pi Tryggti; f .1. i Klotdngebdden innehiller den dial. viixtbeteckningen klotdng klQtag
'blistflng' och s.l. bdde,varom se denna avdelnings inledning; om namnet landgrund se

detta nedan. Klubbergsholmen se Kldvbergs holme. Klubbholmen se Kldvbergs holme.
Kldvbergs holme klbubas hb\ma klbbas hblma, klAbaS hdlma, Kldvbergsholmen
kl,b[ap-, khibephbkman eller Klubbholmen AMa, Klflvbergs holme EK, Klofbergs
holme 1849 (i avskr. tr.1920), Klofbergsholmen 1849 (i sen avskr.), Klubbh. 1891 Kortet;
f.d. holme nu halvri sammanbunden med Malmon genom ett smalt neis; namnens f.l.
innehiller Kldvberget, det berg niira vilket den f.d. holmen ligger, om detta se avd. 5;
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namnet Klubbholmen (Klubbh. 1891) ar sannolikt en mera tillfiillig beniimning med

anknytning till de otaliga holmar med narnnet Klubbholmen vilka iigs av eller anvdnds

av lokala segelklubbar. KldvholmenBN. Kldvholmsungen AYs, EK; litet skdr nordost

om och niira Klivholmen; f.l. innehiller namnet Kldvholmen; om s.l. -unge se denna

avdelnings inledning. Kldvskiir k\bpaftlr, klQuter, klbpjrtr ASo, kr.-holme, 1891 Kortet,

EK(B); holme och f.d. fyrplats; f.1. innehfiller dial: kldva f. med uttal som kldua

k4bpa'k7yfta, trangt bergpass' och s.l. skcir, varom se denna avdelnings inledning; en

djup, cirka 30 m bred klyfta gdr rakt igenom cin och delar idag rin praktiskt taget i tvfl
delar; klyftans botten ligger viil under femmeterskurvan och klyftan har siikerligen
forr utgjort ett djupt sund mellan de tvfl hdga delarna av Klivskiir. Kldvskiirsryggen
klbujqprAgan ASo; grundryggpil4,7 m djup sydost om och inte langt ifran Klivskiir;
f.1. innehfiller namnet Kldvsluir och s.1. rygg i dess terrdngbetecknande betydelse,

varom se denna avdelnings inledning. Kkitten H,AIU TIJh, Kliitten EK 1935-40,
Kliitten med S. Kliitteskiiret EKB, Mell. Kliitten 1891 Kortet, l<ldtt1673 K; innehflller
kkitt m.'hog bergklint', varom se inledningen avd. 5; lokaliteten bestar av tvfl hdga

bergholmar med ett smalt sund emellan; sedda pi avst6nd ser de ut som en enda berg-

holme; vissa namnbrukare tycks riikna dven S. Kliitteskiiret till Kliitten; den pfl Kortet
1891 fcjrekommande namnformen Mell. Klcitten kan ha uppstitt genom en salnman-

blandning med namnet Mittkliitten, som anses avse den holme norr om Kliitten i
Bottna sn, Kville hd, som pi samma sjcikort har flsatts namnet Klcitten. Kliitteslcdren,

S. TUb, EK l9l4-:79; gemensamt namn pi Klcitten och S. Kltitteskiiret, se dessa.

Kldtt(e)skiir(et), S. sdnora shagra k\titalgt ktdliqr TUb, S. Kliitteskiiret EK(B); holme
omedelbart soder om Kliitten; f.l. innehSller Klcixen och s.l. sktir, varom se denna

avdelnings inledning. Knallarna lvtdlana AMa, EK; bergknallar under och i vatten-

ytan pfl vilka sjrin bryter; namnet innehflller lmall eller knalle, varom se denna avdel-

nings inledning. Knattholmen kndlhblman ARa, kr.-holme, EK(B); holme utanfcjr

Fykan; f.l. innehiller dral. knatt m. 'liten bergkntil'; pi holmen finns en liten bergkntil
pfl 10 m. Knipan knibg eller Knipeski)ret bnibalgt eller Krubbeskdret krilbajbt, ARa,
Krubbeskiiret EK; skiir noff om Oberg tange vid sundet Knipan kniba (Krubban?).

Enligt meddelarnas samstiimmiga utsago kallas skiiret aldrig annat an Knipan eller
mojligen nigon gang Knipesktiret och sundet aldrig annat 'an Knipan.Namnet Krubbe-
skiiret forekommer dock pfl EK, liksom namnet Krubban pfl sundet, och har tecknats

upp er 1965 av Thomas Gorling (meddelaren dock klassad som opAlitlig av Gorling);
f .1. i Krubbesk)ret innehfrller antingen subst. krubba, kanske syftande pfl nigon krubb-
liknande bergformation pi skiiret, eller namnet Krubban pi sundet ochs.I. skcir, varom
se denna avdelnings inledning. Knipetdn knibatde ARa, nomrt frfln skiiret Knipan ut-
skjutande grundomride; f.l innehfiller namnet Kruipan och s.l. rri i dess terriingbeteck-
nande betydelse, varom se denna avdelnings inledning. Knivsholmen knishbLman n:u-

mera dock vanligen kniushblman fdrr sannolikt dven Vrakholm TIJh, Knivsholmen
EK(B), Knifsh. 1891 Kortet, Vrakholm 1673K; holme med24 m hdgt berg utanfdr
Ulebergshamn, sannolikt den holme som pi 1673 Kb'dr namnet Vrakholm; f.l. i nam-

net Vrakholm innehiller boh. vrak urQig n. 'av sjon pfl land uppkastade fciremil' och

s.I. holm, varom se denna avdelnings inledning; f.l. i namnet Knivsholmen innehiller
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mojligen ordet kniv, i sfl fatl med oklar syftning, di nigon knivliknande naturforma-
tion inte ser ut att finnas p6 holmen. Knivsholmen, L. lila knjushbl,man TUb, EK(B);
liten holme intill Knivsholmen, se fdreg. Knultarna lcruitltana ASo, EK 193540; tvit
grund, Inre resp. Vcistra Knulten (se fdlj.), bestflende av smi fiirhojningar i havsbott-
nen; namnet innehAller dial. knult, varom se denna avdelnings inledning. Knulten,
Inre, V.igora ud1tore $nQl,tgn ASo; tvi grund, ett viistligt och ett ristligt, det senare

med lige init land, bestiende av smi fcirhiijningar i havsbottnen; f.l. innehiller boh.
adj.iryora 'inre'resp. ud$ore 'vistra'. Koholmarnakjhb4mana,kdhblmqnaARa,EK;
f.d. holmar numera halvo; jfr folj. Flera Koholmen, i de flesta fall siikerligen anvdnda

som betesholmar fcir kor, i nigot fall kan namnet syfta pi likhet med en simmande ko.
Koholmstluan kfihatrmsfl&g AH?L; litet sklir sydviist om Koholmen i Stallr2innan; f.l.
innehiller namnet Koholmen och s.l. flu eller flua, varom se denna avdelnings inled-
ning. Koholmsudden se Lortudden. Kolebdden kQl,abbn kdl,abbn AGr, EK, undervat-
tensklippa; f.1. innehiller kolhtu siikerligen syftande pi klippans mcirka fiirg och s.l.

bdde, varom se denna avdelnings inledning; klippan ligger i en farled, Tdngercinnan,
och lir utrnifkt med en fyr. Krasestenarna krdsastbngna TUb; strandomride och bad-
plats vid Kraseberget (se detta avd. 5); namnet innehiller sannolikt ett *krasesten

'stenskdrv', jfr boh. krasa'lcrossa', kras-is 'is ddr vattnet sjunkit undan' och det nu-
mera obrukliga standardsprikliga kras-glas 'glasskdrv' (SAOB K 2664). Kristens
holmeBN. Kroppla uddar AYI EK; smiuddar liingst ut pfl den stdrre udden Kropplan
med Kropplehuvudet, se f<ilj.; f.l. innehiller sannolikt namnet Kropplan. Kropplan
krbplg AVii, Kroppla l699,EK 1974-79; stor udde vars yttersta hriga del bdr namnet
Kropplehuvudet, se detta; uddens namn innehiller sannolikt bergnamnet Kropplan,
se detta avd. 5. Kroppleholmen krtsplahblman AYa, samf., EK(B); holme cister om
Kropplan och Kropplehuvudet; f.l. innehiller sannolikt namnet Kropplan, se detta
avd. 5, och s.1. holme, varom se denna avdelnings inledning. Kropplehuvudet krdphahfut
krdphahfit AVii, EK; hog udde med brant berg mellan Svinvik och farleden in tiII
Hovendset; f.1. innehiller sannolikt bergnamnet Kropplan, varom se avd. 5, och s.l.
huvud, varom se denna avdelnings inledning. Kroppleskriren AYd., 1869 (i avskr.

1920); f.1. innehiller namnet Kropplan och s.l. skcir, varom se denna avdelnings inled-
ning; skiiren ligger vid Kroppleholmen, mrijligen rdknas iiven Kroppleholmen till
Kroppleskiiren. Krubbeskiiret se Knipan. Kryssncis brwsncis (1917) krlsncbs AHo,
EK; i det yngre kr$sncbs innehiller f.l. antingen boh. kryss 'kors' eller mrijligen verbet
kryssa; pi udden kan ha stitt ett kors for utmlirkning av den tranga leden in till bebyg-
gelserna Niiset eller Hovendset och vid segling miste man nistan alltid kryssa forbi dfl
man skall passera in till eller ut diirifrfln; det iildre uttalet brwsnths fran 1917 pekar
mojligen mot en eildre, sv6rgenomskidligare namnform. >>Krdkesier> lage ovisst,
1673 K; mcijligen avses All"lkrdkeskrir(et), se detta. Kummelskcir kdmalSqr AIr; skZir

i Haby bukt vid Tryggtis nordveistsida; f.1. innehiller dial. kdual'ktmmel' och s.l.

skcir, varom se denna avdelnings inledning; forr stod ett kummel pfl skiiret. Kungs-
hamnsniibban se Ncibban 2. Kungshamnsskriret kdgshamntgrat (1917) AH6, EK; f.1.

innehiller narnnet Kungshamn, som betecknar det skyddade vattenomride, bl.a. an-

vdnt som skuthamn, invid vilket skiiret ligger;jfr namnet pi det intill liggande Skute-
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hamnsskciret. KvaftNiks brott kui4ulgs br&d ANIa, Qvamviksb. 1891 Kortet; grund-
brott vid viken och bebyggelsen Kvarnvik; f.1. innehiller namnet Kvarrwik och s.l.

brott,varomse denna avdelnings inledning. Kvarnviksbddarnakudryawksb-bgna ANIa;
flera grund utanfcir Kvarnvik, jfr frireg., s.1. innehiller bdde, varom se denna avdel-
nings inledning. Kvarnviks holme kud4uigs hblma, kudaauigs hdlma TUb, EK 1935-
40; f.1. innehfiller kanske ett viknamn eller BN Kvarrwik eller iir inspirerat av folj.
Kyarnviks holme kud4uigs hb4ma eller Holmen htshman eller mtijligen Kvarrwiks
holmar $uQ4uigs hd4mar AMa, Kvarnviks holmar E( halvo bestiende av tvfl f.d.
holmar pi viistsidan av Malmcin; f.l. i namnen Kvarnviks holme kudquigs hblma rcsp.
Kvarnviks holmar innehiller viknamnet Kvarrwik eller BN Kvarrwik,lokaliteten ligger
vid viken Kvarnvik och pfl gdrden Kvarnviks iigomark; s.1. i namnen liksom namnet
Holmen innehiller holme, varom se denna avdelnings inledning. Kvarrwiks landldse
kwd4utls ld1losa eller Kvarrwiks landliise holme $uti4urys eller kwd4wrts bnlbsa
hbl,ma ANIa, Kvarnviks landlcise holme EK(B); holme utanfdr Kvarrwil<s holme, se

detta, och en av Skatorna, se detta; bida namnfornerna innehiller namnet Kvarnvik,
se frireg., samt dial. ad| landk)s'los fr6n land', dvs. 'utan forbindelse med land'och
iir siikerligen givna i motsats till Kvarnviks holme, som i dag har landfrjrbindelse; den

kortare namnformen Kvarrviks landldse tycks vara den namnform som vanligen an-

veinds av ortsbefolkningen. Kdlen eller Kdren kQr,, (1920-talet) eller Kdlholmen AI-v,
kr.-holme, Kfrlen EK(B), Kelh. 1891 Kortet; namnet iir dunkelt, jfr namnet pfl havs-

fj2irden Kdren med liknande uttal. Kdlhagshuvudet kd4haywshtit AYs, EK;htigt och
bergigt n?is pfl viistsidan av Hilki utanfcir Kilhagen; f.l. innehflller namnet Kdlhagen
(avd. 8) och s.l. huvud, varom se denna avdelnings inledning. Kdregrundarna
k@ragrhpqna fcirr dven Karibrott ARa, Kdregrundarna EK 1935-40, Karibrott 1891

Kortet; grund i havsviken Kiren; jfr fdlj. Kdreskciret kdrajqt fcirr eiven Karisktir(et)
kQrfibr ARa, kr.-ho[me, Kflreskeiret EK(B), Karisk. 1891 Kortet; skdr ndra havsviken
Kdren;f.l.inamnetKrireskciretinnehillernamnetKdrenochs.l. skiir,varomsedenna
avdelnings inledning; man passerar skiiret di man far ut pfl K6ren; f.l. inarffrct Kari-
skc)ret tycks innehfiIla kvinnonamnet Kari. Kcirrsudden Sdpbdry AKii, EK; udde ytterst
p5 Kiirrshilas iigoomrflde; namnet iir sannolikt en redukt av ett*Kiirrshdlaudden,vars
f.1. innehdller BN Krirrshdla.

I-ammane brygga ldryana brlgaTSa, EK, udde vid vilken bcinderna i grannskapet

brukade bada sina fitr, jfr Ldgarestddet nedan: f.1. innehiller dial. pl. av boh. lamme m.
'lamm' och s.l. innehiller brygga i skiimtsam anv. siikerligen syftande p5 att den lilla
udden anvdndes som brygga fdr firen. 2 Landgrund. l. lQrygrha AIr, se Klotdnge-
bdden.2.ldngrhru ldngrng ARa, Landgr. 1891 Kortet, 1958 Kortet; narnnen inneh6ller
subst. landgrund, varom se denna avdelnings inledning. Ledskiir, L. lbla l45qr AYs,
EK; mindre skiir innanfor Stora Ledskiir och innanftjr farleden; namnet iir givet i frir-
hflIlande till Stora Ledskiir. Ledsl<ir, St. stQra l?fidr AYs, St. Leskiir EK, Lesk. 1891

Kortet; skiir vid den gamla farleden liings kusten; f.1. innehiller sannolikt led le f.
'farled',jfrfdreg.sarfiLedskririBd16s.l34ochBd4 s.SS.LedsktirenAYs,Leskdren
1869 (i avskr. 1920); sammanfattande namn p5 Stora och Lilla Ledskiir. Ledskiir-
klacken, N., S. nd\Era silpgrra l/Sarklhkan AVs, tvi grund pfl 3,3 m resp. 2,3 m djup
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nordost resp. sydsydost om Stora Ledskiir; f.l. innehiller narnnet Ledskcir och s.l.

klack, varom se denna avdelnings inledning. Lerberget llrberlat lQrbhl eller Det
grunda da griiga ASo, Lerberget 1891 Kortet; grund (lerbotten) i havsviken Soten
sydvist om Soteskdr; f .1. i Lerberget innehiller lera och s.l. berg varom se denna av-

delnings inledning; narnnet Det grunda kan ses som ett substantiverat adj. som ffltt
namnkaraktiir. Likskdr t1gJfir AYs, EK; skiir nordvdst om Hillti; fl. innehiller lik'ddd
kropp' och sl. skcir, varom se denna avdelnings inledning; namngivningsgrunden dr

okiind; platsen 2ir htig och brant och svflr att gfl iland p6; enligt folk p5 orten brukar
varken lik eller sjdvrak av havsstrcimmarna fciras in mot skdrets sfrinder utan driva
vidare mot viken Korset soder om Likskiir. Lillebonden lbla bdn lblabbn eller Fjord-
bonden AN4a, Lillebonden EK, Fjolbond 1806 K, Fjolbonden 1891 Kortet; holme av-

sevdrt mycket mindre till omfanget iin den intill liggande holmen med namnet,Sror-
bonden om dn av sarnma htijd; f.l. i namnet Lillebonden iir given i f<irhillande till
namnet Storbonden; se vidare undet Bonden och dess alternativnamn Storebonden;
f.l. i namnet Fjordbonden innehflller ndrnamnet Fjorden for Malmtifjord(er); holmen
ligger flt fjordsidan innanfijr Storebonden; jfr Fjordbrotten oyaL Lillebrott(et) AMa,
Lillebrott EK; skiir i Bondebrotten och ett av Bondeskc)ren, se detta; f.1. innehiller adj.

lilla. Lillebdden lilabdn lDlabda AMa, grund pi 9,8 m djup med sjtimiirke scider om
Hiistebflden; f.1. innehiller adj. lilla och s.l. bdde, varom se denna avdelnings inled-
ning. Lillefuuen lblafd1r.c AVii; den inre och mindre av Fottarna; f.l. innehiller
adj. lilla; om s.1. se Fottarna, jfr Fotten och Storefotten. Lillehatten lilahalry eller
y.lblahalen AVs; det mellersta och minsta av skdren Hattarna, se detta, jfr Storehat-
ten. Lille holme ldla hdlma lbla hbLma AMa, Lille holme EK(B), Lillh. 1891 Kortet;
holme nolr om och mindre iin Store holme; narnnen iir siikerligen givna som parnamn;
jfr Store holme. Lillestocken lilastbkan ALv; liten langsmal holme sydveist om
Stocken, skild fran denna genom ett smalt sund; f.1. innehiller adj.lilla och s.1. namnet

Stocken, se detta. Liva Dua dxen Livabrott AHa, kr.-holme, Liva EK(B), Lifvabrott
1891 Kortet; grundomride vars oversta topp sticker upp nigot ovanfor vattenytan, s.k.

flua; namnet Livabrott forekommer endast pi Kortet 1891 ; namnen innehiller av oviss
anledning antingen kvinnonamnet Liv(a), mansnamnet Live Qfr Bd 15 s. 39 Live-
sanden) eller ett bfltnamn *Liva,i det senare fallet viil syftande pi att en bit med detta
namn grundstott pi platsen; s.1. i det sarnrnansatta namnet innehfiller brott n.'grund-
brott', varom se denna avdelnings inledning. Livas ungar fiuas dgar AHa; grundom-
riden, s.k. fluor, innanfcjr Liva; f.l. innehiller namnet pfl grundomridet Liva och s.l.

pl. av unge varom se denna avdelnings inledning. Loftet l4ftat AYs, 1891 Kortet, 1958

Kortet; grund soder om Buskiir; tolkning oviss. Lortudden ldlbdnan ld1bf,r"t eller
Koholmsudden krtholmsbdan ARa, Lortudden EK; udde pi N. Koholmen vid viken
Lortesanden, se avd. 1; f.1. i namnet Lortudden innehflller sttbst. lort ovisst med

vilken syftning. Lottas holme lblas hts\ma eller Varpholmen ud1phblman ADa, Lottas
holme EK(B); holme i Klevekilen; f.l. i namnet Lottas holme innehiiller kvinnonam-
net Lotta och f.1. i namnet Varpholmen innehfrller subst. varp n. eller v. varpa och
syftar sannolikt pi att man fiskat med notvarp vid holmen eller att man p6 holmen haft
en anordning frir att varpa in noten (eller vaden); en annan miijlighet iir att det pfl

I



57

platsen funnits ett varp n. 'hog av stenar eller kvistar som uppkastats p6 platsen for ett

drip eller annan ond, brfld dcid, kasthtig'; s.l. i bflda namnen innehSller holme, varom
se denna avdelnings inledning; Varpholmen iir hoveniisbomas namn pA holmen.

Lumpanldrypg AYa, samf. holme, EK(B); namnet innehflIler siikerligen dral.lumpa
ldrypa f. 'tjockt, osyrat brcid som steks i panna'; pi avstand ser holmen ut som en

sidant brod. Lumpan, L., St. ldla stdra ldrypa eller Lumporna ldrypana ldrytpana .LRla,

St., L. Lumpan EK 193540; grundomriden, s.k. fluor, med tivervattensstenar niira
Fykan; narrnen innehflller dral. lumpa, se f6reg. Lumpebddarna ldwpabbane AYd.,

undervattensberg med flera uppstickande toppar noff om Lumpan; f.l. innehfiller
holmnamnet Lumpan och s.l. bdde, varom se denna avdelnings inledning. Lyngn-
holmen $ghblman AVs, EK; f.1. innehiller lyngn lyg som iir dialektens ord ftir ljung.
Lyngnholmsungqrnq ljghohmsbgana AYs, EK; tvi smi skiir strax scider om Lyngn-
holmen; f.l. innehflller natnnetLyngnholmen och s.1. unge,varom se denna avdelnings

inledning. Iinga ux ldga f&s ASn; lang klipphylla pi havsbottnen utanfdr stranden av

Sanddn, plats ftir utsdttande av hummertinor; s.l. innehfiller boh. r,tx lfts f. 'overskju-
tande takkant, utskjutande klippkant, bergkam, brant bergavsats' (fr t.ex. Bd 6.2

s. 375); enligt meddelaren anvdnds ordet ofta om klipphylla pi havsbottnen (diir hum-
mer hiller trll).2 lingebrott(et) ldeabrbd. 1. AVs, Lingebrottet EK, Lingebrefi t869
(i avskr. l92O), Lflngebrott 1891 Kortet; skiir i havet nordveist om Smcigen. 2. se

Bondebrotten eller Fjolbrotten; f.l. innehiller szikerligen adj. ldng, dial. lag, och s.1.

brott, yarom se denna avdelnings inledning; vid stark sjiigang bryter det river neistan

hela det avlinga skiiret. Iing(e)sktir ldeajqr ASn, Lingskiir EK; relativt langt skiir
nordost om Sanddn;jfr fdlj. Iingetdngen ldgathgan AHa, EK, jfr lingtdngen,bete,
1894; niis eller 16ng udde mellan Haby bukt och Lflngetingskilen; f.l. innehflller adj.

ldng, dial. ldg, och s.l. tdnge, dial. tdga, varom se denna avdelnings inledning. Iinge
udde ldga tsda AHn, EK; lflng udde pi vzistra sidan av Hasselon; f.1. jfr foreg. Mng-
grund ldggrtry AMa; langstriickt grundomrflde nordviist om Bondebrotten; ang. f.1. jfr
fdreg., s.l. innehflller subst. grund,varom se denna avdelnings inledning. Ldngholmen
ldghblman ALv, 14.-ho1me, EK(B); langsmal holme soder om Tryggo; ang. f.l. jfr foreg.,

s.l. innehiller holme, varom se denna avdelnings inledning. 2lingklacken ldgklhfr,an

AVs. 1. undervattensberg vid Svaberget cirka 9 km vdstnordviist Smcigen. 2. 1958

Kortet, 1891 Langektack Kortet; undervattensberg sydvist om S. Buskiir; ang. f.1. jfr
fcireg., s.l. innehiller klack, varom se denna avdelnings inledning. Iingviksholme se

Husholm(en) rtr l. Iingd ldgb AYs,1806 K, 1869 (avskr. frin l92O), EK; hiig lang-
sffiickt bergo; ang. f.l. jfr fdreg., s.1. innehiller o, varom se inledningen till denna avd.

Iingd,Z. AVs, EK; langsmal intill Lflngti liggande mindre bergholme, idag med land-

fdrbindelse till Langri, frirr skild frin huvudcin av ett smalt sund; namnet givet i rela-

tion till den strirre on. Iingd fasta tdngar se Fasta tdngarna. Ldngd tdngar AYs,
Langd tangar 1958 Kortet, Linge tlngar 1891 Kortet; gemensamt namn ph. Fasta

tdngarna och Ldsa fdngarna; skrivningen Ldnge tdngar iir sannolikt en missuppfatt-
ning av ett lingd tdngar. Ldngd ldsa tdngar, se Ldsa tdngarna. Mngdn BN. kinn-
udden ldabf,ry AKlSm, EK; udde i Smcigens hamnomride; f.1. innehflller antingen

verbet landa,boh. ldata,'ta i land (b6t, fisk vad m.m.)' eller boh. liinde ldna n. 'plats
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diir man landar (vad, fisk, bit o.d.)' och s.l. udde, varom se denna avdelnings inled-
ntng. kinsmansholmen ldnsmanshblman AYa, samf., EK(B); holme; f.1. innehiller
yrkesbeteckningen lcinsman, namngivningsgrund oviss. Ldgarestddet lduarast/t
llgarast/t TSr, Lrigaresttit EK 193540; strandomrSde och udde; innehiller boh.
ldg(ar)estdde ldgarastb n. 'badstiille, tvdttstdlle'. Ldkholmen l)ghblman THb, EK; f.
d. holme numera med landfrjrbindelse och del av utfyllnadsomr6de inom Hunnebo-
strand; f.l. inneheller siikerligen viixtbeteckningen ldk; sannolikt har ldkviixter frirr
funnits pi platsen. Lr)sa tdngarna ldsa tdggne eller Insldngd tdngar ldslaga tdgar
el7er lingd ldsa td.ngar AYs, Losa Tangarna BK 1974-79, Losa Tflngarne 1869 (avskr.

lgz}),Langtt l6sa tflngar EK193540; delvis sammanhiingande sklir sdder om Ling6,
vilka fran sjcin ser ut som Langijs sydligaste uddar, i dag dock utan landfcirbindelse
med Lingti; f.l. i namnet Ldsa tdngarna innehflller adj.lds'losgjord, los fran', och iir
givet i relation tlll Fasta tdngarna, se detta; namnet lisldngd tdngar iir enligt upp-
tecknaren (Thomas Gorling 1965) smogenbornas namn pi Zos a tdngarna; kartformen
Ldngd ldsa tdngar iir sannolikt en administrativ uppsnyggning.

Makrillarna mdkrilana mdkrelgna AVs, EK; tvi smi bergskiir i vattenytan i far-
leden sdderifran in till Smiigen och Gravarne (Kungshamn); namnet innehiller fisk-
beteckningen makrill och syftar slikerligen pi att klipporna pfl grund av bergartens
strimmiga utseende liknar strimmiga makrillryggar; kallas pi Fisketangen Rockan, se

detta. Makrilleberget mdkrilabdt mdftrelaba1 A; undervattensklippa pi 16 m djup i
Soten cirka en sjomil stjder om Mjtilskiir; f.l. innehiller fiskbeteckningen makrill
och s.1. berg, varom se denna avdelnings inledning; gott makrillfiske med diirj pi
platsen. Makrillekndsarna mdkrelaknbsgna A; undervattensberg pfl cirka 27 m djlup

sydsydviist om Svaberget; f.l. innehiller fiskbeteckningenmakril/ och s.l. lcnds, varom
se denna avdelnings inledning. Malmiibondarna mdlmobbnqna AMa, gemensamt

namn for Storebonden, se Bonden, och Lillebonden. Malmdbonden se Bonden.
Malmdbrotten eller Malmti brott mdlma brod AMa, kr.-holmar, Malmobrotten 1891

Kortet, EK(B); sammanfattande beniimning pe skiirgrupp och grundbrott i havet
sydviist om Malmcin; f.l. innehiller namnet Malmdn och s.l. brott, varom se denna

avdelnings inledning. Malmii huvud se Drags holme. Malmdn BN. Maltholmen
mdlthelman AVs, EK; f.l. innehiller sannolikt mansnamnet Malte och s.l. holme,
varom se denna avdelnings inledning; holmen ligger omedelbaft vaster om och
intill Fasta tingarna pi Langri. Mast(e)bdden md;tab\n ASm?, Mastbiden 1958

Kortet; grund pi 16 m djup vid utomskiirsfarleden utanfcir Smrigen; f.l. innehiller
mast och s.l. bdde, varom se denna avdelnings inledning; en mast i Smogen ingflr i
medangivelsen for grundet. Masteskcir mdstalfir mdstaftbr TIlb, kr.-holme, EK(B); f.1.

innehiller mast med oviss syftning och s.l. skdr, varom se denna avdelnings inled-
ning; kanske har ftirr en mast stett pe skiiret eller ocksfl ingar nigon mast pi land i
medangivelsema fcir skiiret. Masteskiirgrund md;talargrbry TIJh1, grund sdder om
Masteskiir; f.l. innehiller namnet Masteskcir och s.1. grund, varom se denna avdel-
nings inledning. Matsholmen mdtshbhman eller Matsholmarna mdtrshblmana ALv,
kr.-holmar, Matsholmen EK(B); den plurala namnformen avser tviL holmar med kring-
liggande smiskiir scider om Tryggo och norr om Lingholmen, den singulara formen
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avser den nordligare och stdrre av de tvi holmarna; f.t. i bida narnnen innehflller
sannolikt mansnamnet Mats och s.l. holme, varom se denna avdelnings inledning.
M edholmen se M otholmen. M ellanholmen se Motholmen. M ellom-H ampholmen BN.
Mellumskrir melamftbr AVs, Mellanskiir 1806 K, 1869 (avskr. frin l92O),1891 Kor-
tet, EK, Mellansk. 1958 Kortet; f.1. innehflller boh. mellom, mellum 'mellan' syftande
pi platsens liige och s.l. sluir, va.rom se inledningen till denna avdelning; lokaliteten
ligger mellan Stenskiir och Sunnerskar. Metepallen mldephl AHn; bergavsats under
vattenytan ungefiir mitt i sundet vid Hasseldsund; f.l. innehiller v. metq, boh. meda
mlda'frska med meda ' eller boh. meda m?da f. 'handsnijre' och s.l. pall, varom se

denna avdelnings inledning; pe och vid platsen fiskade man fdrr med handsntire.
Mickelbdden mikelbbn, mbfr,alb$n ASo, 1958 Kortet, MickelbAde 1891 Kortet; grund
pi1,7 m djup utanftir Soteskiir; f.1. innehiller antingen mansnamnet Mickel eller, med
oviss syftning, den skzimtsarnma beniimningenmickel for riiv, jfr tttr. mickel rciv samt
grundnamnetRciven nedan; s.1. inneh6ller bdde, varom se denna avdelnings inledning.
Micklarna mbklena ASo; tre fiskegrund ph7,7,15 och 18 m djup kring Mickelbiden;
namnet iir siikerligen en skdmtsam bildning till namnet Mickelbdden. Mittholmen se

Motholmen. Mjdlkebdden rydl,kabbn rybLkab$n AVs; grund ph 2,9 m djup mellan
Hatteflu och H6llti titngar; f.l. innehiller sannolikt subst. mjr)lk eller verbet mjdlka,
ovisst med vilken syftning, och s.l. bdde, varcm se denna avdelnings inledning.
Mjdlskiirs klackar se folj. Mjdlskiirsklackarna ryd4|aSkhhkgna eller Klackarna
ktdkana kldftgna eller Mjdlskdrs klacknr ryQ$ap kthftar ASo, Mjolsks. klackar 1891

Kortet, Klackarna 1958 Kortet; tvi grund pi7,4 rcsp.7,9 m djup vztster om Mjolskiir;
f.l. innehflller namnet Mjdlskrir och s.l. klack'grundHack', varom se denna avdel-
nings inledning. Morses bdde mdlbs b8 ARa; litet grund numera bortspriingt i sam-

band med anliiggandet av Sotenkanalen; enligt sjiikortsuppteckning frfln 1926 anses

f.l. innehilla mansbinamnetMorse mdlb, enbonde somkallades Morse fiskade ofta pfl
detta grund; s.l. innehiller bdde, varom se denna avdelnings inledning. Munkholmen
mdgkhbl,man eller Munkholmen, St. stQra mdgkhbl,man TUb, St. Munkholmen EK(B),
MunkholmenBK 1974--79; f.l. i namnet Munkholmen innehflller av oviss anledning
personbendmningen munk; namrret Stora Munkholmen iir siikerligen givet i relation
till den niiraliggande mindre Lilla Munkholmen. Munkholmen,I., se Pularn. Munk-
holmsgrund m,bgkhblmsgrbp. TIJb; grund vid Lilla och Stora Munkholmen. Mdk-
holmenm@ghblman AVs, 1869 (i avskr. I920),EK(B), Makh. 1891 Kortet; holme norr
om Holliindarberget pA Smogenon; f.l. innehillerboh. m@ga m. 'mis'. Mdrtens berg
mb74S bd4 A; undervattensberg pil 22 m djup s<ider om Svaberget; f.l. innehdller
mansnamnet Mdrten och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning. Mdseskiir
ARa, EK; litet skZir i Ramsvikskilen; f.l. innehiller sannolikt f.t. i bebyggelsenamnet
Mdsebo. Miirdeskdret mj4ajst AVii; grund vid Nisebron; f.l. innehiller sannolikt
slbst. mjrirde och s.l. skiir, varom se denna avdelnings inledning.

Nabben ndban AMa, EK 193540; liten udde vid bilfiirjans tilliiggsplats vid
Stallen; namnet innehflIler subst. nabbe m. 'liten udde'. Nilseskcir, Inre, Yttre ingtra,

Ddgra nilsajqr (nilsatrbr) eller Nilsesskiiren nilsasjqryr AVs, Inre Nilseskiir, Yttre
Nilseskiir EK; tvfl skdr nordost om Svaneskiiren; f.l. innehflller mansnamnet Mls och
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s.l. skiir, varom se denna avdelnings inledning; Yttre Nilseskiir iir det yttre av skdren,

dvs. ligger liingre ut mot havet. Nordare lcnulten nQ\qra mrthU ASo; grund pi 4,8 m
djup med sjtimiirke vid farleden tister om Soteskiir; f.l. innehiller boh. adj. ndhqra

'norra'och s.l. lcnult,varom se denna avdelnings inledning, jft Sunnare lcnulten och
Stora lcnulten. Nordare skciret ndlare, nQlare Jq( ASn, EK; skiir vdster om och strax

intill Sandtin; skiiret Zir det nordligare ay tv6 skiir invid Sandtjns vtistra kust och har

idag landforbindelse med Sanddn; jfr Sunnare skciret. Nordklacken ndlklhkan ASo;
grund pi 8,2 m djup i Soten i norra delen av Sotesk2irs skiirgird sydviist om Mickels-
biden och nordvlst om Klackarna; f.1. innehiller liigesangivande boh. nel, standard-

spr6kligt ruord, och s.l. klack, varom se denna avdelnings inledning. Nordmans-

bdden se N ordmans grunden. N o rdmans g runden ndlrnans grhg forr N ordmansb dden

nrDl,mansbhn ASm; grund med sjtimiirke scjder om Nordmanshuvudet; med avseende

pi namnens f.1. se ftilj.; narnnens s.l. innehiller grund resp. bdde, fcir dessa se denna

avdelnings inledning. Nordmansholmarna ndlmanshbLmgna ASmf m.fl., gemensamt

namn pfl de holmar som ligger mellan Hasseltjn och Smdgens gamla hamn, dvs. Kalv-
hrillan BN, Tegelholmama, Tobaksskciret, Skciret, Nordmanshuvudet, se dessa; ang.

f .1. se Nordmanshuvudet. Nordmansholmen nQrmanshelman ASm; den sydligaste av

Nordmansholmarna, se foreg. Nordmanshuvudet ndLmansfult ASm, Norrmanshuvu-
det EK; holme vars siidra udde iir hog och brant och sannolikt lir den ursprungliga
namnbdraren; f.1. innehflller antingen ett personnamn Nordman eller subst. nordman
'norrman'; beniimningen for norrman iir dock norske nbpka i dagens boh.; s.l. innehfll-
ler best. form sg. av huvud n., varom se denna avdelnings inledning. Ndlen n64g AYs;
liten spetsig udde pi S. Buskiirs sydostra sida; namnet inneh6ller ndl och iir siikerligen
ett jiimftirelsenarnn. 2 Niibban ruibg. I. AHfl; nordviisffa udden av Hiistepallen. 2.

iven kallad Kungshamnsnribban kdgshamsntbbg AGr; brant bergudde av Kungs-
hamnsberget vid ftirjelflget; namnen,innehiller boh. ndbba ruiba f. '(smal spetsig)

udde'; f.1. i den alternativa namnformen innehiller BN Kungshamn. Niiset ndsatTSf;
nas i Abyfjorden; jfr BN Fodentis. Ndtendsudden nddnesbdan TSf, EK; udde pfl

Noteniis; f.l. inneh6ller BN Ndtencis. Niitskrir Tfk, EK 1974--79; f.I. innehiller ndt
boh. ngd antingen 'ncit, hasselnrit' eller 'not, ncitkreatur', jfr fdlj., och s.l. skiir, varom
se denna avdelnings inledning. Ndtudden ruddbdrp AHo, 1835 (bete), EK; udde pfl
norra sidan av Lerdalsbukten; f.1. inneh6ller siikerligen ndt, dial. ngd (fvn. naut)'not-
kreatur'; udden anvdndes som betesmark itminstone 1835. Ndtd ndda nddb ARv, EK,
Ndddtt 1864; halvti vdster om Sotenkanalen, enligt beliigg 1864 med dngsmark, vass

m.m.; ang. f .1. jfr Ndtsktir ochNdtudden; s.l. innehiller o, varom se denna avdelnings
inledning.

Olles bdde dlas bd A?; grund i niirheten av Svaberget; f.l. innehiller kortformen
Olle for mansnamnet Olof och s.l. bdde, varom se denna avdelnings inledning; en

person med namnet Olof, kallad Olle, brukade dtirja makrill pfl platsen. Olskdr

6Wgr 6Asr ARa, kr.-holme, 1891 Kortet, EK(B); skiir utanfor Fykan och Sote huvud;
f.l. kan innehilla urd f. (fvn. ord) 'stenhop, stenig terrAng, stenbank', dial. q4, jfr
BdIg.2s.63UrsenochLindroth 1922s.170 not 1; skiiretbestflravstenigterr?ingoch
dlir flnns ett flertal jlttegrytor; s.l. innehSller skiir, varom se denna avdelnings inled-
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ning. Olskirs grund dlfqS grhn ARa; grund nordost om Olskiir. Olslcrirsknappen

||Sb1lcnapan eller Olsluirsknoppen dlfqS$nhpan ARa, Olskiirknoppen EK 1935-40;
grund pfl 1,7 m djup vister om Olskiir; f.1. innehflller namnet pfl skiiret och s.l. knopp

m. eller knapp m. bida med betydelsen 'liten bergknol' . Olskdrsryggen @|Japrilgan

$|japrygan ARa, grund pil3,2 m djup noff om Olskiir; f.1. innehiller namnet pA skziret

och s.1. rygg m.'ryggformig upphdjning i terrdngen eller pfl havsbottnen, grundrygg'.

Onde sktiret uQna Jlil AVii; litet skiir utanfcir Niiseskiir vid inseglingen till Hoveniset;
f.1. innehiller dial. adj. uqn'ofld, arg, illvillig' och s.l. skcir, varom se denna avdel-

nings inledning; det iir frjrriidiskt att gi frir ndra skdret vid infart och utfart genom

Ndsesundet. Ormeskiir AVs, EK t974-19; f.l. innehiller sannolikt djurbeteckningen
orm. Orrudden drbdan BHo; udde som bildas de an htu gcir en krdk; alar, boh. orr,
vdxer pfl platsen. Orskdr, L., St. bla stdra drjdr ASm; tvi smfl steniga uddar liingst in
i viken Holliindarbflgen; namnet iir dunkelt. Oxebddarna eller Oxebdden dksabbn

AVs, Oxebflden EK 193540, Oxebfldarna BK 1974-19; f.1. innehSller djurbeteck-
ningen oxe, ovisst med vilken syftning, och s.1. bdde, varom se denna avdelnings

inledning; lokaliteten bestflr av ett undervattensberg med fre ndra eller i vattenytan

liggande stenar.

Peng(e)sluir ptbgftbr pAgJqr AVs, Pengesk. 1891 Kortet, Pengeskiir EK; f.l. inne-
h611er subst. peng eller boh. penge m. 'penning, mynt' ovisst med vilken syftning;
enligt en forklaringssiigen skall en skiirgflrdsbo funnit en stdrre penningsumma om-

bord pi ett fartyg som sfrandat p8 skiiret i bdrjan av 1800-talet; skiiret ligger vid far-
leden norr om Hilki. Peng(e)slairbdden pdgferban AVs, Pengeskiirbiden EK; bide
med fyr (med likalydande namn) vid Peng(e)skiir; f.l. innehflller namnet Peng(e)sktir

och s.l. bdde, varom se denna avdelnings inledning. Pers dr)ing pi"S dDeg AMa, EK;
udde med fyr; f.l. innehflller mansnamnet Per och s.1. boh. dding ddeg m.'doding, ddd

person, Iik'; anledningen till nafiInet iir oHar. Persholmenp@SheLman p{'ShblmanTUb,
EK(B); f.l. innehflller sannolikt, av okiind anledning, mansnamnet Per. Pesa(r)sl<cir

plsa[rbr AVs, Pesarskih EK 193540, Pesaskzir EK I974J9; ett antal sm6skiir vid
Buskiir; skdren bildar en slags ftlrliingning av Norra Buskiirs vdsffa udde; f.1. dunkel.

Pilattegrunden ptldlagrh4 AVs; undervattensgrund sydsydviist Pilatten; f.l. inneh6ller
namnet Pilatten och s.l. grund, varom se denna avdelnings inledning. Pilatten pildlan
AVs, EK; sklir scider om Langti med tvfl toppar pn drygt 5 m; av ovisst ursprung.

Pingkelsten pigkabstln pigkabst(n AMa, halvri mellan Kvarnvik och Dddvik pi
Malmcins viistsida; f.l. dunkel, s.l. innehiller subst. s/en; den ursprungliga namnbiira-

ren var sannolikt nflgon sten eller stenformation pi halvtin. Plattfittan pl,dlfelaT\Jb,
liten holme eller litet skiir scider om Pularn och nordost om Munkholmen; f.1. innehil-
ler adj. platt och s.1. vulgiirspriketsfitta f. 'yttre kvinnliga konsorganen', i skdmtsamt

obscen anvdndning, jfr Pularn. Porsholmen pdphelman, pb-shalman AMa, 1806 K,
EK; f.d. holme numera med landfcjrbindelse; f.l. innehiller viixtbeteckningenpors,ptt
boh. med uttaletpri;. Porsholmen, Inreiuera pbghel,mania.ara p&;hal,man .LNI.a,EK:
f.d. holme numera med landfdrbindelse till siviil Malmdn som till den sydvdst om
lokaliteten ut mot havet liggande Porsholmen. Postgrund pdsgnha pb-stgrha ASo,
1958 Kortet, Postgr. 1891 Kortefi grund pi 5,5 m djup utanfcir Sote hurud; f.1. oviss
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och s.1. grund, varom se denna avdelnings inledning. Pcirtingsberget pd1qgsba1 AHo;
bergudde i Lerdalsbukten in mot tjiirnen Bockstensmyren; f.1. dunkel, s.l. innehSller
berg,varom se denna avdelnings inledning.

Ragnhildarna rdgrulgna AVs; tvfl smi klippskiir i vattenytan, s.k. civervattensbrott,
mellan Inre Nilseskiir och Siirebidarna; nam.net iir sannolikt en plural onomastisk
bildning av okiind anledning innehflllande kvinnonamnet Ragnhild,jfr t.ex. Bd.19.2
s.47 Ragnhildssluir(en). Rammen rdrytan eller Rammen, Hdge hdwa rdwan AVs, Ram-
ner,1673 K, Rammen 1806 K, 1869 (i avskr. 1920), 1891 Kortet, EK; namnetinnehfll-
ler den gamla figelbeteckningen rqmn m. 'korp'; korp iir en vanlig figel i Bohusliin;
nmnnet Hdge Rammen iir sannolilt givet i sen tid som motsatsnamn tlll namnet linge
Rammen; holmen iir hogre iin Lange Rammen. Rammen, Ldnge ldga rdryan AYs,
Lange Rammen 1891 Kortet, 1869 (i avskr. 1920), EK; lflngstrlickt holme sdder om
och'intill Rammen; namnet iir siikerligen givet i relation till den bredare och kortare
Rammen. Rammskciren rhrySqre AYs, EK, RamslC 1891 Kortet; skdr norr om och intill
Rammen; f.1. innehfiller namnet pfl holmen. Rammsungarna rdmsbgana AVs, sam-

manfattande om skiiren noff om Rammen; f.l. innehiller holmnamnet Rammen, om
s.l. -ungarna se denna avdelnings inledning. Rammungen rdrpogan eller Rammsungen
rdmsagan AVs, Rammungen EK 1974-79, Rammsungen EK 1935-40; skiir vid hol-
men Rammen; olika namnbdrare pi de tvfl kartorna; f.l. inneh6ller holmnamnet Ram-
men, oms.l. -ungen se denna avdelnings inledning. Ramsviks udde ARa, EK 1935-40;
udde pi Ramsviks iigoomride; f.l. innehiller bebyggelsenarnnet Ramsvik och s.l.
udde,varom se denna avdelnings inledning. Raseskiir rQsatfir, rQsaj@r TUb, EK(B);
litet skiir omedelbart stjder om kue Huci; f.l. iir dunkel men skulle ur sprflklig synpunkt
kunna innehilla subst. ras n. eller y. rasa, i bygden anvdnds orden om bergskred, men
enligt folk pi orten har det inte varit nigot ras pi eller vid skiiret. Ra smusskdr rdsmn{tbr,
rci;majgr AVs, EK; f.l. innehiller mansnamnet Rasmus; bortfallet av fcirledens -s kan
antas bero pi dissimilatorisk piverkan av det ftiregiende -s-, jfr Bd 9 s. 62 Rasme-

torpet och d2ir cit. litt., Bd 16 s. 197 >>Rasmekldvan>> ochBd l2.l s. 97 f. Rasmehagen.

Ringareskiiret riggrajq1 ASm, Springareskiir EK 1935-40; f.d. skiir i inloppet till
Smdgens gamla hamn, numera med landftirbindelse, utfyllnadsomride; namnformen
Springareskcir pi EK 193540 iir siikerligen en missuppfattning; pi skiiret fanns forr
en s.k. kronring, dvs. en fiirttijningsring i form av en storjdrnring fiist i berget urspr.
frir ftirtcijning av kronans fartyg, jfr Ringen m.fl.; f.l. innehflller ring m. med are-at-
vidgning, jfr. t.ex. Bd 16 s.228 samt Alfvegren 1958 s. 154. Ringen rigan, rigan AGr,
EK 1935-40; omride i den innersta och nordligaste delen av hamnomridet omkring
en fdrtrijningsring, en s.k. kronring, varom se fdreg. Ring(e)sl<dren eller Ringskcir,
Inre, Yttre BN. Rlso BN. Rockan rdfr,a AYq fisketingenbornas naflrn ph Makrillarna,
se detta; narnnet innehflller fiskbeteckningen rocka rdka f. och antas syfta pfl att det
storre skdret liknar en rocka. Rockebddarna rdkabbane AVs, EK; tvfl strax civer

vattenytan uppstickande toppar av ett undervattensberg scider om och inte langt fran
Rockan; jfr Rockebdden; f.1. innehiller fiskbeteckningen rocka rdfta f. eller namnet
Rockan, se fcireg., och s.l. bdde,varom se denna avdelnings inledning. Rockebdden
rdkab$n AVs; namnet anvinds itminstone pi Fisketangen om den nordligare av Rocke-
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bddarna, se fdreg.; mojligen avser naflrnet dven hela det undervattensberg av vilket
Rockebfldarna utgrir tvi uppstickande toppar. 2 Rockeskcir(et). l. Rockeskciret BN. 2.

Rockeskcir rdftaJqr AVA, EK(B); skiir utanfcir Viijern; f.1. inneh6ller fiskbeteckningen
rocka och s.l. skcir, varom se denna avdelnings inledning; jfr forcg. Roparbacl<stdngen
rtibarbaksthgg ABaCrr, strax norr om Roparebacken (se avd. 5) beliiget langgrunt grund-

omrfide som skjuter ut fran land som en udde under vattenytan; s.l. innehfrIler boh.
tdnge, vatom se denna avdelnings inledning. Rosluir rolar AMa; ett av Dragssl<iren;
ang. f.1. se Roholmen, Sl. och Z.; skiiret ligger relativt oskyddat; mrijligen kan man
tiinka sig att man kunde fi lii ftjr sjiigangen 6ster om skiiret; s.l. innehiller skdr,varom
se denna avdelnings inledning. Ryggarna rjgana sammanfattande namn ph Ryggen,
N., S. nd\ora sdaiora rrtgan ASo, N. Ryggen, S. Ryggen 1891 Kortet; tvi grund vdster
om Soteskzir; narnnen innehiller rygg,varom se denna avdelnings inledning. Rdgskcir
rdywjqr AIr, kr.-holme, EK l9l4-:79; skiir med fyr (benZimnd Tryggd) vzister om
Tryggtiskiir; f.l. innehiller sannolikt vdxtbeteckningen rdg och s.1. skcr, varom se

denna avdelnings inledning; anledningen till namnet iir okiind, jfr Bd 2 s. 143; mrijli-
gen har det vuxit ovanligt mycket strandrig pi skiiret. Rdgskdrs grund rdyatJqs grfia
ATr, grund rnellan Rigskiir och Evenskiir; f.l. innehflller namnet Rdgskcir och s.l.

grund, varom se denna avdelnings inledning. Rdven r{uan ASm; grund fiir sjiifarten
fdrriidiskt beliget i viken utanfcir infarten till Smcighfllet; namnet innehAller djurbe-
teckningen rciv; namngivningsgrunden dr sannolikt grundets liige, jfr Bd 7 s. 214 och
diir cit. l:tt. RAdgrund rlgrhg ATr, Rcidgr. 1958 Kortet; grund pfl 1,6 m djup utanfrir
Tryggri;f.1. innehiller adj. rdd och s.l. grund, varom se denna avdelnings inledning.
RdsholmenBN.

Saltholmen salthe4man AVs, 1869 (i avslr. 1920), EK, Salth. 1891 Kortet; f.l. inne-
hAller troligen salt n. och syftar sannolikt pi att man i iildre tid pi holmen utvann salt
genom kokning av havsvattnet eller att man tagit tillvara salt som legat kvar i bergs-
skrevorna sedan havsvattnet torkat bort;jfr Bd 7 s. ll8 Saltholmen ochBd 19.2 s. 49
Saltskar@t). Sanden sen eller Sanden, St. sttdra sqm AHo, sandigt strandomride med
bryggor och sjobodar liingst in vid viken Bukten pfl Niisekilens norra strand viister om
och invid Kryssniis. Sandreveln AAhRi, EK; sandrevel pfl norra stranden av Ris6;
namnet innehAller stbst. sandrevel 'lirngstrackt upphojning av sand vid (eller i)
vattenlinjen eller under vattenytan'. Sandshuvudet sdnshilt ABu, EK 1935-40, Sand-

hufvudet 1859 HGSL bd 1 s. 103, Sandshufvudet 1867 Holmberg s. 137; hdg sand-

udde vid inloppet til Abyfjorden; genitivformen visar mot att f.l. kan innehfilla ett
personnafirn Sand; s.l. innehflller best. sg. av huvud, varom se denna avdelnings inled-
ning; udden bestflr av fin sand bl. a. liimplig fcir mumingsarbeten och har iinda in i sen

tid anviints som sandtag. Sand(ibdden sdnab\n ASn; undervattensberg med tvi toppar
ph2,2 m djup vdster om och ndra Sandrjn; f.1. innehiller namnformen Sandii och s.l.

dia7. bdde, varom se denna avdelnings inledning. SanddllBN. Sallddsl<dren sdnajqrg
ASn, EK; tvi skiir mellan Sandtin och Grindholmen, det ena numera med landfrirbin-
delse till Sandcin; f.l. se fcireg.; skdren hrir till Sandcin. Saxeskiir AVs, EK, skZir vid
holmen Saxen. Saxholmen saksheLman AVs; holme vdster om och ndra Saxen; f.l. inne-
hflller siikerligen holmnamnet Saxen (se nedan) och s.l. holme, varom se denna avdel-
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nings inledning. Segebdden se Sejebdden. Sejebdden s|lab\n A?, Segebiden 1958 Kor-
tet; med sjdmiirke utmiirkl grund pfl 5,9 m djup 4 km viis0rordvlist Smcigen; f.l. innehiller
siikerligen fiskbeteclcringen sej 'grisej' och s.l. bdde, varom se denna avdelnings in-
lednng. Sejebdden,Inreinsra sfiab$n A?; grundomride pfl 14 m djup niirmare land,
dvs. inre i fcirhillande till Sejebdden. Sillarebodarna silarabuna silarabuana TIJh,
EK, strandremsa; f.l. dunkel; s.l. innehiller boh. best. pl. av standardsprikets bod;
namngivningsgrunden zir oviss. 3 Silleskdr(e/) (.S/., L.). l. silajqt AIr, kr.-holme,
Silleskiir EK 1935-40, Silleskiiret EK 1974-79, Sillesk. 1958 Kortet; skiir ytterst i
havsbandet vdster om Tryggtt. 2-3. sfla[dr AVs, St. Sillesk2ir, L. Sillesk2ir EK, St.

Siltsk. 1891 Kortet; ett strirre och ett mindre skiir mellan Langri och Stenskiir; f.1.

innehiller fiskbeteckningen sill. Sjdhageskiiret se Bua skcir. Skansen BN. Skanse-

skciret skdasajqt AGr; skiir sydost Skansen; f.1. innehiller namnet Skansen och s.l.
skcir, varom se denna avdelnings inledning. Skarvesdtt(et) skfuuasd! AVs, Skarve-
siittetEK 193540, SkarvesiittEKl9T4-19, Skarfvasiitt 1891Kortet, Skarvasiitt 1958

Kortet; holme med fyr vdster om Sand6n; f.l. innehflller figelbeteckningen skarv och
s.l. sritt se! n. 'stdlle diir fflglar brukar sitta' ; jfr likalydande namn i Bd 8 s. 202; om
fcirekomst av skarv, av fiskare iiven kallad dlekrdka, i omridet vittnar namnet Ale-
krdkeskiir pA ett niira beliget skar. Skatorna skdlana AMa; flera strirre och mindre
holmar och skiir i och utanfor Kvamviken, en av holmarna kallas iiven Kvarnviks
landldse holme, se detta; namnet innehflller sannolikt fflgelbeteckningen skata och
namnet har i si fall givits pi grund av att skdrens och holmarnas svarta fiirg for tanken
till skator. Skepparskcir[dparfqr jdparjqr AYs, EK; skiir vid Norra Busk2ir; f.l. innehil-
ler subst. skeppare och s.l. skiir,varomse denna avdelnings inledning. Skepp(s)holmen

Jbf;helman JdpshbLman THb, Skeppsholmen EK; f.l. innehfiller subst. skepp; den f.d.
holmen, som numera har landftirbindelse, ligger inte l6ngt fran den som lastageplats
anvrinda Ladhiillan, och de skyddade vattnen noff om holmen utgor en god ankarplats
6ven i dag; enligt sjokortsuppteckning frin 1926 brukade skutor ligga vid holmen
civer vintern. Skeppsuddenldpsbflan (1917) ftpsbflarz TSf, EK; udde i Abyfjorden; vid
udden frirr ankarplats och lastplats. Skitareskiirel, BN. Skiten i hdlet jldr"n t hrtt ANIa;
stenar i en smal vik strax vdster omAnkarbigen pi Malmrins norra sida; stenarna i den
smala viken liknas pejorativtvid skit,boh. fid,i hdlet,boh. hfi1, dvs. arshdlet; namnet
har ordlekskaraktal d6 boh. hfrt, i dialekten dven betyder 'smal vik'. Skogsviksudden
skcigsutgsbf,an (1917) skdy4tsutgsbdr"t A}Jil, EK; udde vid den vik som Stminstone
numera kallas Vesslevik; f .1. ser ut att innehfllla ett viknamn xSkogsvik, vilket kan ha
fcirsvunnit ur namnbruket dfl det inte liingre fanns n6.gon skog i omridet; upptecknaren
antar att namnet pi udden mest anvinds av sjofolk; den farled som passerar udden
kallas Skogsriinnan, se detta avd. 1. Skomakqren skomfiga4 ASo; skiir dster om hamn-
inloppet pi Soteskiir; namnet innehiller yrkesbeteckningen skomaknre men anled-
ningen till namnet iir okiind. Skomakqrudden skomrtgarbdp TRh, EK; en skomakare
har bott pi udden. Skranorna skrdnana AVs, EK, Skranerne 1891 Kortet; flera sm6-

stenar i vattenytan; namnet dr sannolikt en bildning till no. och sv.dial. adj. skran
'mager, torr' eller innehfrller no.dial. skranu f. 'magert viisen'; fisket pi platsen iir foga
givande;jfr Skranintaget och i samma artikel niimnda Skranorna Bd 8 s. 358. Skrivar-
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holmen ARa, EK; f.d. holme nu udde i Ramsvikskilen; f.l. innehiller sannolikt yrkes-

beteckningen skrivare;jfr foljande. Skrivarudden skriuarbdan -bd.A AMa, EK; nord-
6stra udden pi Malmrin; f.1. innehiller sannolikt yrkesbeteckningen skrivare; har
fanns troligen pi 1500talet en tullstation lydande under Marsffatd. 2 Skriiddare-
bdden skrddqrabbn -bbn eller Skrriddaren skrdf,a4. 1. AMa, Slaiiddarebiden EK; jfr
Skrriddarevik avd. 1. 2. AVs, Skriiddarebiden 1958 Kortet, Skriiddaren 1891 Kotet;
narnnen innehiller av okiind anledning lrkesbetecknitgen skrtiddare, s.l. i namnet

Skriiddarebdden innehiller dial. bdde, varom se denna avdelnings inledning.
Skriiddaregrunds$rtiflaragrihf ARa?; ang. f.l. se ftireg., s.l. innehflller grund, varom
se denna avdelnings inledning. Skrtiddareskdret skrddgrajdl AMa, EK; skiir niira

Skriiddarevik och Skriiddarebdden eller Skrriddaren, se dessa. Skutehamnsskriret AHil,
EK; f.l. innehiller slbst. skuthamn; skarctligger vid ett skyddat vattenomrflde tidigare
anvant som skuthamn, jfr Kungshamnsskiiret. Skuteviks udde sbddauigs bdaTKa:':udde

syd Skut(e)viken. Skutholmen skfudhelman AYs:- ang. f.l. se ftilj., s.l. innehflIler holme,

varom se denna avdelnings inledning. Skutskiir skfidler skilJqr AVs, 1869 (avskr.

1920), EK, Skutsk. 1891 Kortet; f.l. innehflller subst. skutaf. och s.l. skar, varom se

denna avdelnings inledning. Slqttesktir, Inre, Yttreiagra ddgtra Sitrajqr eller samman-

fattande Slqtteskdrenldtft!ru AVs, Skytteskar 1869 (i avskr.1920), Skytteskiiren EK,
Skyttesk. 1891 Kortet; tvi skiirgrupper, en inre och en yttre, innanftjr Hiskiir; f.1. inne-

hiller siikerligen boh. slcyue jjla m. 'skytt' eller 'skytte'; sannolikt har man jagat sjti-
figel vid skdren, som dr goda tillhill fiir sjtifigel och idag figelskyddsomride.
Skdreskir skdraJd.r AYs,EKl974-79; skiir med kummel vdster om Smogen; f.1. inne-

hflller sannolikt boh. skdre skdra m. 'trut'eller'mis', inte skdra som i dial. uttalas

skaya; jfr Skdreskcir (Bd 20.1 s. 125) och Skdrholmen (Bd 16 s. 140). Skiilriveskiiret
eller Flatbrottet eller Flatebrott flddabrbd AMa, Flatbrottet EK 193540, Skiilrive-
skiiret EK 1974--79; grundbrott och skiir i vattenytan i Bondebrotten; f.l. i namnet

Skcilriveskcirer innehiller boh. j@Lriua f .'riva, dvs. rdfsa, som man tar upp blflmusslor
(boh.fieD med genom att skrapa dem frin bottnen'och s.l. skiir,varom se denna av-

delnings inledning; kanske har bottenforhflllandena pi platsen fcirt tanken till ett skrap-

redskap; f.l. i namnen Flatebrott resp. Flatbrottet innehiiler adj. flat, sannolikt med

syftning p6 grundbrottens form; s.l. i bflda narnnen innehiller former av brott, varom
se denna avdelnings inledning. Flera Skriret, narnnen dr ndmamn; om skcir se denna

avdelnings inledning. Skiiret i gapet J@t r gdbat AVs, EK; skiir i den del av Hfllltifjor-
den som kallas Gapet se detta avd. 1; skiiret utgdr ett hinder f<ir sjofarten pi grund av

sitt liige mitt i farleden. Slcdrmansudden l$rmansbdry AKv, EK; udde i viken Knuts-
viksleran; f.1. innehiller sannolikt soldatnamnet Skiirman. Smilla(n) smila AMa,EK;
litet skiir i vattenytan, ingflr i Malmdbrotten; namnet iir dunkelt. Smdholmen BN. 3

Smdskiiren sm@!@rr, smd.Jd.re.1. THb, kr.-holmar, EK; fyra smi skiir utanfcir Hunne-
bostrand. 2. ARv, EK; tre smi skiir liingst in i Haby bukt. 3. AVs, EK; tvi stora och

nigra mindre skdr strax vzister om Sm<ighilet; i omridet ingar iiven den holme som pfl

EK beniimns Sterumans holme, se detta; narnnen innehiller subst. smdskir. Smdsunds-

skciren sm@snnsJd.rg AHi; tvi stora och nflgra mindre skiir i Smflsunden mellan Ked

och Bjtirnholmen; f.1. innehiller namnet Smdsunden och s.l. skiir, vatom se denna
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avdelnings inledning. SmdgendnBN. Smiirstacken smQs1afr,an sm&;thkan AH6, samf.,
EK(B), Smcirstack 1891 Kortet; holme vid inomskiirsfarleden; namnet innehflller dial.
smdrstack 'smcirklimp' och kan ses som en skdmtsam variant till det shvanliga Smr)r-

kullen, jfr t.ex. likalydande namn iBd 20.2 s. 170 och diir cit. litt. samt iBd 19.2 s. 62
och diir cit. litt; den hoga, runda, jiimna holmen liknar en smcirklimp. SnurranBN.
Snurrehdrnet sndrahb4a AMa, liten udde pi viistsidan av Snurran; f.l. innehiller det
f.d. holmnamnet, numera BN, Snurran och s.l. hdrnn. i dess standardsprikliga bety-
delse. Soldatudden solddtbdr"c AYq, norra udden pi Kilhagshuvudet pi Hillo; f.l. inne-
hiller subst. soldat; under viirldsknget 193945 stortade en flygare, flygsoldat, p6
denna udde, som ddrefter kallades Soldatudden. Sote klackar sQda ktrdkar sdda kldkar
AHa; grundklackar vist om Sotehuvud; sannolikt inneh6ller f.l. namnet Soten eller en
fdrkortning av namnet Sotehuvud; s.l. innehiller klack, varom se denna avdelnings
inledning. Soteslccir BN. Sofeskar, Grd,BN. Soteskiir, V., BN. Soteskcirsbdden ASo,
EK 1935-40; liten bide sydvlist om Soteskdr; f.1. innehiller namnet Soteskiir och s.l.
dial. bdde, varom se denna avdelnings inledning. Soteskcirs landgrund sQdjqS ldagrhn
ASo; grund 6ster om Soteskiir; f.l. innehiller namnet Soteskiir och s.l. landgrund,
varom se denna avdelnings inledning. Soteskiirssfuiren ASo, EK; flera skiir vid
Soteskiir; f.1. innehiller namnet Soteskrir. Springareskr)r se Ringareskiir. Springarna
sprigrgna sprbgrgna AHa, 1958 Kortet, Springarn 1891 Kortet (enligt anteckning i
sjcikortsuppteckning ftin l9l7 ligger grundet ej d2ir det iir insatt pfl sjdkortet); lokali-
tetens ldge ej kiint, inga sakupplysningar fi.nns att tillg6; namnet iir dunkelt. Spring-
bddarna sprigbbgne AT6; flera undervattensgrund i inloppet till Fisketingens nya
fiskehamn; f.l. iir dunkel; s.l. innehflller bdde, varom se denna avdelnings inledning.
Spcinnarna spd4ana AIr; tre grund, tvi pi 9,3 m och ettpi9,4 m djup, vdster om
Tryggd huvud; namnet zir dunkelt men kan mojligen vara en personifierande
namnbildning till boh. spcinna'sparka' med syftning pfl sv6ra sjdforhillanden vid
grunden; om bildningstypen se Pulqrn nedan. Stallandet stdlant eller Stallen stql
(1917) AMa, Stallarne 1891 Kortet; kuststrdckan pi scidra sidan av Stallr2innan;
f .1. i Stallander innehiller antingen NN Sral/en, varom se BN Sral/en, eller BN Stallen,
jfr iven ftilj., och s.l. innehiller land,varom se denna avdelnings inledning. 2 Stall(e)-
skiir(et) stdlalat stdtrfs.t stdlajcbr stdlJbr. 1. ARa, kr.-holme, Stallskiir 1891 Kortet,
EK(B); det stcirre av flera smi skiir, Stallskciren, i ett grundomrflde viister om sundet
Stallhdlet.2. AMa, Stallskiiret EK(B); skiir norr om Stallen och scider om Stallrdnnan;
f.l. innehiller sannolikt BN Stallen. Stalleskr)ren stdlafurg ARa; flera smi skiir i ett
grundomrflde vdster om sundet Stallhdlet, av vilka det stcirsta kallas Stall(e)skrir(et),
se detta nr l. Stenen st/n TIJh, EK(B); sten i vattenytan sydvdst Andersbiden; vid
Stenen btirjade man (alltid) l2igga ut fiskeredskapen di man fiskade i omridet. Sten-
mans holme stdnmans hblma AYs, EK; det stcirsta av Smflskiiren; f.1. innehiller sdker-
ligen sliiktnamnet Stenman pL en frin Malmon inflyttad stenhuggarslakt frfr Sten-
mansskciret) som bodde pi Smcigen och brot sten pi holmen; meddelarna anser att
namnet har tillkommit i relativt sen tid. Stenmansskciret sQnmqnsjq1 AMa, kr.-ho1me,
EK(B); det viistligaste skdret i skiirgruppen Dragsskdren; namnet anvdnds ej av flskare
men av befolkningen i Draget; f.l. innehiller slziktnamnet Stenman; en Stenman bru-
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kade jaga pfl skiiret. 2 Stensholmen. l. st€nshblman TIJb, EK(B). 2. stdnshbtman

stlnshblmanAVs, 1869 (i avskr. 1920), EK; f.l. inneh6ller sannolikt mansnarnet Sten.

Stenskiir st?nftbr AVs, 1869 (i avskr. 1920),1891 Kortet, EK; 10 m htig holme med

sting och numera raserat stenkummel cjster om H611o n2ira fartygsleden in mot Kungs-
hamn och Smcigen sdderifrin mellan Stenskiir och H6lki; f.1. innehflIler sannolikt
subst. s/ez och syftar slikerligen pi de for holmen unika icigonfallande stenarna vid
sfranden, vilka skimrar i regnbigens alla fiirger. Stensncis stinsn{,s TKl, EK 1974-79,
Stens nis EK 1935-40; f.l. innehiller sannolikt mansnamnet Sten. Stensniisudden
st?nsnq,sbdry. TKl; sydostra udden p6 Stensniis; f.l. innehfrller namnet Stensncis och s.1.

udde,varom se denna avdelnings inledning. Stensviksudden st4nswgsbf,an TUb; udde

vid girden Stensvik och pi Stensviks iigoomrflde; f.l. innehiller antingen ett viknamn
Stensvikeller BN Stensvlk och s.l. udde,varom se denna avdelnings indelning. Stocken

st6kan ALv, EK(B); holme utanfrirViijern; namnet innehflIler stockm., ovisst i vilken
betydelse och med vilken syftning, jfr Lillestocken. Stora knulten stbra kruiltry ASo;
grund pfl 5 m djup med sjomtirke vid farleden cister om Sotesk2ir; f.1. innehflller adj.

stor och s.l. knult, varom se denna avdelnings inledning, jfr Nordare knulten och Sun-

nare l<nulten; lokaliteten dr strirre dn Nordare knulten. Storebonden se Bonden. Store-

hatten st@rahhgg stdrahatran AVs; det stcirsta och ostligaste av skiiren Hattarna, se

delta, jfr Lillehatten. Store holme stdra hb4ma eller Torstensholm eller Torkelsholm(e)

AMa, Store holme EK(B), Torstensholm 1673K, Torkelsh. 1891 Kortet; holme soder

om Lille holme, som dr den mindre av de tv6 holmarna; holmarna skiljs 6t av ett sund

och namnen Store resp. Lille holme iir siikerligen givna som parnamn; jfr Lille holme;

de iildre narnnen Tbrstensholm resp. Tbrkelsholm(e) innehiller tvi mansnamn , Tbrsten

resp. Torkel. StortdngsktiretBN. Strykudden strfigbfi"c AGh, EK; udde pfl Grindhol-
mens vdstsida; f.l. innehiller stryka ' gil ndrra, stryka tiitt intill' ; djupfdrhillandena vid
udden grir det mojligt att gilattintill udden med bflt. Strdmsundsbdden strilmsnnsbbn
AVs; undervattensgrund med civer vattenytan uppstickande sten mellan AlekrakeskZir

och inloppet till Strcimsund norr om Smcigen; f.l. innehfiller namnet Strdmsund (se

avd. 1) och s.l. bdde,varcm se denna avdelnings inledning. Stumpen stcirupan AYa;
skiir med formen av en s.k. stomp starup m. 'dock rund limpa' i sundet mellan Grdtci

och Hassaln; namnet iir ett jiimftirelsenamn. Stygge bdde eller Styggen sfiigan .LMa,
Stygge bide EK 193540; undervattensberg vars dversta topp sticker upp strax ovan

vattenytan sydost om Drags skiir; bflda namnen innehiller dial. adj. stygg'ful, otdck';
namnet Styggen iir liksom t.ex. namnet Fiskeldsarna nedan en elliptisk bildning med

bdde m. som ellipsbas; s.1. i namnet Stygge bdde innehltller bdde, varom se denna

avdelnings inledning; biden ligger ndra farleden. Styggemyr stigamilr AFl, sumpigt
strandomrAde vid Germunnercid vatten, EK; f.1. innehiller adj. stygg varom se foreg.

och s.l. myr, antingen syftande pi att omridet iir sumpig mark eller pi att omridet
tidigare varit en >stygg>> del av Germunneriid myr, jfr myr inledtingen avd. 1 och

Germunnerdd myr avd. 1 och 6. Styrens holme BN. Stdngholmen stdghblman ALv,
EK(B); holme vid Stockesundet genom vilket infarten till bebyggelsen Viijem gir;
f.l. innehiller stdng,boh. stag, och s.1. holme, varom se denna avdelnings inledning;
sannolikt har pi holmen fdrr funnits ett sjomiirke i form av en sting. Stdngholmsbdden
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stdghb4msb$n ALv, grund pi 2 m djup srjder om Stangholmen; f.1. innehiller namnet
Stdngholmen och s.1. bdde, vatom se denna avdelnings inledning. Stciviksuddarna
st@wgsbflana ARa; uddar vid Staviken; f.l. innehiller viknamnet och s.1. udde, varom
se denna avdelnings inledning. Stdvelskiir stiualSdr, stilpalsjdr, stfipalSqr AHa,
kr-holme, EK(B), Stufvelsk. 1891 Kortet; skiir vid inloppet till Haby bukt; f.l. innehil-
ler subst. stdyel,boh. stlual strtual, och s.1. skilr,varom se denna avdelnings inledning;
anledningen till namnet rir oviss. Sunnare knulten silarsra knfiltry ASo; grund pil6,7 m
djup vid farleden cister om Soteskdr och scider om Nordare knulten; f.l. innehdller boh.
silarara'sddra' och s.l. krrult, vatom se denna avdelnings inledning, jfr Nordare knulten
och Stora knulten. Sunnare skciret silaara fidt ASn, EK; skdr vister om och strax intill
Sandtin; f.1. innehiller boh. sinara siarara eg. 'sydligare', i dial. normalformen fcir
standardsprflkets sddra; skiiret iir det sydligare av tvfl skiir invid Sandons vdstra kust;
jfr l{ordare skiiret. Sunnerskir siryartcbr AYs, EK, Sunnask. 1891 Kortet; skiiret ligger
i den sodra delen av skiirgirdsomrildet. Sunningarna sdaagana TRo, EK; 6t soder
vettande strandparti vid en bukt av Abyfjorden; namnet anvinds [ven om den intillig-
gande bukten; liiget enligt sjdkortsuppteckningfrhn l9l7 motsvarar ndrmast inplace-
ringen pi EK 1974-79; namnet dr antingen en -ing-avledning eller ett urspr. *Sunn-

dngarna'soderdngama', i bida fallen syftande pA platsens sydliga lZige; med avseende
pi f.1. jfr Bd 5 s. 57 Sunnds; for civergSng -ring trll -ing se t.ex. Bd 12.2 s.389.
Svan(e)slair sodnjfir sudruaJqr AYs, 1869 (i avskr. 1920); ett av Svaneskdren, se detta.
Svan(e)skiiren sudnJare sud.na[clrt sudnaJgre AVs, Svaneskiiren 1891 Kortet, EK; en
grupp sttirre och mindre skiir nord och nordviist om Sandcin; f.l. innehflller sannolikt
boh. svad swqrf . eller svada swdaf .'15gt berg, flat bergyta, berghiill; slipprig berghiill;
sliitt lutande berg; bergknalt' , jfr boh. best. sufun och Bd 16 s. 142, 1 84 samt Svaberget
nedan; s.1. innehflller skdr,varomse denna avdelnings i.nledning; skiiren bestir av 16ga

berghiillar; namnformen har i si falI piverkats av anknytning till den mera poetiskt
klingande fflgelbeteckningen svqn. Svaneskiir udd suQnaJar 6d AYs, nordviistra udden
av ett av Svaneskdren; f.l. inneheller namnet Svaneskir och s.l. udd, varom se denna
avdelnings inledning. 2 Svarta huvudet.l. sudya hiuat sudya hA AYs, Svarta Huludet
EK;f.1. innehiller adj. svart och s.l. huvud, varom se denna avdelnings inledning;en
av uddarna pi skiiret ser mycket m6rk, ndrmast svart, tt. 2. sodya hfi AMa, Svarta
huvudetEK 1935-40, Svartahufvudet 1849 (i sen avskr.), SvartahuvudEKl9T4-79,
Svarte Hufvud 1849 (i avskr. fr. 1920); bergudde vid Apelvik; berget ser svart ut fran
sjcin, kanske pi grund av att sjon stiindigt bryter over det; f.1. innehflller adj. svart och
s.l. huvud varom se denna avdelnings inledning. Svarta hrillorna sud1a htblana AHa,
EK; uddar pi norra stranden av Haby bukt mellan Helgevik och Gronvik; f.1. inneh6l-
ler adj. svart ochs.l. hiilla, varom se inledningen till avd. 5. Syarta skr)ret se Fjordskiir,
L. Svartbddarna sudlb$gna AVs; grund (>grundbrotb) noff om Svarten; f.l. innehiller
namnet Svarten och s.l. bdde,varom se denna avdelnings inledning. Svarten suci1an

su61peller Svarten, St. stdra surip"tAYs, Suarten 1673K, Svarten 1869 (i avskr. 1920),
EK; skiir 6ster om farleden liings kusten; narnnet innehflller adj. svart; skdret, som dr
det storre av tvfl mcirka skiir inte langt frin varandra, ser mrirkt, ndrmast svart ut; jfr
folj. Svarten, L. lbla sudSry AYs, EK; grupp av smiskdr vdster om Svaneskdren och
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cister om och inte lflngt fran Svarten, vilka fran havet (och farleden) ser ut som ett enda

svart skiir;jfr ftireg. Flera Syartskiir. Svartskiirs brott sud[fes breS sublJqS brdd eller
takobsbdde AMa, Svartsklirs brott EK, Jakobsbide 1891 Kortet; grundbrott i Malmo-
brotten sydviist om Svartskiir, enligt Kortet 1891 ligger Svartskiirs brott nolr om
Svartskiir; grundet sydviist Svartskiir biir enligt detta kortnamnet Jakobsbdde, se ovan;

fcirsta elementet i namnet Svartskcirs brott inrehitller skiimamnet Svartsl<dr och det

senare innehfiller brott, varom se denna avdeheings inledning; namnet Jakobs bdde

innehiller mansnamnet lakob ochbdde,varom se denna avdelnings inledning. 2 Svin-

ryggen suinrfigan. 1. ARa, EK; udde pi Krubbeskiiret enligt uppteckning av Thomas

Gdrling, enligt sj6kortsuppteckningen ett litet grundomrflde (>ett litet flu>) vid udden.

2. Afr, EK; udde pfl Tryggti; j?imfiirelsenamn. Svinvikshuvudet suigutgshilr AHo (om-

fattar norddstra delen av titorten Hovendset), EI3; hog bergudde mot Lerdalsbukten;

f.1. inneh6ller viknamnet Svinvik och s.l. huvud, varom se denna avdelnings inledning.
Sydostlcndsen snd6yrpstaknbsan ASm?; undervattensberg sydost om Svaberget; s.l.

innehSller lcnds, varom se denna avdelnings inledning. 2 Stil(e)bddarna. l. sdhbbana

sti\abbgna ARa, kr.-holmar, Siilbidarna EK(B), Skiilbfldar 1891 Kortet; tvfl sklir under

5-meterskurvan och nflgra mindre grundomriden ndra vattenytan (ibland tdckta av

vatten, jfr flua, varom se denna avdelnings inledning) med uppstickande stenar; f.1.

innehflller siikerligen djurbeteckningen siil och s.l. bdde,varcm se denna avdelnings

inledning; skrivningen SW)lbddar pi Kortet 1891 tu sannolikt en missuppfattning och

sammanblandning med det i vissa tralter forekommande sjdl for sril; jfr Stilbdden N.,
5.2. si,\bbg.na eller Sdrebddarna ALv, kr.-holme, Sorebidama EK(B); f.l. i namnet

Siilbddama innehSller djurbeteckningen sril, s.l. i b6da namnen innehdller bdde, var-
om se denna avdelnings inledning; f.l. i namnformen Sdrebddarna dr sakligt dunkel,
men tycks tyda pi att lokaliteterna antingen ligger soder om nigot eller pfl att bidarna
har sammanhang med nigon ci benimn d Sdrdn. 3 Srilebdden. l-2. N., S. nd\ora sdg;ora

sti\bbn ARa; den nolra resp. sodra av Scilbddama, se detta nr 1. 3. s@Lbbn eller Stil-
bddensskciret sQ,tbansJq[ AHn, Siilebiden EK 1974-79, Siilebfldan EK 1935-40; litet
lSgt skiir i vattenytan, sannolikt toppen av ett undervattensberg, boh. bdde; f.1. innehil-
ler djurbeteckningen sril och s.l. dial. bdde,varom se denna avdelnings inledning; s.l.

sktiret inamnet Stilebddensfuiret ar sakerlisen ett senare tilagg, tillkommet efter mcins-

ter av de minga namnen ph -skiret; ombdda i namnformen Sdlebddan EK 1935-40
se bdde i denna avdelnings inledning. Sciki udd sd,4o 6d AVs; viistligaste udden p5

S:ilt ; f.1. innehflller namnet Sriki och s.l. udd, varom se denna avdelnings inledning.
Siirebddarna se Stil(e)bddarnam 2. Sr)rholmen sdrhblman TFt, EK(B); f.1. innehiller
boh. sor'srider'; holmen iir den sydligaste av Badholmarna; jfr Nordholmen. Sd-ri

brott s0 brbdTh, S. Brott Kortet 1891; grund i Ulebergs yttre skiirgird; f.1. innehil-
ler siikerligen namnet Sd-dn och s.l. brott n. 'plats diir vigorna bryter', se dven inled-
ningen till denna avdelning; grundbrottet ligger enligt upptecknaren i linje med S6-on;

enligt sjokortsuppteckningen bryter sjtin diir alltid et siider; namnet pfl sjtikortet kan
vara en forvanskning eller missuppfattning av namnet Sd-ti brott. So-on BN.

3 Feltryck pi EK 197 4-79.

I
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2 Tallriken tdlrekan. 1. AVA, EK 197 4-79; rund flat udde mitt emot norra udden pi
Ldnsmansholmen; udden liknar fran sjdn en upp och nedviind tallrik. 2. AOg; litet
skiir med formen av en upp och nedvdnd tallrik i sundet mellan Stensholmen och
fastlandet; namnen innehiller stbsL tallrik, pi dagens ortsdial. tdlrek, pfl iildre orts-
ilaL taldrk. Tbgelholmarna ti4hb4mgna AIeSmf, sammanfattande om b6da holmarna
med namnet Tegelholmen, se fdlj. 2 Tegelholmen til,hbl,man 1. BN. 2. ASmi Tegel-
holmen EK 1935-40; f.l. innehiller tegel med oviss syftning. Jfr nr 1. Tenholmen
tinhblman AVii, samf. holme, EK(B); f.l. innehflllerboh. tina tDna tina f. 'hummer-
tina' ; vid hummerfiske lagger man ut tinor ftjr hummer vid holmen. 2 Tenholmsskciret

tinhblmsjqtt?nhblmjqtAYd,samf. l.EKl974-79;skiirsydostomTenholmen.2.EK
193540; skdr norr om Tenholmen. TjuveskiiretBN. Tjuvholmarna tluhblmana (1926)

Siuhblmana eller frirr? Tjuven TUb, Tjuvholmarna EK(B), Tjufven 1891 Kortet; f.l. i
narmet Tjuvholmarna innehiller subst. rjzv och s.1. holme varcm se denna avdelnings
inledning; holmarna ligger inte langt fran fastlandet och mellan Sri-iin och Knivs-
holmen; flera iigogriinser lciper sarnman syd och sydost om holmarna. Tjuvholmgrun-
darna tjuhblmgrhg'ana eller Tjuvholmfluna tiuhblmJtrfupa TUb; grundomriden vid
Tjuvholmama; f.1. i bida namnen innehiller namnetTjuvholmarna ochs.l. grund eller
grunda resp. Jlu eller Jlua, fcir vilka se denna avdelnings inledning. 2 Tjuvhdlsskciren.
1. BN. 2. ANIa, Tjuvhilsskiiren EK; skdr, numera med landforbindelse, vid viken
Tjuvhfrlet; f.1. innehflller viknamnet Tjuvhdlet och s.l. skrir,varcm se denna avdelnings
inledning. Tjuvsundsholment$fsanshblmanellerTjuvsunds holme tjfsuns hehma AGr,
Tjuvsundsholmen EK; f.1. innehiller en kompositionsform av namnet Tjuvsundet och
s.l. holme; holmen ligger vid Tjuvsundet. TbbalcsholmenBN. Tobaksskiiret tfi[aksjrt1
ASmf; f.1. innehiller tobak, i dialekten trtbak, med oviss syftning. Tobaksstenen

tfibakstbn AHo; udde i form av en utskjutande klippa l2ingst ut i Nd"sesundet pi Kryss-
niis; jfr foreg. Tomas holme tdmas hblma AVii; halvo med upphalningsplats fcir sm6-

bitar; f.l. innehiller mansnamnet Tomas och s.1. holme, varom se denna avdelnings
inledning. Tbrgeskiret tbflajq1 TUb, EK 1935401, f.d. skiir, numera kaj i Ulebergs-
hamn; f.l. innehiller torg och s.l. sluir varom se denna avdelnings inledning; enligt
sjokortsuppteckning 1926 ska utgrdvningar ha visat att torget i den iildre bebyggelsen
legat mitt emot skdret. Torkelsholm(e) se Store holme. Tors bd.de tos b_ba tQp b$ AYs,
1958 Kortet, Thorsb. 1891 Kortet; grund pfl 7,6 m scider om Buskiir; f.1. innehiller
mansnaffrnet Tor ochs.l. bdde, varom se denna avdelnings inledning. Tbrstensholm se

Store holme. Trillingarna trbfigana AVs, EK, Trillingarne 1869, 1891 Kortet; fre skiir
scider om Rammen; namnet innehiller slbst. trilling och iir ett jiimforelsenaflrn. Trinde
hogen tftga hdyqtan AVii; runt och relativt hdgt skiir 6ster om Groto; f.l. innehflller adj.
trirud trur'rund' och s.l. hog 'hdjd', varom se inledningen avd. 5. Trind(e)sktir titgatgr
(1917) trlt4Jer tftajrir AMa, Trindeskiir EK(B); litet runt skiir mitt frir Skrivarudden;
om f.l. se frireg. Trollevikskiiret, L.lila trdlawg[(b1 ARa, EK 193540; skiiret 2ir mindre
iin Stora Trollvikskiiret. Trollviksskcir(et) trdlwgs[rlr trAlutgsfqy eller Trollevikskciret,
St. sttira trilawqf@[ ARa, Trollvikskiiret EKI974-79, St. Trollevikskiiret EK(B); skiir
utanfcir viken Trollvik; f.1. innehflller viknamnetTrollvik; skiiret iir betydligt stijrre dn

Lilla Trolleviksskiiret. TrySSd BN. Iryggo huvud trigo hA NIr, EK; hog udde med fyr
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pi Tryggo liingst i vzist mot havet; f.l. innehAller namnet Trygsd och s.l. huvud, valom

se denna avdelnings inledning. Trdsklarna trd;klgneAlv, kr.-holme, EK(B); tvi niira

varandra liggande smflholmar i skiirgirden utanfcir Viijern; namnet innehfrller plural

form av boh. traskel trri;kel m. svarande mot standardsprfrkets trdskel, dven med be-

tydelsen 'is pi havsbottnen' ; namnet syftar sannolikt pei trdskelliknande bergsforma-

tioner pi holmen eller pi havsbottnen vid holmarna, jfr namnet Ddrrhdlet (se avd. 1)

pi sundet mellan den viistligaste holmen och Lingholmen. Tdn se Hdstens td. Tdnge-

vikskt)r tdgawgftbr eller Tdngeviksluiren tdgawgfgrg ARa, EK; tvfl skiir utanfor viken

Tdngeviken; f.l. innehAller viknamnet och s.1. skiir, varom se denna avdelnings inled-

ning. 3 Tiirneskiir (Lilla eller liga, Stora eller Hdga). l. tfi4aJfir ARv,Tiirneskiir EK;

f.d. skiir, nu utgrirande vristra spetsen av Niittj och skilt fran Ndtd av en myrleint iings-

mark.2. tQ4ajar eller St. stdra t!4aJfir eller Hdga AMa, Hoga el. St. Tiirneskiir EK(B),

St. Tiirneskiir EK lg74-79; skiir 6ster om Drags holme och nzira nr 3; skiiret iir bflde

stcirre och htigre iin nr 3. 3. L.lile td4aiqr ellet liga AMa, Liga el. L. Tiimeskiir

EK(B), L. TZirneskiir EKl974-79; skiir oster om Drags holme och ndra nr 2; skiiret iir

bide mindre till ytan och liigre anm 2; f.l. innehfrller figelbeteckningen tiirna och s.1.

skiir, varom se denna avdelnings inledning; tiirnor brukar hicka pi skdren' 2 Trirnesl<i-

reru(5.) tdTalsre,D4dqre.1. TUb, S. T?irneskiirenEK(B). 2.ASd ellerASm?, tv6 skiir;

f.l. innehfiller figelbeteckningen tdrna f.; sommartid hflller tiirnan giirna till pi sk2iren.

ud.d.ebdden tsd.abhn ASm; nu bortsprdngt grund i inloppet till Smcigens gamla hamn;

f.1. innehiller subst. udde m. eller ett nflmamn *Udden och s.l. bd.de,varcm se denna

avdelnings inledning. 2 tldden ddn bdn 6dn.l. AGr, EK 193540; udde i form av en

bergklint, egentligen Asebergets-vdstra brart.2. AMa; udde liingst in i Malmd bukt,

diir nu Malmijns tiitort ligger; mojligen avser nanmet iven tzitorten. Uddestens uddar

bdastbns bdar AMa,EK 1974-79, Uddestenens uddar EK 1935-40; uddar vdster om

den sten som idag katlas Ud.desten; f .1. innehiller namnet Uddesten, valom se avd. 5'

Vadklacken udk\hkan AHa; grund pi 6,5 m djup utanfor Sote huvud; f.l. innehflller

sannolikt boh. vad f. 'not, vad' och s.l. klack, varom se denna avdelnings inledning.

Valle-Hans bdt udlehhAsas bdd AMa; udde pi Malmons viistsida nolr om Uddestens

uddar; namnet innehflller beniimningenValle-Hans bdt och syftar pfl att en segelbflt

tillhdrig en person med namnet Hans frin Valla i Tossene sn drev iland pi udden,

sedan han seglat omkull och drunknat vid Rammen. Vardeklacken (Valeklacken)

odlaklhkan ASo?; grundklack scjder om Grunda klack(en) och sydost om Klflvskiir;

f.l. innehflller av okdnd anledning varde,boh. udla,'stenkummel, v6rdkase' och s.l.

klack, varom se denna avdelnings inledning. Varpholmen se Lottas holme. Vassholmen

u4hblman ALv, EK(B); holme utanfor Viijern med flera mindre tjiirnar eller polar;

f.l. innehflller antingen ett pi gen. vatns ifietgiende vass, jfr boh. adj. vassaktig 'vatten-

haltig' ochvassal adj. 'vattensjuk' (om mark), eller viixtbeteckningen vass; s.1. inne-

hiller holme, varom se denna avdelnings inledning. vikefluna uisal\ilpa TUb; grund-

omride ndra vattenytan i yttre delen avVikefjorden; ang. f.1. se f6lj.; s.1. innehflllerfa,
varom se denna avdelnings inledning. Vkegrund ulgagrbgi TUb; grund i Vikefjordens

mynning; f.l. kan innehfrtla subst. vik eller ett n5rnamn *Viken pi vikefjorden, s.l.

innehflller grund,valom se denna avdelnings inledning. V.kestenen uigastgn TUb, EK;
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grund med stenar som sticker upp ovanfcir vattenytan nordvzist om Gflsholmen vid
Vikefjordens mynning. Vilas holme BN. Wre bdden uide b$n ARq, grund pfl 2 m djup
mittemellan Angeln och Olskiir; f.1. innehiller adj. vit och s.l. bdde, varom se denna
avdelnings inledning; namnet iir sannolikt inspirerat av det vita skum som bildas d6

sjon bryter pi biden; eftersom grundet ligger ndrmare ytan iin omgivande grund bildas
kanske mer och vitare skum pfl detta grund. Vrakholm se Knivsholmen. Vrakdsholmen
urQgg'shbhman AY4 samf., EK(B); f.1. kan mcijligen innehilla ett*Vrakds betecknande
en pi holmens strdnder liggande ftirhtijning bildad av vrak, dvs. av havet uppkastad
brite, eller en mer eller mindre tillfiillig sammansdttning *vrakds urQgqs 'isformig
ftirhiijning bildad av wak'; enligt folk pi orten samlar sig mycket stora mdngder av

wak i en liten vik pfl holmens viistsida vid vissa vindar. Vciggeland udgalha AYa;
sfrandstriickan mellan Ndsesundet och Kroppla uddar; f.l. innehflller BN Vagga och
s.l..'land, varom se denna avdelnings inledning. Vdlkommen udlkory.an TKd, vackert
strandparti vid Abyfjorden. Vtimlingehuvudet utiryl,egahfit AVs, sydviistra hdga
udden pfl holmen Viimlingen; f.l. innehiller namnet Vr)mlingen (se nedan) och s.l.

best. form sg. av huvud n. i betydelsen'hdg udde'. Vdst-Hampholru.en eller Hamp-
holmen, Y. BN.

Yttre pallen ddgra pdl AVs; den yttre, dvs. ytterst ut mot havet liggande, av tvfl
bergavsatser med brant stupande sida under vattenytan vzister om St. H6skiir, jfr Inre
pallen; s.1. innehiller pall, varcm se denna avdelrrings inledning.

Alekrdkan dlakrqga AVs, 1891 Kortet, EK, Alkrakan 1869; namnet innehflller dial.
dlekrdka ql,akrEga f. 'storskatv'; storskarven ses av kustbefolkningen med stor ovilja
och betraktas som en skadegcirare av fiskeredskap och som fisktjuv; lokaliteten bestir
av ett undervattensberg med tvi sm6 klippor i vattenytan. Z AtlelWAt<eskr)r(et). l.
dhkrggajdr (1917) dbakrggaldt AMa, Al<rflkeskiir EK; hiir har funnits mycket ile-
krikor. 2. @bakragddr AVs, AtekrakeskZir EK; jfr namhet pi det intilliggande
Skarvesiitt(et).3. dbkrsgajdl AHfl; utanftir Tullboden; f.l. innehflller dral. dlekrdka

Qbakraga f. 'storskarv' och s.l. skiir, varom se denna avdelnings inledning. Astubrott,
N. och S. se fdlj. Astubrotten dstabredt AVs, N. Astabrott, S. Astabrott 1891 Kortet,
1958 Kortet; grund liingst ut mot havet scider om Astan; f.l. innehSller namnet pi
grundomridetAstan (se nedan) och s.l. ortsdialektens pluralform av brott, varom se

denna avdelnings inledning; sjtin bryter pi grunden. Asrcfluna eller Flua eller Fluna
AVs, Astefluna EK lg7+-7g,Fluna EK 193540,1958 Kortet, Flua 1891 Kortet; vid-
strackt grundomrid e, s.k. flua eller flu, delvis synligt ovan vattenytan stjder om Astan
och pA sarnma grundomride; f.1. i namnet Astefluna innehiller namnet Asmn; s.l.
innehbJler flu och namnen Flua resp. Fluna innehiller samma/u resp. flua, varom se

denna avdelnings inledning.
Aggldsklack dglosklhft ALv, grunt omride pi ctrka4 m djup mellan holmen Agglos

(Grytan) och Nilseskiiren; f.l. innehiller namnetAgglds och s.l. klack,varom se denna

avdelnings inledning. Angelbergen dgalbcbylg ARa; grund nordost om skziret Angeln;
f.1. innehiller namnetAngelru (se nedan) och s.l. berg,varom se denna avdelnings in-
ledning. Arligs bdde dhs b8 ARa, Alis Bflde EK 1935-40; undervattensberg vars
civersta spets sticker upp ovanfcir vattenytan; f.l. innehiller sannolikt soldatnamnet
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Arlig, jfr Olof Bratttj iVikarvet 33 (1984-87) s. 15; s.1. innehiller bdde,varomse denna

avdelnings inledning; skrivningen pi EK iir siikerligen grundad pfl en missuppfattning.

Oberg tdnge obar tdga (1926) !be"1dga, fcirr dven Tdngen, Ov. ARa, Oberg tinge
EK, 1958 Kortet, Ofre Tangen1891 Kortet; niis eller udde med hogt berg ut mot Soten;

f.l. i namnet Oberg tdnge irrnehiller sannolikt namnet Oberg (varom se avd. 5), syf-

tande pi det htiga berget pfl niiset eller udden; s.l. innehfiller td.nge, varom se denna

avdelnings inledning; f.l. i namnet Ovre Tdngen innehiller adj. dvre; nflgot hiiremot

svarande *Nedre Tdngen har dock inte pitrffiats i omrfldet. Odby d ddbAb 0926)
ddba 6 Aod, 1891 Kortet, EK, utbijtin 1673 K,6Aty-On 1819; f.1. innehaller BN
Odby 6tAlj rcT K) och s.l. a. Olk)skar dlajqr ATr, kr.-holme, Olskiir EK; holme

s6der om Tryggtiskiir; f.1. iir dunkel och s.l. innehflller slccir, varom se denna avdel-

nings inledning. Otlelskar bddar dlajdr b$ar Nh;undervattensgrund i Ol(e)skiirssund

cirka 100 m fran Otle;stcirs sydviistra spets; s.l. innehiller bdde, varom se denna

avdelnings inledning. Ollelskar flu dlajqr fl,il Nh; grundomride stlax tiver eller i
vattenytan invid Ol(e)skiirs sydviistspets; s.l. innehflIler boh. flu, valom se denna

avdelnings inledning. OnnaBN. Ornudderu d4bdry AHo, EK 1974--79; ca 20 m htig

udde mittemot bebyggelsen Orn; f.1. innehiller antingen figelbeteckningen drn eller

namnet pfl den pi andra sidan sundet liggande bebyggelsen )rn, varom se BN; jfr
ziven namnet Ornefjorden avd. 1. Osdbrottet dspbrbdat TUb; grundbrott scider om

Ostiskiir; angiende f.l. se foljande; s.l. innehflller brott, vatom se denna avdelnings

inledning. Osdgrund(en) dsagrha TUb; grund i Osofjorden noff om Ososkiir; f.l. iir
oviss men innehflller sannolikt sarnma sprflkgods som f.l. i Osdskiir och Osdfiorden

(se avd. 1); s.l. innehiller grund, varom se denna avdelnings inledning. Ouddarna

dbdalla AOd; smiuddar som bildar sydspetsen av 6aUy ti eller On och som med ett

gemensamt namn kallas Oudden; f.l. innehiller ndrnamnet 0n eller appellativet o och

s.l. udde, varom se denna avdelnings inledning. Oudden db&p AOd,EK 1974-79;
udde som bildar sydspetsen av OaUy o eller 6n, jfr foreg.

Barrlind bd.hn balin AHo, holme ingiende i gruppen Barrlindarna. - Namnet

innehflller boh. viixtbeteckningen bdltA f. 'idegran'; jfr t.ex. skiirnamnet Barrlind
Bd 7 s. 163; uttalet balin ar szikerligen, liksom den ibland ftirekommande ftirvriingda

skrivningen Brirlin eller Berlin pi flera holmar med namnet Barrlind (se t.ex. Bd 7
s. 163 och Bd 5 s. 140 f.) resultatet av missuppfattning av det folkliga uttalet i kombi-
nation med association till det viilk?inda tyska stadsnamnet Berlin;jfr det viiletable-

rade namnet pi fyren Berlin som stir pi holmen Barrlind, varom senastAnn-Christin
Mattisson i OUA l98l s.24.

Blflkullberget bldbalbdgat eller Lerberget l?rbtbtlat A, fiskegrund ute i havet

vdster om Soteskiir. - F.l. i Bldkullberger innehflller siikerligen hojdnamnet Bldkullen
(se detta avd. 5), som dr ett av meden for grundet och f.1. i Lerberget inneh6ller boh.

ler'lera' och syftar pi att bottnen bestir av lera. S.1. i bida namnen innehiiler berg,

varom se denna avdelnings inledning samt inledningen avd. 5; jfr BldkullbergetBd16
s.125, diir det dock niimns att nigot Bldkullen inte ingfrr i medangivelsen.
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Bonden bdn ellerMalmiibonden mdlmpbon eller Storebonden storabdn stdrabbn
eller FlatbondenAMa; holme pfl 6ver 5 m hcijd vid Bondebrotten. - Flatbonden 1891

Kortet, Storebonden EK, 1958 Kortet. - Namnen innehiller bonde, fvn. b6ndi sarnt-
liga m. Liings Bohuskusten finns flera landmiirken med namnet Bonden eller med
namn innehillande en siirskiljande f.l. eller bestimning i kombination med Bonden,

bonde eller -bonden; jfr t ex. htijdnamnet Sote bonde inom detta hiirad (avd. 5), Bonden
resp. Lille-Bonden utanfrir Kiiringdn (Bd 8 s. 173); jtr dven den alternativa namnfor-
mela Kulla-bonden for Kullen iLlggude hd, SkAne ldn, och Bonden eller Kinnabonde,
alternativnamn ph Kinnekulle,Kinne hd, Skaraborgs liin (SOSk 17 s. 116). Namn-
biirama iir samtliga s.k. naturliga landmiirken och zinnu i dag av stor betydelse fdr
navigationen. De utg6rs av lokaliteter som pi ett markant siitt h6jer sig iiver sin ndr-
maste omgivning, minga av dem stora och hdga bergformationer, vilka syns langt ut
over det vatten i eller invid vilket de ligger. Manga av lokaliteterna har en bred bas och
relativt svagt sluttande sidor. Andra htijer sig som knopparlknappar civer vattenytan,
som t.ex. Lillebonden vid Bondebrotten i denna avdelning och Lille-Bonden utanfor
Kiiringcin (Bd 8 s. l1r. Pe l6ngt avstflnd fran kusten syns naturligtvis inte dessa

smdrre upphojningar civer vattenytan och de htigre lokalitetema ser i sin tur d6 ut som
smi knappar eller knoppar pfl vattenytan.

De alternativa namnformerna till Bonden, dvs. Flatbonden, Malmdbonden och
Storebonden med sina olika siirskiljande fdrleder har siikerligen tillkommit ftjr att
undvika sammanblandning med andranamn innehillande namnelementetbondelangs
bohuskusten. Vid navigation i det ndrmast liggande kustomridet, som omfattar de fcir
sjtifarten farofyllda vattenomridena utanfcir Sotendset, har det framfdr allt varit bety-
delsefullt att undvika sammanblandning med det viktiga landmlirket Sote bonde.F.l. i
namnet Malmdbonden, vilket enligt upptecknaren Thomas Gorling, sjiilv ursprungli-
gen frAn Fisket6ngen, eir det naflrn som anvdnds i framfor allt Fisketangen, innehdller
onamnet och BN Malmc)n. F.l. i namnet Storebonden innehiller adj. stor och har till-
kommit for att siirskilja platsen frfrn den intill liggande Lillebonde,?, som dr avsevdrt
mycket mindre till omfanget om rin av samma hrijd som Storebonden. I ftirhflIlande till
Lillebonden, som liksom Storebonden nir en hiijd pfl civer 5 m, dr Storebonden avse-

vdrt mycket strjrre bide med tanke pS lUingd (mer iin tre gfinger si 15ng) och bredd,

vilket gtir att holmen pi avstflnd ser sttjrre och miiktigare ut an Lillebonden, se detta.
BondenlStorebonden etc. ochLillebonden dr de enda holmarna inom gruppen som nir
en hiijd upp till och cjver 5 m. Siviil Lillebonden som BondenlStorebonden etc. zir

foljaktligen viil synliga utifran havet och utgcir goda landmiirken.
Fcirleden i namnet Flatbonden innehflller adj. flat och anspelar pi att holmens

tjversta del iir flat. Som ovan nd"mnts har hela holmen formen av en hrijd med bred bas,

svagt sluttande sidor och flat utbredd topp. De olika namnfornerna Sterspeglar alltsi
olika sidor av holmens silhuett.

Namnelementet bonde(n) kan antas ytterst fltergi pi personbetecknin gen bonde och
i si fall ha personifierande karaktiir. Som pipekas i Bd 8 (s. 207)bor namnet Bonden
i skogen pi en griinssten mellan Romelanda sn och Solbergs sn i Inlands S. hiirad
(Bd 5 s. 173) sammanstiillas med de hiir namnen. Hiir antyds just att namnelementet i

l
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detta namn har en personifierande karaltiir, >>ensaflrma stora stenar fi ofta personifie-
rande namn>>. Stenar och bergshdjder med ett visst utseende kan av numera okiind
anledning ha fort namngivamas tankar till personbeteckningen bonde, vilket ocksfl

foreslis av Hjalmar Lindroth (1922 s. 17). Senare kan dessa namn ha anvdnts som

noanamn. Att namnen pi nigra av de mindre, nrirmare kusten bel2igna lokalitetema
inspirerats av narnnen pi de storre och mera betydande landmiirkena iir rimligt.
Namnen kan ha spritts liings kusterna genom seglationen. En annan minst lika rimlig
mtijlighet dr att namnen uppstitt spontant och oberoende av varandra. Kanske har
lokalbefolkningen pi olika stiillen upplevt det som naturligt att associera en htijd eller
en sten med ett visst utseende till personbeteckningen bonde och att sedan i vissa fall
anvdnda namnet som noanarnn. Om kustnamn innehillande namnelementet bonde se

vidare Birgit Falck-Kjiillquist i OUA 2006 s. 2l ff. ochdiir anftird litteratur.

Buntekobfld en bdntahbubbn (1917) brtatalkabbn? (1923) b,rtaokub4n AMa; under-

vattensberg vars civersta del sticker upp strax ovanfcir vattenytan. - Buntelkobiden EK
193540. - F.l. innehflller s?ikerligen det ligtyska eller nederliindska fartygsnamnet

Bunteku'den brokiga kon'. Att itminstone ett skepp med detta namn seglat i bohus-

liinska farvatten pipekar Ivar Mod6er (1936 s. 57) med hiinvisning till ett av Gustav

Vasaden 26121539 utfiirdatbrevomskeppet Buntekon, varikonungenvardeldgare,
vilket gfltt pi grund i Giita 2ilv (GFR 12 s. 169). Enligt uppteckning fran 1965 av

Thomas Gdrting uppger ocksi meddelaren att en bflt med narnetBuntekuhar gitt pi
grund pi platsen, jfr ?iven skdret Buntekon strax nedan samt andra grundstdtnings-

hamn som t.ex. Elefonten och Engelsmannen inom omr6det. S.l. innehiller bdde,

varom se denna avdelnings inledning. Skrivningen Buntelkobdden pi EK 193540
(fr Lindroth 1922 s.18) iir siikerligen en missuppfattning av namnet; se friljande samt

vidare Mod6er 1.936 s.57.

Buntekon bbntalk*e eller Kon kilg eller Buntekoskiiret AMa; f.d. skiir numera

liten udde soder om Skrivarudden och innanfcir Buntekobiden. - Buntelkoskliret EK
193540. - Namnformema Buntelkon och Buntelkoskdret innehiller siikerligen frir-
wiingningar av ett Buntekon innehillande skeppsnamnet Bunteku, se foreg. och d2ir

cit.litt. Namnet Kon dr sannolikt en ftjrkortning av namnet Buntel<on. Kartans Buntel-
kosktiret innehiller en s.l. skiiret som ett sannolikt av kartografen gjort fortydligande
tilliigg till det urspr. namnet.

Fiskeliisarna ftskelbsgna TUb. - EK(B). - Namnet betecknar sm6 l6ga berg i
vattenytan, boh. bddar, med diligt fiske och iir en elliptisk bildning diir ett *Fisklds-

bddarna'bidarna utan fisk, de fiskltisa bfldarna' foresvdvat namngivaren. Namnet
innehiller adS. fisklt)s jZ;kelbs 'ttan fisk, med dflligt fiske'; ellipsbas iir plural form av

bdde m., varom se denna avdelnings inledning.

FfrnyttfdnlttfdnA! N-v holme utanftirViijern. - Namnet innehiller sdkerligen en

bohusliinsk motsvarighet *fdnil till fvn. fiinftr'av ringa nytta',jfr boh. ad| fdnynig
'som dr till ingen nytta' och boh. subst.linyttafdnntra f. 'oncida, till ingen nytta, gagn-
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l6shet' jiimtefrasen ifdnyttatfrnmla 'ionddan', jfriivenholmnamnet FdnyttaniBd4
s. 82; namnet syftar sannolikt pi att holmen i ett eller annat avseende iir obrukbar och

till ingen nytta; betriiffande namnbildningen jfr Agglos nedan i denna avdelning.

Ganeskiir(et) Sd.nalst gdnajsr eller Garn(e)skilr gdttajqr ASti; skiir med fyr viist
Scj-iin utanftir Hunnebostrand. - Ganeskliret EK(B), Garnesk. 1958 Kortet. - S.l.

innehfiller sluir n. F.1. kan antingen innehilla boh. subst. gen, pl. gdnar, 'giilar' eller
boh. v. gd.na'gdla, rensa bort gdlarna'eller (om makrill och sill) 'gi i stim uppe i
vattenytan, stimma (och iita det vid ytan simmande planktonet)'. Namnet Sillekldvan
pi en vik inte langt fran skiiret pi SO-on kan tyda pi att sill brukat gana och i sarnband

diirmed fiskats vid skiiret; skrivningen Garnesktir pi sjdkortet beror siikerligen pi en

missuppfattring och det sentida uttalet zir sannolikt grundat pi skrivningen p5 sjokortet.

GerebergetTd-robdrlet ASm; berggrundpil2D m djup med flera toppar omgivet av

djup pi c. 4045 m, fiskeplats. - F.l. innehflller sannolikt gen. pl. av fvn. geirm.'spjrtt,
spets' eller gen. sg. eller pl. av fvn. geiri m.'nigot spetsigt eller triangelformigt som

liknar spetsen pi ett spjut' eller 'spetsigt eller triangelformigt stycke jord, tyg e.d.', jfr
t.ex. Gerefiiill (Bd 6.2 s. 387), Gerhatten (Bd 5 s. 177). S.l. innehfrller berg n. Som
ovan namnts karaktiiriseras berggrundet av flera spetsiga toppar.

2 Getstadholmenli;tahb4man.l.AGr; alternativt namn pA.Getholmen, se detta.2.
ASn; liten holme vid tistra sidan av Sandon rakt vdster om Sanddskdrens norra udde.

- F.1. innehiller sannolikt ett *getstad'plats for getter, plats diir man har getter (pi
bete)', jfr det alternativa namnet Getholmeru pfl nr 1 (se ovan) och sammansatta dial.
subst. som t.ex . hriggstad 'plats diir det viixer hiig g' ,lakestad'plats diir det finns lake'.
Betriiffande stad(en) i betydelsen 'plats fcir nigot' se dven Bd 3 s. 342.Det kan dock
inte helt uteslutas att namnen innehiller BN Gisrad som betecknar en bebyggelse i
Tossene sn och att platserna i si fall i ett eller annat avseende varit knutna tiII eller haft

sammanhang med denna bebyggelse.

Gluppii gldps 0917) g\ilpo AH6; halvti, f.d.6. -EK, Glopp 61841, Glopp-ti
1870, Glopp-on 1870. - F.1. innehiller siikerligen dial. glnpa L'skreva, skilje mellan
tvi kanter' och s.l. o, varom se denna avdelnings inledning. Halvcin skiljs fran fast-

landet av en smal djup dalslaeva, vars liigsta nivi i dag ligger c. 5 m over havsytan.

Landhojningen i omridet 2ir, som i hela Bohusliin, sv6rbedcimbar, men strandlinjen
torde enligt muntlig uppgift av Tore Pisse, SGU Gciteborg, (fr iiven Pflsse 2003 s. 31 ff.
och diir cit. litt.) ftjr 1000 ar sedan ha legat c. 4,5 m tiver och fdr 2000 flr sedan 9 m
6ver nuvarande havsyta. Landhojningen brukar idag anses vara 4 mm per 6r i norra
delen av Bohusliin. Med hiinsyn hiirtill bdr Gluppo ha varit skilt frin fastlandet iinnu
strax fiire er 1000.

Gribenarna grbbbnana grPtf;lnana eller Griitiifltna grQdoJT*na -lUb; grund i
Osdfjorden inte langt frin Norra och Siidra Groto. - Grflbenarna EK 193540,

I
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Grtitdfluna EK1974-:79. - Namnet Grd.benarna innehflller sannolikt noabendmningen

grdben grbben fcir varg, jfr dock boh. grd.benesill f . om mycket stor siIl, storsill.

Namnet iir siikerligen en ellipsbildning med best. pl. av Jlu som ellipsbas, jfr alterna-

tivnamnet GrdtdJluna. F.l. i namnet GrdtdJluna innehiller namnet Griitii och s.l. flu,
varom se denna avdelnings inledning. Grunden bryter i sjiigang och anses farliga ftir
sjofarten.

Griimjan grdmla ASo; smiskiir eller stenar i vattenytan nordtist om Soteskdr.

- EK. - Namnet dr sannolikt en ung bildning till fvn. gremia 'giere gram el. vreid, ergre'

(NorrOn ordbok) med syftning pi skiirens obekviima liige fiir seglationen i omridet.
Med avseende pi namnbildningen jfr Kriimjan.

Giiransii eller Jiirnsii ftnsb 09t6,1926) furans b 0965) THb; ti invid Hunnebo-

sffands smflbitshamn. - Gciransd EK(B), 1958 Kortet, S:t Gdransd EK 1974-79.

- 6ns namn pfl samtliga kartor dr Gdranso med undantag av EK 1974-:79, diir namnet

har ?indrats till S:f Gdransd. Nflgot uttal av namnformen S:t Gdrans o finns inte i
DAGs, och namnformen rekommenderas inte heller pi den 1967-06-30 till Rikets

allmiinna kartverk insiinda granskningsblanketten (DAGs). En uttalsform S:t Giirans

o skall dock enligt samma blankett finnas p5 orten. Namnformen S:t Gdrans d bot
dock betraktas som ett olyckligt missforstflnd, miijligen initierad och efterstrdvad av

vissa ortsbor. Skrivningen Gdransd pir samtliga kartor dr sannolikt att se som en >>upp-

snyggning> av den iildre, endast i uttal belagda namnformen Jdrnsd, vilken pfl orten

kan ha fitt en negativ klang genom association till boh. v. gdna lQna'prata veligt och

trottande', jfr Nil6n 1879 'prata dumheter, prata i vzidret' samt no.dial. (Ostlandet)

gjQna 'retas med, skzimta med, hitra'. F.1. i den urspr. namnformen Jdrrusd innehiller

sannolikt mansnamnet Jiirn Jq4, valom se Lindberg 1906, jfr Jdrnshagen Bd 16

s. 223, J drnflat en B d 20.2 s. 264 och J drn- Olle -hag arna Bd 1 5 s. 1 1 8. S.l. i namnen

innehflller o, varom se denna avdelnings inledning.

Haralden hdtalan hdtaln hardl AHi; holme nolr om Malmtin och 6ster om far-

leden in mot Ornefjorden. - 1891 Kortet, EK(B). - Namnet innehiller troligen, av

oviss anledning, mansnamnet Harald boh. hdral, jfr t.ex. Haralds pall (Bd 20.2

s. 189) och kan vara en s.k. ideell ellips, diir ett maskulint grundord, sannolikt holme,

fdresvdvat namngivaren. Med avseende pi bildningssiittet jfr namnet pfl den vzister om

samma farled och inte langt fran Haralden liggande Hassaln.

Hassaln hd;hln ha-sdln AV6, samf., holme vdster om farleden in mot Ornefjorden.

- EK(B). - Namnet iir dunkelt. Miijligen kan viixtbeteckningen hassel f. ingi i namnet,

vars bildning eventuellt kan vara inspirerad av namnet p6 den oster om samma farled

och inte lingt fran Hassaln liggande Haralden.

Hundsfotten hfinsudtn AVs, skiir norr om Viimlingen. - Namnet innehiller siiker-

ligen subst. hundsfutt m. 'yttre kdnsdelar hos tik', antingen i dess anvdndning som
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synnerligen nedsattande skiillsord, eller ocks6 i ordets anv2indning som sjciterm om i
iindan pi blockstropp anbragt liten stropp vari ldparen i en talja gtirs fast eller om litet
baksiite (med rundad trekantig form) f6r kusk p6 kappsliide; om i de tvi sistniimnda
fallen i jiimftirande anvAndning, om i det forstniimnda syftande pfl att skiiret iir till
fdrargelse eller besvdr for sjofarten. Skiiret ligger mellan tvi farleder, vilka loper sam-

man noff om skriret och dess grundomrflden.

IJiilil hblb AVs; ri och fyrplats scider om Smcigen. - Helld 1691 K, Helld 1806 K,
1869, 1869 Svenske lotsen (s. 10), 1894 Svenske lotsen (s. 2I), l9O9 Svensk lots
(s. 46), EK, Hollcjn 1673 K, Hollertjen 1773 K. - Namnets friga problematiska s.l.
innehflller d.Deti bygden upptecknade uttalet pekar mot att f.l. innehiller en form av

verbet hdllaboh. htsla eller boh. hdll hul n.Yerbet hdlla forekommer bl.a. i betydelser
som 'h611a (kurs) p6' eller 'stanna till vid', jfr iiven uttrycket hdlla pd'hfllla kurs pi'.
Hdll, iboh. hal, n. fcirekommer med betydelser som 'tag, grepp, fiiste (i bottnen med
vad eller dragg eller ankare); avstind, riickhill; riktning, vddersfreck'. Jfr dven uttryck
sombqrathel'bilait sammahill, liggai sammariktning, liggapi sammavdg', dven

i bildlig anviindning 'gi Ft ratt hill, gfl bra, lyckas' och de bqr r hal'det gflr i riitta
riktningen, det gfrr bra, det lyckas'. Vid insegling fran havet bcir Siilti och H6lki
bqra t hal dvs.ligga i riitt (samma) riktning. He[6 iir ett viktigt landmiirke och en
tillfdrlitlig hillpunkt vid angriring av kusten med dess farofyllda och forridiska far-
vatten. Norr och soder om cin gar farleder in mot kusten utifrfln havet, och rister om
H611o gir den gamla skiirgirdsleden mot Gravarne (nuv. Kungshamn) och Smdgen.
Innanfrir H611o ligger viil skyddade vatten med mycket god ankarbotten. OmrAdet
befraktades (och betraktas ) som en god och sdker tillflyktsort vid segling liings kus-
ten, speciellt som tillgang till dricksvatten finns i form av en kiilla pi 6n.

Siv2il sprikliga som sakliga ftirh6llanden tyder allts6 ph, att namnet innehiller an-
tingen en form av verbet hdlla 'hllla (kurs) p6' eller ovan ndmnda subst. hdll 'hill,
riktning o.d.'och syftar pi att cin iir ett pfllitligt navigationsmiirke att hilla pi i de frir-
riidiska och farofyllda vattnen runt Hflllo, som tillsammans med den intill liggande
Siild sedan gammalt iir ett viktigt landmiirke vid angtiring av kustena och infarten till
Gravarne (Kungshamn) och Smtigen. Ons betydelse fcir navigation och skeppsfan kan
alltsfl anses ha utgjort namngivningsgrunden.

Som forfelad mflste anses Roger Wadstrcjms tolkning av namnet Hdlld (Wadstrom
1983 s. 105). Han anknyter namnet till fvn. hdll'hog backe', no.dial hol'lhghojd',
hole m.'jordryg, liten skogstrimmel, lund' (fr Torp 1919 s. 218), boh. hole m. h@l,a

'llg, torr, rund jord- eller grusupphrijning', samtliga med lang sluten vokal. Wad-
strdms tolkning har olyckligtvis civertagits av SOL (s. 140). Siviil dialektuttalet av
namnet Hdllii som de iildre skrivningar som finns av namnet talar alltse mot Wad-
str6ms tolkning. Inte heller har vare sig den silhuett som syns av Hfllki ute till havs

eller nflgon upphiijning pi cin nflgon likhet med den terriingformation som pi om-

a Hilki blev fyrplats 1842. Se 2iven seglingsbeskrivningar som Svenske lotsen 1869 (s. 10), Svenske
lotsen 1894 (s. 21), Svensk lots 1909 (s. 46). Ons betydelse fiir navigationen avspeglas ocksfl i att dess

namn, liksom namnet Siilti, fdrekommer pi iildre kartor och pfl sjdkort.
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rfldesdialekten kallas hole hQl,a, som normalt anveinds om torra, tiimligen liga, nigot
rundaktiga upphdjningar av grus eller jord (beliigna i skogsmark, bevuxna endast med

torrt, kort griis e.d.). Jfr hole i Naverstads sn, Bullarens hd (uppteckning 1915 av Axel
Paulsson) samt Paulsson 1920 (s. 51) sant Holarna hdlana Bd 18 s. 82 och Holen
hfln hdan Bd 20.2 s. 47 , 51. Samtliga upptecknade namn uttalas liksom appellativet
med lang sluten vokal. Hole fdrekommer ocksi i ett fital zildre, endast i lantmiiteri-
handlingar belagda namn pi mindre htijder eller fiirhdjningar i terriingen i Sorbygdens

hd och i Viitte hd (Bd I7 s.193,20.1 s. 136) och diir cit. litt., vidare Assar Janz6n i
NoB 30 (1942) s. 59 ff., 8d20.2 s. 184 och 189 och Bdl9.2 s.72.

Varken ur spriklig eller saklig synpunkt finns det sSledes nigot som talar fcir att

namnet Hdlld innehiller hole. Det i bygden upptecknade uttalet pekar diiremot mot
att namnet innehiller en form av verbet hdlla, boh. hbla eller boh. subst. hdll hel.

Eftersom Hflllti tillsammans med den intill liggande Siil6 tu ett viktigt landmiirke vid
angiiring av kusten och till infarten till Kungshamn och Smogen dr det sannolikt att

ons betydelse fdr navigation och skeppsfart utgjort namngivningsgrunden. Se ziven

Falck-Kjiillquist 2004b s.47 ff.

Hflskiir, L., St. lila stdra h/Sdrkallas vanligen enbart Hflskiir hdjqr AYs; tvi skiir,

ett stcirre och ett mindre, ldngst ute till havs vdster om Smdgen; det stcirre liingst ut mot

havet liggande skiiret kallas vanligen enbart Hdsl<rir. - Hflsier 1673 K, Hiskiir 1806 K,
1869 (avskr. I9Z0),1891 Kortet, L. Hiskiir, St. Hiskiir EK(B). - F.l. innehiller sziker-

ligen dial. hd'pigghaj' knappast adj. hdg, i omridets dtal. haw Cfr Bd 16 s. 156 Hdga

berg). Skaret iir inte hetrler speciellt hiigt i ftirhillande till iiwiga kringflutna lokaliteter
i omrfldet; mojligen kunde silhuetten av Hflskiir (St. Hiskiir) ha ftirt tanken tillrygg-
fenan pi den i farvattnen llings kusten vanliga pigghajen; om jiimfiirelsenamn och

deras betydelse fdr navigationen se Falck-Kjiillquist 1990. Jfr det 6ster om de syd-

ligaste Viiderdarna i Kville hiirad liggande Stora Hdskrir, ett viilkiint landmiirke l2ings

kusten (se t.ex. Svenske lotsen 1869 s. 9), vars namn behandlas i Bd 16 s. 131. Sanno-

likt har namnet Lilla Hdslcdr inspirerats av namnet pfl den stcirre och mera betydande

Iokaliteten.

Htillungen fuilogan ARa, berggrundpi 5,4 m djup i Kflren norr om Oberg tange.

- 1958 Kortet, Hillungen (!) 1891 Kortet. - Namnet lir siikerligen en onomastisk suf-

fixbildning pil -ung- till namnet pi det niiraliggande berggrundet Hcillan (se detta nr 2)

med betydelsen 'samhcirighet med Hdllan' eller 'liige intill Hiillan'. Skrivningen Iftill-
ungen I89l iir sannolikt en felskrivning pi sjrikortet, jfr Hrillebd.de (l) ph samma kort
(1891) for Hdllebdden; kanske har en sammanblandning skett mellan de tvi fcjrleds-

elementen vid sjokortets tryckning.

Hiist(e)stenarna hdstastbna4a hdstbrugna ANIa, niis pi sydviistra Malmon vid
udden Hiiststens udde. - Hdststenarna EK. - Sannolikt har namnet ursprungligen syftat

pi nigra hiistliknande stenar pi platsen, vilka raserats genom stenhuggeriverksam-

heten, vilken pigitt pi platsen i c. 115 6r; jfr namnen Hriststens td, Hciststens udde och
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Hciststenslandet. Kanske har hela nliset eller nigon sten diirpe tidigare kallats Hiisten?
Namnet iir troligen givet fr6n sjtin. I si fall har formationen tjiinat som landm2irke frir
folk som fiirdades i farleden vdster om Malmtin.

Kalven kdkuan fdrr dven KalvholmAMa, f.d. holme. - Kalfholm 1673K, Kalfven
1891 Kortet, Kalven EK. - Namnet Kalven,liksom f.l. i namnet Kalvholm, innehiller
djurbeteckningen kalv i den i ortnamn, framfcjr allt i namn pfl kringflutna lokaliteter,
si vanliga betydelsen 'mindre (kringfluten) lokalitet beliigen vid sidan av en st61Te',
jfr t.ex. Tjdme Kalv eller Kalven Bd 7 s. 43 och diir cit. litt. S.1. i namnet Kalvholm
innehiller holm, varom se denna avdelnings inledning. Den f.d. holmen ftjrenades
senare genom ett triiskliknande omride med Malmcin men dr numera genom en griivd
kanal 6ter skild fran Malmdn.

Kampan ABu, liten udde diir fjordarna Bredungen och Abyfjorden mots. - EK.
- Namnet iir sannolikt en feminin bildning till en bohusliinsk motsvarighet till no.dial.
kamp m.'sten, (rund) gristen, bred och rund fjiilltopp', sv.dial. kamp m.'smi rund-
aktiga stenar i aker, klappersten';jfr KampanBd9 s. 132 och KamparebergetBd 12.2

s.292. Om namnbildningen se Astun nedan.

Ked Sdb G9I7) SQ AHil, samf. - EK(B), Kietin 1673 K, Kieri 1891 Kortet. - F.l.
innehiller siikerligen kidboh. rg 'kid, liten get', jfr no.dial. kje, kji n. fvn. kid n., och
s.l. o, varom se denna avdelnings inledning, altse*;eb'kid6', vilket i dial.blivit SQ;

den ndra fastlandet beliigna cin har siikerligen i iildre tid anviints som bete frir kid; jfr
Sdd-Kiddarna i SOV 7 s.31, Sahlgren 1957 s. 179 f. samt KidholmeniLindrothl922
s. 108 f.

Kriimjan $rdm1a eller Skriimjan skrdryrya AMa; litet skiir i vattenytan intill
Dynan nr 1. - Kriimjan EK 1935-40. - Namnet Krrimjan iir sannolikt en bildning till
fvn. kremja'trykkje med handen, knuge, elte', syftande pfl vattnets och vigornas gang
ijver skdret. Med avseende pi namnbildningen jfu Grrimjan Namnet Skrtimjan ar
sannolikt en yngre namnform bildad efter mtjnster av namnet Kreimjan till verbet
skriimma'gcira rddd'.

Kii-ii St., L strDra lbla Sdb (j917) stdra lbla fub G0 TFt resp. TUb. - Koti 1891
Kortet (!, avser St. Ko-d), K66 1806 K, St. Ko-ti, L. Kt -o EK(B), K66 1968 Kortet,
Ktt-tt (bida avser St. Ko-ti), L. Kt -d EK 1974-79. - F.l. innehiller sannolikt krd
'killing', boh. 79. Uttalet med s i f.l. har siikerligen uppstfltt genom piverkan av

s.l. ii o. Jfr Bd 10 s. 82 Kiddn och diir cit. litt., SOV 7 s.30 Sdd-Kidiiarna och NG 17

s.26 KjeQen Oarna ligger inte langt fran fastlandet och har troligen i iildre tid anviints
som betesplats ftir killingar.

Mjiilsk[r ry645qr ry$Ljqr ASo, kr.-holme, skzir med fyr. - EK(B), Mjiilsk. 1891

Kortet. - Namnet iir sannolikt en redukt av ett *Mjdlbcirsskcir med f.l. innehflllande
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dial. viixtbeteckningen mjdlbiir ry\l,bcbr n.'mjcilon, arctostaphylos uva-ursi'; vtixtens

blad anviindes som liikemedel framftlr allt inom folkmedicinen och avkok av vdxten

anvdndes ziven vid ftirgning av olika typer av gafn, iiven fiskegarn, och fcir fiirgning av

andra textilier (Hgeg 1914 s.228 ft.); vdxten mjrilon fcirekommer pi sk2iret men iir for
riwigt inte vanlig i socknen, speciellt inte i kustomridet; vlixten har dock konstaterats

fcirekomma i Ramsvik i Askums sn samt frin och med Kville sn och noffut mera all-
miint i kustomrfldet (Fries 1971 s. 285). Ramsvik ligger inte langt frin Mjrilskiir.

Motholmen md dhblman eller Medholmen mbhblman eller Mittholmen mitrhbLman

eller Mellanholmen mdlanhblman TFt. - Motholmen EK(B). - F.1. i Motholmen

innehflller sannolikt boh. subst. mot medn.'mtite, fdrebud' eller 'det fcirsta man mdter

pi en fiird'. Holmen dr en av Badholmarna, fcirr Fiskholmarna (se detta), och ligger
shax utanfdr Nordholmens sydostra hcim; det iir den fijrsta holmen man moter pi viig

ut till fiske frin Bovallstrand; forr kunde holmen ses som liggande vid ett mot mellan

tvi leder Qfr Mote floge Bd I s. 139), eftersom det i 2ildre tid var mtijligt att antingen

ta biten ut genom sundet mellan Nordholmen och Sorholmen eller ocksi gi utanfcir

och norr om Nordholmen; enligt meddelare i Bovallstrand skulle man aldrig ro i sun-

det mellan Biskopsholmen och Medholmen utan mellan Medholmen och Sorholmen

di man rodde ut till fiske, men di man rodde hem gick det bra att ro dzir. F.1. i namnet

Medholmen innehflller siikerligen ett med- 'som ligger i mitten, mitt-', jfr fvn. mid-

'mitt-' . F.l. i Mittholmen innehhller mitt och f.1. i Mellanholmen mellan. De tre senare

namnen syftar pfl att holmen ligger mitt emellan Nordholmen och Sorholmen.

2 Miirrebflden. l. mdtabbn mdrabEn ANIa; undervattensberg vars hcigsta del

sticker upp ovanfor vattenytan. - EK, Miirreb. 1958 Kortet. 2. mdrabb? mdrbbn AFiry.

litet skiir eller sten som normalt ligger ovanfor vattenytan men overflyts och bryter vid
hogvatten och storm. - EK. - F.l. i bida namnen innehiller djurbeteckningen miirr.
Mcinebdderu nr 1 kan vara ett jiimf6relsenamn. Simmande hdstar var en inte helt

ovanlig syn i sk2irgflrdama i frirra hiilften av 1900-talet dA hiistarna ofta togs ut till bete

pi holmar och sklir genom att de simmade efter en foljebit, jfr t.ex. Mod6er 1933

s. 137 ff.; Miirrebflden nr 2lar inte ur nflgon synvinkel se ut som en simmande hiist;

d2ir skall enligt sjiikortsuppteckning frin 1926 emellertid ett skepp lastat med miirrar
ha strandat. S.l. innehflller bdde, varom se denna avdelnings inledning.

Nissebiden n\;abbn, nbab\n AYs, med sjtlmiirke ftjrsett grund i farleden soderifrfln

in mot Gravarne (Kungshamn) och Smtigen. - EK, Nisseb. 1891 Kortet. - F.1. innehil-
ler sannolikt subst. nisse m. i dial. om (mer eller mindre illasinnat) naturvdsen sisom

tomte e.d., eller om ndcken, dven om mindre rymdmitt sflsom ll2 jtngfnt eller 116

kanna samt om bleckmitt som rymmer dessa enheter; antingen kan namnet vara inspi-

rerat av grundets form eller ocksi kan grundets plats i farleden ha setts som fdranledd

av ett illasinnat naturvdsen; ytterligare en mtijlighet drr att namnet innehAller mans-

narnnet Nisse och att en man kallad Nlsse antingen fiskat pi grundet eller gitt pi
grundet med sin bflt.



82

Nordholmen nDLhblman eller Biskopsholmen biskapshblman TFt. - Nordholmen
EK(B), Biskopsholmen EK 1974-79. - F.l. i Nordholmen innehiller boh. n4{ stan-
dardsprflkets nord.Holmen eir den nordligaste av de tre ndra varandraliggande Bad-
holmarnaeller Fiskholmarna.F.l.iBiskopsholmeninnehlller av okiind anledning subst.
biskop.I samband med fiske var bendmningar pi prAstmiin av olika slag tabuerade,

vilket grir frirekomsten av ordet biskop i namnet pi ett flskeskdr egendomligt. Enligt
meddelare i Bovallstrand skulle sundet mellan Biskopsholmen och Mittholmen eller
Motholmen undvikas di man rodde ut till fiske, men di man rodde hem gick det bra
att ro genom sundet. Ut skulle man ro mellan Mittholmen och Scirholmen.

Pularn priLlary p|larL eller Munkholmen, L. lela mdgkhblman TUb, skiir vid
Munkholmen i innerskiirgirden. - Pularn EK(B). - Namnet Lilla Munkholmen dr
siikerligen givet i forhillande till (Stora) Munkholmen Namnet Pularn innehiller en
individualiserande, personifierande maskulin namnbildning av samma typ som det i
Bd 7 (s. 184 f.) och Lindroth 1922 (s. 12 f.) fdrekommande Ackarn. Till grund ligger
boh. v. pula arftingen i betydelsen 'arbeta med nigot besviirligt' eller i den p5 orten
belagda betydelsen 'idka samlag'. Namnet skulle i s6 fall betyda 'den som arbetar
(eller ser ut att arbeta) med nflgot besvlirligt' eller skzimtsamt obscent 'den som (ser ut
att) idka samlag'. Om namnet skall ses som skd"mtsamt obscent jfr namnet Platffixan
(se detta) pi en liten niiraliggande holme sdder om Pularn. Om namnbildningen se

Mod6er 1937 s. 14, 91, 125 samt Falck-Kjiillquist 1991 a s. 57 ff.

Roholmen, L., St. lbla stdra rQhbl,man eller med ett gemensamt namn Roholmarna
rdhbtrmana, rdhaLmana TUb. - Rflgtrl1891 Kortet, St. och L. Roholmen EK(B). - F.l.
iir dunkel men kunde mcijligen innehilla subst. ro ro'llgn'eller fvn. adj 16r, no.dial.
ro'stTlla,lugn', i sA fall syftande pi att man var skyddad f<jr vind och grov sjdgang, jfr
Roholmen och Roland Bd 8 s. 199. En annan mtijlighet iir att f.l. innehiller boh. v. ro
ro'(sitta och) vagga med kroppen (med eller utan ett barn i famnen)'. I det senare
fallet kunde namnet syfta pfl att sj<igingen vid holmen till skillnad fran liingre ut i
farleden iir lugn och vaggande. Skrivformen pi sjrikortet 1891 beror sannolikt pi en
missuppfattning.

Riidhammaren eller y. Riidhummer rQharyan rDhsruan rdhbwar TUb. - Rdd-
hummer EK(B). - F.l. innehiller en dialektal form av adj. rdd och s.1. boh. hdrnLar

hdryar'berghammare' , varom se inledningen till avd. 5. Granitklippans i dag ndrmast
gulgri ftirg beror siikerligen pi tikad beviixning av lavar beroende pfl de senare arens
luftfriroreningar, jfr Rddhammar avd. 5. Namnformen Rcidhummer beror pi en miss-
uppfattning av det dialektala uttalet grundad pi ljudliktreten mellan dialektens uttal av
hammare hdrnar resp. hummer hbruar. Med avseende p6 dialektuttalet av sixal ham-
mare som hummer se Janz6n 1933 s. 29 f .

Saxen sa&ss AVs; holme vid rin Lang6. - 1869 (avskr. l92O), EK(B), 1968 Kortet.
- Liings Bohusliins kust finns ett flertal namn, framfcir allt pi holmar, skiir och vikar,

I
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som innehiLller sax-. Flera av dem anses syfta pi formlikhet med en sax eller sax-

liknade foremfll, vanligen genom att anspela pi att lokaliteten pfl ett eller annat sdtt

avdelas med tvi skiinklar (och diirigenom har formen av en sax). Som exempel kan

ndmnas saxe(r)viken, vik pfl Styrsri i Goteborgs sodra skiirgflrd (Bd 3, s. 136),s

rinamnen Inre och Yttre Saxeskiir i Kville hd, dvs. hZiradet intill Soten2is hd: >yttre

skiiret bestar av tvi lingsmala delar, ftirbundna pi mitten av ett ytterst smalt nas, Hk-

som skiinklarna pi en sax> (Bd 16, s. 138), Saxen sdksa som avser den smalaste delen

av sundet mellan S. Lango och Holmen gri i Skee sn, Vdtte hd. >Landlinjema konver-

gera resp. divergera mot en punkt, varigenom de komma att likna korsstiillda skiinklar

pe 
"n 

r*, (Bd 20.1 s.118). Som jiimfdrelsenamn alternativt som inneh6llande sax
;d3r.ftillu' ses bergnamnet Saxeberger i Stirbygdens hd (Bd 17 s. 200) och Saxedalen

i samma hd (a.a. s. 123). Flera namn antas innehilla beteckningen pfl fflngstredskapet

sax och syftd pfl att man lagt ut (riiv)saxar pi platsen, sfl t.ex. bergnamnen Saxe fjdll
ochSaxds (Bd4 s. 121).

Om saxf. ingir i namnet kan namnelementet antingen syfta pi fcirekomst av saxlik-

nande fflngsfredskap sisom t.ex. giiddsax, rdvsax e.d. eller pfl att nigon terrdngforma-

tion eller terriingformationer pi eller vid holmen har inspirerat till jiimforelse med en

sax eller saxliknande redskap; jfr sax i boh. betydelser som 'redskapet sax' samt 'tak-

stol, ett par takspanar' och 'liggande stiillning av tri som hiller uppe spindeln pi
trciskvandring'. JfrAxel Eile i SoA l%5-36 (s. 1 f.), Anders Bjemrm i DS 12 (s.72f.,

saksild),Bd 3 s. 136 m.fl., Lind6n 1954 s. 91 ff., Bror Lind6n i NoB 54 (1966) s. 31 f.,

SOV 9 s. 100 f. (under Motjiirnet) och s. 107 (Saxetirirn) samt John Kousgird Soren-

sen i DSA 6 (s. 14 f.). En djupt nerskuren klyfta som bdr namnet Inre Saxekldvan

klyver vdstra delen av holmen. Denna klyfta, i iildre tid v2il ett smalt sund, i kombina-

tion med nigon annan nerskuren divergerande klyfta pi eller sund vid holmen kan ha

ftjrt tanken till en sax eller saxliknande anordning (se ovan). En annan tiinkbar mojlig-

het ar attnamnet syftar pi att man i iildre tid brukat sdtta ut djurfiillor, saxar, pi eller

vid holmen. Holmen med omgivande vatten kan ocksi av sj6farande ha jiimfiirts med

en djurfiilla, som likt en rdvsax eller giddsax fangar dem som rdr sig pfl havet.

Skarpe nord skdrpa nqt, .L8,, skarpskuren bergudde i Abyfjorden noff om sands-

huludet pi fjordens norra strand vid inloppet till fjorden. - EK, Drottningudden 1891

Kortet. - F.1. innehiller adj. skarp slakerligen i betydelsen 'ska4rskuren, tvdrbrant eller

tviirvinklig eller spetsig', och s.l. nord dr sannolikt en fcirkortning av ett *nordudden

'den i norr liggande udden'e.d. Udden anvdnds som naturligt landmiirke vid infart i
Abyfjorden frin sydviist frin farleden dster om Malmtjn. Namnet kan ytterst vara in-

spirerat av det bekanta likalydande namnet pi nordcistra delen av vdrnet pi Bohus

fiistning. En anknytning till det av Erik Abrahamson anfdrda boh. skarpenol som be-

niimning pi en lie av ett speciellt slag ftirefaller dziremot knappast rimlig, jfr Abra-

hamson tq:o s. 134 ff.,Assar Janz6n i ANF 55 (1939) s. 195, Erik Larsson i ANF 57

5 Fdrf. till Bd 3 tar i en not till namnet Saxe(r)viken bestiimt avstind fran den i tidigare forskning fram-

fijrda tanken om sax 'klippa (e.d.)'i nordiska ortnamn med hiinvisning till Hjalmar Lindroth i Fornviinnen

1914 (s. 184 f.) omnamnetsaxarni Stockholms skiirgArd.
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(1944) s. 241. Namnet Skarpenord aven Skarpenol eller Skarpe nol fcirekommer pfl
andra lokalitetstyper framfrjr allt i namn pi flkrar, dock med annat namnsemantiskt
inneh611, jfrBd 16 s. 231ochBdt9.2s.209. NamnetDrottninguddenpiKortet 1891
iir sannolikt ett av sjtikortsutgivaren tillskapat nafltn.

Sote huvud sdda hA AHa; htig bergudde liingst i viist pi Soteniiset ut mot den del
av havet som kallas Soten eller Sotefiorden och mot Soteskiir. - EK, Sote Hufvud
1673 K, Sodehoffuit 1594 JN s.226, Sotehufwut 1695 Gedda, Sote-Hufwnd 1746
Oedman s.254, Sotehufwud l748Hahn s. 354, 1746 Oedman K, 1851, 1891 Kortet,
Sotehufvud 1806 K, 1859 HGSL bd 1 s. 103. - F.l. innehiller siikerligen namnet p5
fjorden Soten (se detta avd. 1 och diir cit. litt.) liksom f .1. i Sote Bonde (se avd. 5), BN
Soteskir och BN Sotendset. S.l. innehflller huvud, varom se denna avdelnings inled-
ning. Mtijligen har namnet urspr. betecknat hojden, som syns utifrin sjon och tjiinst-
giir som landmituke, se t.ex. Hahn 1748 (s. 354) samt Birgit Falck-Kjiillquist i OUA
2006 s.20 f.

Svaberget suQbh1 A; grundomride cirka 4 sjiimil vdster om Smogen, viktig flske-
plats. - Svaberget 1958 Kortet. - Namnet lir antingen osammansatt och innehiller i s5

fall en boh. motsvarighet till no.dial. svadberg n.'stor, n6gen Bjergflade, Klippegrund'
(Aasen) eller en sammanseittning. I det senare fallet innehflller f.1. siikerligen boh.
swgt eller swda f . 'lflgt berg, sliitt lutande berg, slipprig berghdll', jfr boh. bergsvad(a)
f. 'bergh2ill (sliit och ligt uppskjutande iiver marken), nigot ur jorden uppskjutande,
sliitt och nflgot sluttande berg, langsluttande bergsida', no.dial. syadn.'npken klippe-
grund, bergflate uten jord' samt 'klipperyg i sj0en' (Torp 1919), fun. svadi m. 'slutt-
ning'; jfr Bd 16 s. 142,184 och diir cit. [tt. samt Bd 7 s.234,254. S.l. imrehiller berg,
varom se denna avdelnings inledning. Platsen besti.r av ett storre grundomride vars
hiigsta punkt iir ett berg pi 12 m djup.

Siilii sdia sdtb AYs. - 1748 Hahn s. 353,354 (Sald bak), 1806 K (Sal6 Bak), 1869,
1891 Kortet, EK, Siilcjn 1673 K. - F.l. inneh6ller djurbeteckningen sril och s.l. o, var-
om se denna avdelnings inledning. Vattnen kring on var i synnerhet forr tillhill fcir siil.
Den 30 meter hciga <in iir tillsammans med 5A16 bak en viktig h6llpunkt for navigatio-
nen liings kusten.

Siinner-Hampholmen slarara hdmphblman AVs. - EK. - F.l. innehflller dialektens
ord fcir standardsprekeB siider ochs.l. holmnamnetHampholmen.F.l.inamtetHamp-
holmen innehiller boh. viixtbeteckningen hamp m.'hampa'. Hampa har fdrr odlats
och rdtats i Bohusliin. Se t.ex. under namn som Hampdkern, Hampehdlan o.d. i de
n2iraliggande Kville och Tunge hiirader (Bd 16 resp. 14 reg.). Di det g2iller de hiir
aktuella holmarna forefaller det dock mindre troligt att hampa verkligen odlats pi de
nakna klippholmarna med vZixtlighet endast i sidana skrevor diir jord samlats. Troli-
gen ror det sig i stiillet om ftirvildad hampa som spritt sig till holmarnas bergsskrevor.
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Om s.l. holme se inledningen till denna avdelning. Holmen ligger rakt soder om den

del av tiitbebyggels en Tdngen som kallas Lille-tdngen och lir sannolikt namngiven

med utgfingsportt aa.ittrr. Holmen iir den tistligaste av tre bergholmar med namn pfl

Hampiolmer, fti*torn den hiir behandlade dven Mellom-Hampholmen eller Ostra

Hamphqlmen BN samt Vtist-Hampholmen ellet Vristra HampholmenBN.

Ttyggiiskiir trigaJqr AIr; kr.-holme, enligt upptecknaren >>stort sktio sdder om

Tryggt .- 1806 K,-EK, Tryggesier 1673K. - P6 Felterus karta av 1673, samma karta

pe vilt"n namnet iir 2ildst belagt som Tryggesier, bdr den o nzira vilken Tryggesier

iigger inte namnet TrySgit (se detta BN) utan namnet Dyngi). Namnet iir alltsfl belagt

tiaig*" dn namnet TryiSA som lildst tir belagt hos Oedman 1746 som Trygg-Oen,

Trygger flen..Detta kan tyda pfl att cins nuvarande namnTryggd dr av senare datum iin

namnet p6 skiiret och i sfl fall sannolikt har inspirerats av f.1. i namnet Tryggesier med

till;igg av s.1. -o. F.l. i det ursprungliga namnet innehflller i sfl fall sannolikt en form av

adj. try17 och s.1. skiir, varom se denna avdelnings inledning. Namnet kan mojligen

syita pfl att seglare fcire eller efter passerande av den med ritta fruktade Soten kunde

kiinna sig tryggavid Tryggeskiir. Jfr Tryggo BN.

Ulkesklir rnlkajbr eller Ulkehuvtdet titkeh.dt ARv, 169 udde (under 5 m hog) med

bik norr om Husholmen utanftir Viijern. - Ulkeskiir EK. - F.1. i Ulkeskrir kan inne-

hilla boh. iil,km. eller fi\ko m. 'simpa', iiven'skalhiv, trilliknande hflv utan skaft

(varmed ostron eller musslor m.m. skrapas upp och tas upp fr6n bottnen)', dven om

ettflrigt ftil etler om unghdst, om ettfrrig trrigvuxen tjur och om halvvuxen pojke eller

dlka f.'illa viixt triid eller buske, martrdd, marbuske sisom martall o.d.' En annan

mojlighet iir att f.1. innehiller boh. v. DLko'mililla, krdkas' dven 'skrapa (och ta upp)

ostron eller musslor med skalhiv'. Vilketdera av orden gflr ej att avgtjra, di namnets

sakliga bakgrund dr oviss. S.l. i Ulkeskiir innehflller skiir, varom se denna avdelnings

inledning. Namnet Ulkehuvudet kan vara ett osarnmansatt namn innehillande boh'

fiLkehu ilkohu fitkohbpa n. antingen i sin egentliga betydelse 'huvud pi fisken ulk'

eller pejorativt i oegentlig anviindning 'person som dr ond' eller om person med stort

huvud. Namnet kan ocksi vara tvflledat med f.l. innehillande sarnma sprflkgods som

f.l. i namnet Ulkesktir och s.l. huvud, varom se denna avdelnings inledning'

Voxten udl<stan (1917) udksta4AMa; kr.-holme. - EK(B), Vocksten 1891 Kortet.

- Namnet innehflller siikerligen dial. udkstar m. 'tumtir, utvdxt, bcild', varom se Janz6n

1936 s. 63. Det lflga skiiret mitt ute i fjorden har av namngivaren skiimtsamt j2imforts

med en utvtixt eller en b6ld.

Ylimlingen udrykganAVs; holme. - EK, vamlingen 1891 Kortet. - Namnet inne-

hfl.ller sannolikt en gammal diminutivavledning med -ling till boh. vamm uamf', no'

dral. vomb f. 'stor buk, mage, livmoder', fvn. vgmb,jfr standardsprikets vdmm'krea-

tursmage', egentligen 'Stor buk, stor mage'. Om avledningar med -ling se t.ex. Torp
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1974 S 36. Se iiven StShle 1946 (s. 20) som i samband med naturnamnsbildningar med
-ingl-ung-suffix betonar att denna i nordiskt ortnamnsskick si vanliga namntyp ofta

96r tillbaka pi existerande appellativ samt Andersson 1980 s. 24 ff. Till grund ftir
narnnet kan alltsfl ligga ett appellativ *viimling.

Om namnet Vcimlingen 2ir en primiir namnbildning visar den i-omljudda stamvoka-
len att namnet iir tillkommet under den tid dfl l-omljudet verkade, men om namnet
inneh6ller en avledning i form av ett dialektord *vcimling kan det naturligtvis vara
tillkommet i senare tid.

Holmen, som ligger i det breda sundet mellan S. Buskiir och Smogen, karaktiirise-
ras av smi runda hrijder flera pi cirka 10 m och en pi 15 m. Med hiinsyn till landhrij-
ningen i Bohusliin (se ovan tnder Gluppo och diir cit. litt.) bor strandlinjen frjr 1000

6r sedan ha legat cirka 4,5 m civer och ftjr 2OO0 Fr sedan 9 m civer nuvarande havsyta.
De delar av holmen som idag befinner sig under 5-meterskurvan har i si fall fcir cirka
500 fu sedan legat i eller strax ovanfdr vattenytan och for cirka 1000 5r sedan helt
under vattenytan. De htijder som idag iir 10 m dver havsytan har di varit l6ga runda
sktir nigon meter civer ytan. Diiremot bijr den hcijd som idag iir 15 m for cirka 1000 frr

sedan hojt sig som en rund klippa eller holme cirka 6 m civer vattenytan. Dess form
kan ha frirt tanken till en inte siirskilt stor rund buk. Jfr NSL (s. 478) som pflpekar att
p6 fvn. vomb f. fltergiende vombl.a. fcirekommer i namn pi runda berg och holmar.
Med avseende pi betydelseinnehflllet jfr Voxten ovan. Om namnet tillkommit i senare

tid, de hndhrijningen medfort att dagens lO-meters-hojder befunnit sig betydligt
hcigre ovan vattenytan har dock den hiigre htijden framstfltt som mest markant.
Namnets singulara form kan di frirklaras antingen genom att de civer vattenytan upp-
stickande htijderna pi avstand och ur vissa vinklar kan ha uppfattats som en enda

lokalitet, eller genom att den htigre htijden varit den som genom att den framfriider
tydligast och syns pi liingst avstind for namnbrukaren/namngivaren kommit att
karaktiirisera hela lokaliteten.

Astan dstg dsta dsta AYs, grundomride med fre lflga (under 5 m) skiir, kr.-holmar,6
oster om farleden 6ster om Hitl6 in mot Kungshamn och Smogen. - Asta 1869
(i avskr. 1920), 1891 Kortet, 1894 Svenske lotsen s. 22, 1896 hskr Smrigen, 1909

Svensk lots (s. 64), EK. - Dialektens btijningsmorfem i best. sg. av svaga femininer dr
i norra Bohusldn normalt -a ellet -a,medan starka femininer i samma omride i sarnma

stiillning hat -e. Det iildre uttalet med -g. eller -a visar alltsi mot ett feminint Astan.
Namnet iir sannolikt bildat till en boh. motsvarighet till fvn. dst f., no.dial. dst f., far.
dst f., sarfiliga med betydelsen 'kdrlek' samt om foremSlet fcir nigons kiirlek, dvs.
'iilskling, kziraste'. Jfr det norska vattendragsnamnet Asta'den blida, vdnliga' som
betecknar ett biflode till Gl6ma (i Amot kommun, Hedmarks fylke) frin Astvatna i
Oyer kommun, Opplands fylke (NSL s. 516 och diir cit. litt.).

Namnet Asrans feminina form pekar mot att ett feminint ord fdr lokalitetens art ur
namngivarens mentala lexikon, i falletAstan sannolikt boh . grunskaf. grhnskb 'grund-

6 Enligt lantmiiteriakt av 1869 disponerades skiiren av strandsittare frin Gravame, Tangen och Viijern.
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omride utsfriickt civer en strirre yta', dven 'grundvatten, grund sjdstrand, grynna i sjdn'

samt 'den grunda delen av en fiskebank diir backorna liiggs ut' (DAGs), har piverkat

namnbildningen. Om interna samband mellan en sprikbrukares mentala lexikon och

onomastikon se Nystrdm L995, speciellt s. 82 f., och diir cit. litt.
Med hiinsyn till landhdjningen i Bohusliin (se ovan tnder Gluppo och diir cit. litt.)

har de 16ga skiir som idag befinner sig under 5-meterskurvan for cirka 500 6r sedan

antagligen legat i eller strax ovanfcir vattenytan och di siikerligen setts som en del av

grundomridet. Ftir cirka 1000 er sedan brir de ha legat helt under vattenytan. Det

ftjrefaller inte orimligt att narffret i iildre tid har avsett hela grundomridet-sydvdst om

Mellumskiir med flera smflskiir samt inklusive AsrcJluna eler Fluna ochAstubrotten.

Aven i dag kan namnet enligt meddelare pi orten anvdndas om hela det vidstriickta

grundomridet.
Namnet iir'siikerligen givet och anvdnt som ett insmickrande namn, mtijligen med

ironiska dvertoner, av samma typ som de tre norska cjnamnen Inndegode, vilka be-

tecknar tre olika ftir sjtifarten farliga iiar (NSL s. 282 samt Joran Sahlgren i NoB 6,

1918, s. 1-12, speciellt s. 12). Det forriidiska och farofyllda grundomridet miste

passeras vid infart frin havet in i de skyddade vattnen innanfor Hillo och in i den

gamla skiirgflrdsleden mot Kungshamn och Smdgen som gflr mellan Hillti och Sten-

sk?ir. Jfr Svenske lotsen 1869 s. 14, 16 f., Svenske lotsen 1894 s.2l f., Svensk lots

1909 s. 63 f. Omridet iir med riitta fruktat, och i iildre tid, dfl man uteslutande var

hiinvisad till segel, ansigs skeppsbrott oundvikliga ftir de skepp som ftjrirrat sig dit. Se

iiven Falck-Kjiillquist 2004b s. 50 f.

Aggliis tiglbs eller Grytan grldo Al-v, kr.-holme scider om Tryggtj. - Aggltis eller

G.ytu" EK(B), Aggliis 1891 Kortet, EKl974-79. - NamnetAgglos innehiller ett adj'

rigglds 'utandgg', jfradj. som brddldsm.fl. samtnamnsomt.ex. BrddldsochSmdrliis

(Bd 16 s. 37). Namnet syftar siikerligen pi att man inte brukat finna figeliigg pfl hol-

men. Om skiirgardsbefolkningens insamlande av figeliigg och dessas betydelse som

mattillskott se t.ex. Aggeslcdr(en) Bd 7 s. 226 och diir cit' litt. Enligt upptecknaren

Thomas Gdrling ftjrekom inte namnet Aggli)s i folkmun vid uppteckningstillf?illet

1965, jfr dock det vid samma tillf?ille upptecknade Aggldsklack. Namnet Grytan inne-

hflller subst. gryta och2ir ett jiimftirelsenamn, sannolikt syftande pi nigon grytformad

terriingformation pfl holmen.

Angeln dgal tigaln forr dven Briinnvinsskir(et) brdautnlg1 brdaumJfir ARa,

kr.-holme, litet lflgt skiir i vattenytan samt omgivande grundomride med flera toppar

och smala djupare passager. - Angeln EK(B), Engeln 1891 Kortet, Brlinnvinsskiiret

1845 Holmberg s. 12. - F.l. i nalrrtrrctBriinnvinsskiir(et) innehflller otdetbrtinrwin och

s.l. skiir, vipom se denna avdelnings inledning; enligt Holmberg s?igs varje seglare

som passerar Angeln ta sig en sup diir och enligt sjtikortsuppteckning 1926 skulle

lotsen och skepparen alltid ha en sup niir de passerade detta skiir. Uppgifterna tyder pi
att en flterstdllare behtivdes efter passagen av det farliga omrfldet.

Namnet Ang elnkan forstis pfl flera olika siitt. Det kan inneh6l1a namnet pi ett far-
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tyg med namnet Engel(e)n som grundsttitt pfl omrfldet. Engel(e)n iir enligt Karlsson
1970 (s. 48, 90 f.) viilbelagt som namn pfl fartyg fran itminstone slutet av 1500-talet
och fram6t.

En annan mojlighet dr att namnet innehiller det vanliga substantivet angel och ar ett
s.k. noa-namn pfl ett grund som snarare borde ha bendmnts *Fanskapet e.d. Med hZin-

syn till de svflra sjoftirhflllandena pi platsen ligger en sidan tolkning av namnet ndra
till hands. En inspirationskiilla vid namngivningen kunde i si fall ha varit en folk-
etymologisk tolkning av Angeln i namnen Storaresp. Lilla Angeln, tvi smi men h6ga
holmar pfl 15 resp. 10 m med ett smalt men djupt sund emellan liingre nomrt ldngs
sarnma farled.

Slutligen kan namnet inneh6lla sarnma sprflkgods som antagits av Assar Janzdn i
hans tolkning av ovanniimnda Stora resp. Lilla Angeln (Bd 16 s. 147 f .). Janz6n ser i
nanrnet Angeln det av Ivar Mod6er (1936 s. 1 tr) i anslutning till tolkningen av det
smflIiindska namnet Oddngla arrtagna xrengil'fortriingning, trflngt sund, passage', av
honom uppfattat som en biform till fvn. gngull m. 'fiskekrok'. Jatzdn anser, i likhet
med Mod6er i fallet Odingla, att namngivningsgrunden i det bohusliinska namnet kan
vara ett tringt sund, nu en kl6va tvzirs tjver holmen Stora Angeln. Han pflpekar emel-
lertid ocksi att fvn. gngull, di fiskekroken sfl sminingom fick en biijd form, kan ha
anvints om namn pfl krtikta smala nis o.d. och att den stcirre holmens pifallande likhet
med en primitiv hullingfdrsedd fiskekrok kan tala fcir en anknytning av namnet till
fvn. gngull m. 'fiskekrok'. Jfr eventuellt det norska onamnet Engelqya, fvn. Qngull, i
Nordland, som i NSL (s. 136) anses innehilla fvn. gngull m. 'ongul, fiskekrok'och
syfta pi att on har lfinga, krokiga nds. En av Janzdnforbisedd mtijlighet kunde vara att
nafirnet ursprungligen avsett det trflnga djupa sundet mellan de tvfl holmama. Jfr
David Palms anknytning ttll *angil m. 'fortriingning, tringt sund' i tolkningen av
namnetAngelsholmarna vid Orust (Bd 8 s. 211). Palm anser hiir att holmnamnet kan
innehilla ett tidigare narnn *Angel(n) ph det tranga sundet mellan de tvfl storsta av
Angelsholmarna.

Ursprunget av *rengil har diskuterats av olika forskare. Ordet har dels anknutits till
en i fvn. gngr forekommande rot med betydelsen 'fring', dels till en rot med betydel-
sen 'krokig'. Bengt Pamp anser i sin utredning av stadsnamnet Angelholm i SkO A.3

(s. 180), att grundbetydelsen av den fcir orden troligen gemensamma roten kan ha
varit'fdrtrlinga'eller'krdka, boja'. Mod6ers tanke i hans underscikning av namnet
Odringla dr att namn innehflIlande *rengil iir ursprungliga sundnamn.

Om ett *cingil ingar i dngeln-namnen bcir de vara av mycket gammalt datum. Med
hiinsyn till landhrijningen i Bohusliin (se ovan wder Gluppo och diir cit. litt.) bdr de

hoga holmarna Stora och Lilla Angeln for c. 1000 6r sedan ha haft en htijd pi c. 10

resp. 5 m, ftir 1500 er sedan c. 7 resp. 2 m. Topparna i grundomrldet Angeln bor ha
legat ytterligare c. 4,5 m under vattenytan fiir ca 1000 flr sedan. De har slikerligen
iiven di utgjort en fara for sjdfarten vid den tranga och farofyllda segelleden innanfcir
Soteskiir och namnet kan naturligtvis ha syftat pi att vissa av omridets hogre liggande
partier dr vassa och skarpa som en primitiv hullingfrirsedd fiskekrok. Minst lika troligt
iir viil dock att grundnamnet Angeln ursprungligen isyftat den trflnga segelleden.
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Att avgora om namnet pi grundomridetAngeln iir ett s.k. grundst<itningsnamn eller

ett noa-namn eller om det innehflller ett *rengil 'trangt sund' eller fvn. gngull m.
,ongul, f,skekrok' dr" i nuvarande forskningslzige inte mtijligt. Se iiven Birgit
Faick-Kjiillquist i OUA 2005 s. 37 ff. Om appellativet se Holm 1991 s. 20 samt s. 690

not27.

Angen tigg dge (1917) dganTlJb; holme. -1891 Kortet, EK(B). - Namnet inne-

hiller best2imd form sg. av cing f. i den normala dialektala formen for bestf. sg. dge.

Uttalet cigan ar siikerligen en standaldsprfiksanpassad form. Holmen, som ligger inte

langt frfln fastlandet, karaktiiriseras av dngsmark numera delvis igengflngen men fcirr

med god griisviixt.

Osiiskflr QisaJqr TUb, litet ligt skiir. - EK(B), Osdsk. 1891 Kortet. - F.l. Oso- kan

mtijligen innehilla boh. risa dsa f . 'oska1 vattenskopa' och i si fall syfta pi nigon
naturformation som har formen av ett tiskar;jfr i si fall Bd 16 s. 148 Osekullen och

Bd 9 s. lO9 Osd,b6da betecknande kringflutna lokaliteter. Man btjr dock observera att

namnet pi den del av Skagerack i vilken Ososkiir ligger btir namnet Osdfiorden.

Mtijligen innehiller sflviil skiirets namn som namnet pi fjorden ett numera obrukligt
(fcirslunnet?) 6namn. Skiiret ligger utanfdrYttre och Inre Hu6. En annan mdjlighet iir

att f.1. i namnst )sekullen vzister om St. Homborgd ingir i namnet. Om sfl iir fallet

kunde Osekutlen ingi i en medangivelse fdr skiiret eller for inloppet till fjorden. Jfr

0 s d g rund(en) I O s e g rund(en ) och O s i)b ro tt et I O s eb rott e t.

I iildre kiillor fiirekommande icke identifierade namn

Trondzholmen, T[ondsholmen TUb?. - 1594 JN s. 226, Tronsholm 1673 K.

- Enligt JN (s. 226) ligger Trondsholmen >>i nord fra Buskier 1 wggesios, yderste i
Baandefiord oc er skibhaffn imellum holmen och medielandet oc er skiblaabet vd och

ind aff nordoust och suduesb>. Vidare siigs niimnda holme ligga2 eller 3 pilskott norr

om Hunnebostrand, vilket innebiir att den legat pi vad som idag utgor en del av Ule-

bergs dgoomride i Tossene sn. Det iir tZinkbart att namnet avser det som numera kallas

Pigeberget, vilket i iildre tid kan ha utgjort en holme. Liiget miste dock betraktas som

synnerligen ovisst frots kartfiistning 1673 K.
Namnets f.l. innehSller sannolikt genitiv av det i Bohusliin forekommande mans-

namnet Tron, Trond, en motsvarighet till fvn. pr6ndr; eller miljligen, med hiinvisning

till Per Hovda i NoB 54 (1966) s. 124, pr1ndr / prdndr m. 'galt" jfr TronsvikBd 19.2

s.22 ochxTrons skiir a.a. s. 111. Om mansnamnet se Bergfors 1996 s. 51 ff. och

Bd 18 s. 41 f. med litt.

r
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4.Ydgar, vadstlillen, broar, bryggor och andra passager

Vdg m. och stig m. har i hiiradet sin standardsprAkliga betydelse och ftjrekommer som
namnelement i flera namn, t.ex. Binghultsviigen, Kiirleluvtigen, Mjdlkestigen och
Skdrbo stig.

Gata f., fvn. gata f., i dialekten 'vdg, landsvag, byvig, utfartsviig; fagata; tippen
plats' fcirekoflrmer, med samma betydelse, som namnelement i t.ex. Backegata, Brdnn-
vinsgatan, Gatorna. Om gata i Bohusliin se Pettersson l91l s.78. Som namnelement
fcirekommer ordet dven i standardspr6klig anviindning inom tdtorter i hiiradet som
t.ex. i Nilgatan numera Nygatan i Gravame, Ostegatan i tiitorten pilIs4almon, Plan-
gataniHunnebostrandochTredjegataneller Skolgatan i Gravarne (Kungshamn).

Klev f.'klyfta; klyfta i brant berg diir man kan gi; bergpass diir det Zir besvZirligt att
komma fram; l6ng, brant backe; brant bergsida' (DAGs), fvn. kleif f. 'Klev, steil
Bakke som med besverlig Adkomst fgrer op paa en Bjerghgide' (Fritzner), no.dial.
kleiv f .'enh4i Bakke paa Klippegrund; en Brink eller Bjergryg tll at gaae over' med
den belysande anmdkningen >>Sadvanlig kun om en Klipperyg, hvorover der gaar en

Vei eller Gangsti, og saaledes ofte opfattet som: enVei over en Klippe. Vel egentlig: et
Sted hvor man kan klavre over (af kliva)> (Aasen). Ordet iir levande i boh. med bety-
delser som 'bergsskreva (med branta sidor) i vilken det gir en stig; bred tippning mel-
lan berg i vilken det 96r en viig; tring passage mellan berg' (DAGs). Jfr Ltrfdahls ut-
redning av ordet iBd I9.2 s. 65, diir hon pipekar att enligt hennes meddelare zir en

viktig betydelsekomponent f6r ordet klev att man gir igenom kleven, dvs. att den an-

vdnds som passage. Hon framhiller ocksi (a.a.) att denna betydelsekomponent skiljer
klev frin kldva, se avd. 7.I Sotenlis hd liksom i Lofdahls material frin Tanums hd
ingin klev framfor allt i namn pi klyftor i vilka stigar eller vagar gir, se t.ex. Kleven.
Jfr NSL s. 258, Pettersson l97l s.78 samt kldva nedat

Kldvaf .'u-formig dal mellan berg' (se avd.7), hiir i namn som betecknar vdgar och
stigar och andra passager som gir genom klyftor mellan berg, jfr klev ovan, se t.ex.
Kldvan.

Grind f. i standardspriklig betydelse ftirekommer i 2 Grinden, som betecknar
platser pi viig eller annan passage, ddr det fdrr stitt fcirr en gind. Led n. 'grind av losa
slanor' eller 'oppning i stiingsel stZingbar med tviirlagda slanor' fcirekommer i Sunne-

led.
Bro f., bryggo f. och vad n. har sina standardsprikliga betydelser i Sotends och

fcirekommer som namnelement i namn somAmborsrdd bro, Antons bryggo, Hovends
vad och lingevil<s brygga (stenkaj).

Gdng m. anvdnds i omrfldets dialekt om stora bryggor vid vilka en bit kunde lZiggas

med lingsidan mot land. Ordet fcirekommer i Bemtsegdngen och Jrinkegdngen.
Hamn f. i standardsprfrkets betydelse'bithamn', hiir ofta om plats som dr en god

naturhamn och en skyddad ankarplats, som i t.ex. Busluir hamn, Hdllii hamn, Nord-
mans hamnen och O lstenshamn.

Skede n.,fvn. skeid n. 'laup, renn, sprang; skeid, renneskeid, bane, veg 6 springe;
vegstykke; skeid, kpyreveg mellom 6krane p5 ein gard' (Norr6n ordbok), 'Lgbebane,
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Strakning som man ved LOb har at tilbagelr;gge Stykke Vei af stprre eller mindre

Lrengde; Jord- eller Sandryg som danner en naturlig Veibane, fOrer til eller fra et Sted'

(Fritzner), no.dial. skeid n.'Bane, Vei; Kj@revei imellem Agrene paa en Gaard,LAb,

Fart; Veistykke som man tilbagelregger i eet Trek uden at hvile; vreddelpp; Kap-

ridning' och 'en vis Tid da man fordum samledes til Kapridning' (Aasen). I DAGs har

skede n. betydelserna 'vig utmed 6krarna; rak viig pi en sliitt; liingre sliit viigstriicka

pi byviig; vig mellan ikrarna som utgcires av de sammanhiingande viindtegarna; ut-

fartsviig p6 en gflrd; inkorsviig; viindteg; 6kerren; avdelning av ett giirde som bearbe-

tats pfl en gfrng'. Ordet 2ir numera helt obekant ftir meddelarna men ing6r som narnn-

element i tvi namn i det hiir materialet: Kyrkeskedet, viig mellan tvi flkrar, och Skedet,

viigen frin Uleberg till Keberget. Ordets betydelse iir omdiskuterad och har senast

behandlats av Maria Ldfdahl (Bd 19.2 s. 65 f.) och av Per Vikstrand (2001 s.347 tf .).

Gunnar Pellijeff anser i NoB 79 (1991) s. 61 ff. att ordets iildre betydelse dr 'hdgre

terrdng mellan vatten eller vattendrag, vattendelare'. I den fran Bohusliin belagda be-

tydelsen 'viigstriickning (av olika slag)' iir det liitt att se en utveckling ur den dldre

ovanndmnda betydelsen, en som pflpekas av Gunnar Pellijeff (a.a. s. 67) naturlig ut-

veckling dfl htigt liggande torrare mark iir liittare att fiirdas p5. Som namnelement

tycks skede dven i Soteneis naturnamnsmaterial ha samma betydelse som i naturnam-

nen i Tanums hd, dvs. 'viigstriickning (av olika slag)'.

Amborsrc)d bro drybepa br* AAr; bro p6 Amborsrcid. Antons brygga tiAtons briga
AMa; brygga i Malmtjns tiitort; f.l. innehSller mansnamnet Anton; en Anton hade sin

bit vid bryggan.
Backe gata bdka gd.da TL6; viig fran Langiin till det omride diir fdrr en girrd Backa

legat, jfr Backa klevar nedan; s.l. innehSller 7ata, varom se denna avdelnings inled-

ntng. Backegata bdkagadaTDd; viig upp till cidetomter diir bl.a. en bebyggelse Backa

16g; f.1. innehiller BN Backa och s.1. gata, Yatom se denna avdelnings inledning.

Backaklevar bdka kl,?oarTLo; civre delen av Backa gata; f.l. innehflller BN Backa och

s.l. klev, varom se denna avdelnings inledning. Bergegatan bAqagad.a TDd; viigen

fdrbi torpet Myrklivan nedanfijr berget Gateberget; s.l. innehiller gata, vurom se

denna avdelnings inlednin g. Berntsegdngen bQ4Saghgan ASm; brygga i sundet Nord-

manshfllet vid Hiillers fabrik; f.l. innehiller en form av sldktnamnet Berntsson, som

bars av den man som byggde bryggan, och s.l innehflller snbst. gdng, varom se denna

avdelnings inledning. Binghultsvcigen bighaltrsufuanBHo m.fl.; viigen mellan B2irfen-

dals sn och Bottna sn, Kville hd; f.1. innehfiller BN Binghuh, som betecknar en mot

Biirfendal grdnsande gard i Bottna sn. *BjiillanestigeruTAb; fcirutsiitts av ikernamnet

Bjriltanestigen, se dettaavd. 8; f.1. inneh6llerBN Birillane och s.1. stig,varom se denna

avdelnings inledning; namnet betecknar sannolikt en gammal viig mot Bj2illane. Bidrrue'

kleven bldgeklbue BRd, Bjtirneklefwen 1853; f.l. innehfiller djurbeteckningen bidrn,

boh. b1an, och s.1. kley, varom se denna avdelnings inledning. Bolagsbryggorna

b{lagsbrfigana ANla; bryggor for stenlastning i Malmrins hamn, byggda av bolaget

GranitAB Kullgren; av bryggoma Sterstod i uppteckningstigonblicket (1965) en enda,

fallfiirdig brygga. Bommerhdlet bd'ruarhht AVs; farled mellan Kalkgrund(en) och
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Stora Ledskiir; f.l. iir dunkel, s.l. innehiller hdl'smalt sund' hzir siikerligen med syft-
ning pfl att passagen mellan Stora Ledsklir och Kalkgrund(en) 2ir smal. >>Bryggebro>>

TBr, 1 594 JN s. 229, 230; bro pi Brygge. B riinnvins gatan brdnums gqda T Lb fagata
som frirr gick utmed berget Gateberget sdder om och inte langt fran Aby gflrd; f.l.
innehiller av okiind anledning subst. brrinrwin och s.l. gata, varom se denna avdel-

nings inledning. Buktebryggan b,bfttabryga AHo; brygga vid viken Bukten (varom se

avd. 1). Buskrir hamn brtfiqr hdryn AYs, god naturhamn med skydd fdr de flesta vindar
i sundet mellan N. och S. Buskiir. Brickebryggan bdftabryga AMa; brygga i Malmdns
hamn vid Bdckens utlopp. Brickeviksbryggan bdftaurksbrfiga ABii; den stcirsta bryg-
gan pe Biickevikssidan av hamnen i Gravarne; f.l. innehflllerBN Brickevik. Biickeviks-
gatan bdkaurysghdq beftwksgada AGr; gata frin det nuvarande Biickevikstorget (fr
Brickevikssanden avd. 1), till landsviigen mot Dingle; f.l innehiller BN Btickevik.

Bcickevikstorget bdkwkstbrlat AGt; torg pi den numera utfyllda Bdckevikssanden,
jfr ftireg.

Dale gator ddla gddar ADaHo; viigen mellan landsviigen vid Hovenzis gird och

Dale (numera vdgen till vattenverket); f.l. innehflller BN Dale ochs.l. gata sannolikt i
dess dialektala betydelse 'fdgata'varom se denna avdelnings inledning. Dammegatan

ddryaghda TDd;viig mellan ikrarna Kristens damm och Stiimmedammen.
Ellene bryggo Q,4a brlga eller Ellene bryggor dena brigar TEI; lastbrygga (-bryg-

gor) vid Vikefjord; f.1. inneheller BN Ellene och s.l. brygga, varom se denna avdel-

nings inledning.
2 Gatan.l. gada, -o,BHo; viigstycke frin den s.k. hiiradsv[gen mellan Biirfendals

och Bottna snr till girdshusen i Ho. 2. gQdo gdiu TGr; den gamla, pi 6mse sidor
av giirdesgflrd omgivna hiiradsviigen mellan Tossene och Rtid; jfr ft lj. 2 Gatorna.
I. gdf,na AHo; gamla utfartsviigen; jfr ev. Dale gator. 2. gddana BHh; gamla utfarts-
viigen for BBr och BHh; inneh?ller gata varom se denna avdelnings inledning.
2 Grinden grige. l. AHnSm; plats pi landsvzigen diir ftirr en grind stod pfl grdnsen

mellan Smogens och Hasselcins lgor. 2. AGh, plats pfl Grindholmen diir ftirr stitt en

grind.
2 Hallen hql. I. AVii; brygga ftir lastning av sten rakt vtister om Husholmsskiiret. 2.

se Nrisehallen; namnen inneh6ller boh. hall f., m. 'stenhall, lig bergudde', varom se

inledningen avd. 5. Hansebryggan hd4sabryga AMa; nordligaste bryggan i tatorten pi
Malmtin; f.l. innehfiller av okiind anledning mansnamnet Hans. Hassel\sundsvdgen
haslesfiyrsualan eller Sundevdgen sipaualan AHaSm; landsviigen mellan Smcigen och
Hasselcisund, dven kallat Sunder; f.1. innehiller BN Hasseliisund resp. BN Sundet.

Hedumsvtigen hbdmnsu*lanBKb; avtagsvzig till bebyggelsen Stora Hedum. Hovends

vad haywands ud AHo; vadstiille tiver Kiirrshils biick pL Hovencis. Hdlld hamn h -lo
hdmn AYs; naturhamn pi Hill6 i form av ett smalt sund i lii innanftir Hamnholmen
och Kisthilshuvudet. Hdnskroken hrtnskrqgan AVii, EK; f.d. lastningsplats for sten;

dunkelt. Hdpallen hdphl AYs:. stenbrygga pe He[6, fcirr sannolikt enbart bestflende av

en pall, vid vilken man tidigare lastade iland ho till rjns kor; s.1. innehiller pal/ 'sten
med rak stupande kant'varom se inledningen avd. 5.

Jrinkegdngen yhgkagagan A16; stenbrygga och lastningsplats ftir Jiinkemagasinet;



93

f.l. innehiller det kollektiva binamnet Jcinkarna ybgkana som anvzindes om en James

Andersson och hans bror, vilka byggde magasinet; s.1. innehflller gdng, varom se

denna avdelnings inledning.
Kastet kdstet BLb, 1830; naffrnet, som innehfrller boh. kast n.'brant diir man kastar

ner timmer och ved', kan fran btirjan ha betecknat den brant utfor vilken man brukat

kasta ner timmer och vedbrdnsle; namnet betecknade enligt uppteckningen vid upp-

teckningsogonblicket en brant klev, viig upp till Skottfjiillet i klyfta med brant slut-

tande bergviiggar pfl bida sidor; kleven utgrir Lerdalens (se detta avd. 7) fortsiittning i
nordost. 2 Kleven kh€ue l. ADI; en mycket svfl,rgenomtriinglig klyfta i berget, fdrr
enda vdgen till ett under gflrden lydande torp.2. THbEI; sluttande klyfta frfrn Hunne-

bostrand tiII Skalbergen; om klev se denna avdelnings inledning. Kldvan k\bUa AM4.

del av viig i sodra delen av Malmcins tzitort; namnet innehiller boh. kldva, varom se

denna avdelnings inlednin g. Kldvbergs gilia ktbpbas ftl1a ANlahfilviig norr om Kltv-
berget; s.1. innehfllle r boh. g ilj a, varom se inledningen avd. 7. Kranen krdne THb; f .d.

fingbfltsbryggan i Hunnebostrand; sedan gammalt stir pfl platsen en lyftkran av frii fdr
lastning av sten. Kruthuset knDdhilsat AH6; bitplats vid viken Kiillvik; namnet inne-

hiller subst. kruthus, nflgot kruthus finns i dag ej pi platsen. Kyrkebryggan Sdvkebryga
AGr; i slutet av 1930-talet riven lflng trabrygga,byggd 1903 for ilandlastning av bygg-

nadsmaterial fcir Gravarne kyrka. Kyrkeskedet Sirkoplt TAb; vag mellan flkrarna

Gateflaten och Bjiillanestigen; f.l. innehiller av oviss anledning en form av lcyrka och

s.1. subst. skede,varom se denna avdelnings inledning. 2 Kyrkstiitten. l. StsTkostele

TDd; gangstig civer berget pi vilken folk f?irdades till kyrkan. 2. ;ilrkostale TL; klyfta
med gangstig, fcirr viigen till kyrkan; f.l. innehflllet lqrka och s.l. boh. stritt f. 'trapp-

liknande stiillning for att underldtta passage dver giirdesgfl,rd, stiitta'; nigon stdtta civer

en giirdsgfrrd pi stigen till lryrkan iir siikerligen den urspr. namnbiiraren. Kyrkviigen

Silykoudlan AGr; vdgen, numera en gata, till kyrkan. Kiirleksviigen SQlgksucfuan AHo;

den i btlrjan av 1900-talet anlagda viigen frin huvudgatan i Hovendset rakt ner till
poststationen; f.l. innehflller av okdnd anledning stbst. kiirlek.

Ladhtillan ldfubla THb, EK; f.d. lastningsplats ftrr sten; namnet innehfiller en boh.

motsvarighet till fvn. hladhella f. 'berghiill anvdnd fcir lastning' (fr fvn. hlada'lasta'),
jfr Inhall Bd 3 s. lt4 och LallerddBd 8 s. 116. 2 ling(e)bryggan. I. ldgabryga AHo;

brygga liingst in i bulten. 2. ldgbrltga AMa; brygga vid konservfabrik i Malmcins

tiitort; bryggorna dr ovanligt linga. Ldngeviks brygga ldeuibs brlga ALv; stenkaj

lZings hela viistsidan av viken Langeviks lera; f.1. innehiller BN Ldngevik och s.l.

brygga, varom se denna avdelnings inledning.
Mjdlkestigen m1tsl,kestfian TLb; stig upp igenom en bergsklyfta i kanten av gi,rdens

utmarksomride; f.l. innehflIler stbst. mj1lk eller v. mjt)lka; en mjdlkande piga siigs ha

blivit skrZimd av en hdst di hon mjrilkade och ha stortat ner i klyftan.
Nilvtigen niluapn eller Nilgatan nilgada numera Nygatan AGr; (del av) gatan upp

frin hamnen i Gravarne; f.l. i namnen Nilvtigen och Nilgatan inneh8ller sannolikt

kvinnonamnet Nila nila; en Nila, som var fridd 1785, bodde i ett hus nedanfor Ny-
gatan 58; f.l. i namnet Nygatan ar adj. ny. Nyland n{lan AGr; nya hamnen anlagd pfl

utfyllnadsomr8de, nytt land; f.l. innehiller adj. ny och s.l. land. Nordmanshamnen
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ntDLmanshhrytne ASm; hamn i sundet innanfcir Nordmanshuvudet mellan Smrigens
gamla och nya hamn; f.1. innehiller sarnma sprikgods som namnet No rdmanshuvudet,
se detta avd. 3. Niisebron nd,sabrue AHoVii; bron civer Bergebrattesund eller Varpe-
sundet; f.1. innehiller BN Naser, det folkliga namnet pfl Hovenliset. Ncisehallen
nd.sahsl eller Hallen hdl AYa; f.d. lastningsplats frir sten ldngst in i viken Nisekilen
samt landningsplats for smibfltar; f.1. innehiller BN Nriset och s.l. boh. hall f ., m.
'stenhall, lig bergudde', varom se inledningen avd. 5.

Olstenshamn df4enshqrun ARv, EK; frirr skyddad ankarplats innanfor Tryggo, nu-
mera sijdra infarten till Sotenkanalen; f.l. inneh6ller BN Olstenen och s.1. hamn,varom
se ovan. Ostegatan d;taghda AM; gata i vdstra delen av Malmcins tiitort; f.1. tycks
innehilla subst. osf; enligt en meddelare fick gatan namn efter att en person bosatt pi
gatan en gang kiipte en stor ostformad slipsten i Lysekil.

Plangatan plSryghda THb; gata frfln torget i Hunnebostrand ner mot gamla flngbits-
brygganochhusetPlanen;f.l.innehillernamnetPlanenochs.l. gata,yaromsedenna
avdelnings inledning. Prcistekleven prdstak\lue TPg; stor brant backe med landsviig;
enligt siignen skall en priist ha kcirt ihjiil sig hiir; s.l. innehiller klev, varom se denna
avdelnings inledning.

Ragatta ragdla eller Ragatteviigen ragdlaocblan AAm; trang mtirk viig mellan berg
tdckta av viixtlighet, iven om backe pfl ndmnda viig; namnen innehflller av oviss an-
ledning boh. ragatta ragdla 'elak kiiring, kringstrykerska, skojerska' ; jfr det pejorativa
Ragattedalez som beniimning pi Biirfendals sn. Renskepallen rd4skapal AHo, yt-
tersta delen av Buktebryggan; f.l. innehiller boh. renska rtb4ska'rensa' och s.l. pall,
varom se inledningarna avdelningarna 3 och 5; forr, di storsjdfiske med storbackor
pigick, rensades landad langa hiir. 3 Roparebacken r,8bar(a)bhfran.1. ABu, EK; brygga
vid Roparebacken (avd.5). 2. ABiiGr, EK; brygga vid bebyggelsen Roparebacken (se

dven avd. 5). 3. AHo; brygga vid Klevekilen vid bebyggelsen Roparebacken (se dven
avd. 5). Rdds brygga 16; brjga TRii, EK; bryggavid Abyfjorden pi Rrids iigomark.

Saltsdtan sdltsqte (-sqde) N-L,landningsplats vid myren Saltsdtan (se detta avd. 6).
Sandboghalsen sfimboywhhlsan AGr; brant gatubacke fram till den cippna platsen
framftir htset Sandbogen;f.1. innehiller namnet Sandbogen och s.l. halsharibetydel-
sen'smalt terrringparti'; hiir smalnade vdgen frirr till en s.k. hals. Sandvrigarna
sQnurblana AKii; viig (hiiradsvig 1927); f.1. innehiller subst. sand. Skedet sk?t TIJb;
viigen frfln Uleberg till Keberget; namnet innehiller skede, varom se denna avdelnings
inledning. SketeklevenlZdaktbu SidkhbueBAb och Svarteborgs sn, Tunge hd; f.1. inne-
h611er en dial. form av subst. skir sannolikt i nedsiittande betydelse med tanke pi den
branta klevens besviirligheter med uselt viiglag bide hrjst och var; s.l. innehiller k/ev,
varom se denna avdelnings inledning; kleven befares numera sdllan, men hiir gick forr
den gamla utfartsvdgen till Svarteborg; jfr Bd 15 s.229. Skut(e)hamn skDd(a)hhan
skdtharn eller Skutehamn N. ANIa, N. Skutehamn EK; den norra av tvfl som skutham-
nar anvanda vikar pfl Malmons iistsida;jfr foljande. Skutehamn, S. s&aiora skddaharyn
AMa, EK; se frireg. Skuthamnsbryggan shldhhrytsbrlga AMa; brygga i Sridra
Skuthamn. Skdrbo stis SdrbL stel (stbt) BFjSb, EK; brant stig fran Skrjrbo upp pa
Skottfiiillet, fcirr utfartsviig (iiven krirviig) f6r bebyggelsen Fjiillet. Sotekanal(en)
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sddakanql eller Sotenkanalen A]f1aliv m.fl., Sotenkanalen EK 193540, Sotekanalen

EKlg74-7} mellan lg3l-35 anlagd kanal; f.l. innehflller namnet soten (avd.1), som

betecknar havsomridet scider om vziderijama och fi?iltbacka skiirgfrrd och norr om

Smcigen och skiirgflrdsomridet diirutanftir; kanalen anlades fdr att ge fartygstra'fiken

liings kusten mtijlighet att undvika den i hfrrt viider farofyllda passagen 6ver Soten;

,urn rfor-"r, Sotekanal(en) iir den bland bygdens folk vanligare formen; jfr t'ex'

Sotesktir. Soteskcirs hamn sdd.aia; htirnn ellet Soteskiirshamnen, 5., V. sigsra

ud;tore sddlarhhmne ASo, V. Sotesklirshamnen EK; som hamn anviind lflngsmal vik

mellan Viisfra Soteskiir och Grfl Sotesklir; jfr fiilj. Sot(e)skdrshamn(en), N' ndlara

sQdfarhamne ASo, N. Soteskiirshamnen EK; som hamn anvdnd langsmal vik som

skiir in mellan skziren norrifran och ligger rakt norr om Sodra eller Viisfra Soteskiirs-

hamnen. Sot(e)skiirshamnen, O. d$tare sddlarhamne ASo, O. Soteskiirshamnen EK;

som hamn anviind vik cister om Vdstra Soteskiir och Vdstra Sotesktirshamnen. Sten-

kleven stink4bue BSr; klyfta med stenig viig eller stig som leder till Lindalen; f.1.

innehiller subst. s/en och s.l. klev,varom se denna avdelnings inledning. Stensnds

brygga stinsnc,s bryga TI{7; brygga ph stensniis (se detta avd. 3) vid vikefjord fdr

tast"ing av sten. Stoia bryggan st@ra brlga AGr; brygga med hamnkontor bl.a. an-

vZind som angbfitsbrygga och som brygga ftir gods- och passageraftfafik' Strandhamn

strdnharymTKl; f.d. lastplats fdr sten vid Vikefjord; namnet innehiller nannet Strand-

hamn'betesmark vid shanden'(se detta avd. 8). Sunneled sil'nalb AMa; f'f innehiller

siikerligen, liksom Sunnehagen i Tanums hd (Bd 19.2 s. 196), en adj'-form sunn-
,siider-l sydlig, pfl sydsidan'; s.1. innehflller led 'grind av lcisa slanor' eller 'oppning i
stiingsel sHngbar med tviirlagda slanor'; narnnet betecknade vid upptecknings6gon-

blicket en vag flt siider utgflende fran bebyggelsen Myren, men har siikerligen frin
borjan betecknat ett led sdder om bebyggelsen diir viigen soderut biirjade eller genom

vilket viigen stiderut gick.

Todderdd bro ttsdrp bril Nlo; bro 6ver Rflnebiicken i Todderdd. Trediegatan

trblaghQa trQagada eller Skolgatan AGt den tredje gatan fran Kyrkvdgen, numera

Kyrkogatan,io- u* den frirsta gatan i Gravarne; efter Kyrkogatan byggdes Nilgatan

(lg}4, numera Nygatan) och diirefter, parallellt med de bflda fdregflende parallella

gatorna, byggdes den tredje gatan som di kallades Tredjegatan (Thomas Giirling

1gAT. Tdngebryggan tdgabrlga Nli,bryggaigamla hamnen i Fisketangen (Tangen);

f.l. innehflller BN Tdngen.

udden ddry TEI; brygga vid udde i ffitorten Hunnebostrand. uddrarnas brygga

bflranas briia ATn;bryggaanvzind av de s.k. Uddrarna ddrana, kollektivt binamn pi
p".ron", btsatta i omridet mellan Tingeviigen, Liden och Tangebryggan, det s'k.

Udden.
Vadet uat AIr-Rv; vadstiille dver Tryggoleran. Vike brygga ulga brlga TVi; last-

brygga vid Vikefjord; f.1. innehiller BN I4k och s.l. brySgo.Vristare bryggan ucb;tare

bAga NliL; den v[stra och bredaste delen

At, br|gga @by briga TAb; brygga i nehfrller BN 'Abv' 
*'Aby-

stis"rr1ti"forutsltts u'*iut"*u*niliUyt 8; f.l. innehiller BNAby

och s.l. s/lg, varom se denna avdelnings inledning; namnet betecknar gamla byviigen



96

mot Aby. Angbdtsbryggan drybadsbrlga ANla brygga diir angbfltarna ftin lade till;
f.l. innehiller en boh. ftirvriingning drnbad av standardspr. dngbdt.

Oberg hamn, N., S. ndlg;ra sd4gira sdarora bbarfufipn dbar haun ARa, S. Oberg

hamn, N. Oberg hamn, EK; tvi vikar innanfor Oberg tange; f.l. innehflller siikerligen,
liksom namnet Oberg tdnge avd.3, namnet Oberg,varom se avd. 5, och s.l. innehiller
hamn, varom se inledningen till denna avdelning; vikama utgcir den norra, boh.
n@\gtra, resp. scidra, boh. siai,gtra, delen av det f.d. sund som skiljer Oberg tange fran
fastlandet, och iir liimpliga hamnvikar. Osterbryggan D;tarbrfuga AHo; brygga vid
Ornefjorden pi tistra sidan av Hovendsets tdtort.

5. Hiijder, backar, sluttningar; hiillar och stenar

Berg n. ingfrr i namn pi ett stort antal bflde stcirre och mindre, ibland mycket smfl,

hrijder och iir kanske det vanligast fdrekommande hcijdbetecknande namnelementet
i hiiradet. Ibland har dessa htijder berg i dagen, ibland iir de beviixta med skog
eller annan vegetation. Ftir appellativet och namnelementet berg se vidare Bd 19.2
s.252ff.

Fjdll n. ftjrekommer dels i namn pi stora, vidstrdckta, skogbevuxna, ofta sv6rtill-
giingliga bergsomriden, som ligger i utmarksomrflden. Som exempel kan neimnas

Skottfjrillet. Fjrill ingir ocksfl i namn pi stcirre htijder och hoga berg, t.ex. Haxefirill.
Liksom i Tanums hd har dessa ibland berg i dagen och iir ibland skogbevuxna. Hdj-
derna med namn innehillarrdefjdll ligger iiven i Soteniis hd ofta niira bebyggelse eller
invid havet. Omfidll som appellativ och som namnelement se vidare Bd 19.2 s. 255 ff.,
hiir speciellt om fcirhillandena i Tanums hd.

Hog m., nigon gflng i dialekter hogd, pflnaffas i ett stort antal namn pfl siviil natur-
liga hcijder av olika storlekar som pi gravhogar; se vidare omhog som appellativ och
namnelement i Bd 19.2 s. 257 ff .

Kulle m. och ris m. ing6r ocksi i namn p5 hcijder av olika slag, kulle ofta i namn pi
htijder med mer eller mindre rundad topp. Liksom i Tanums hd iir ris inte speciellt
vanligt fcirkommande i hiiradets hiijdnamn. Jfr iiven i dessa fall Bd 19.2 s.261tr.

I htijdnamnen Kldvbergs knatte med alternativnamnet Knatten ingir knatte m.
'bergknalle, litet berg'. En boh. motsvarighet riss n. till no.dial. rls n. 'upphdjning,
jordrygg, bergrygg, hogsta punkten pi en backe' (fvn. rls n. 'res, jo.dryg') ingir san-

nolikt i Risseberget.
Hammar(e) m. 'framskjutande bergbacke' (DAGs), no.dial. hamar m. 'steil Klippe,

Bjergvrg' (fvn. hamarr m. 'Sten, fremragende Klippe'), ing6r i tvi namn pi smi
bergkncilar eller bergkullar, Hammaren och Riidhammar, det senare vid stranden av

Vikefjord. lfr Rddhammaren avd.3.
Pall m.'bergavsats, bergh2ill; pall' (DAGs), dven 'klippa som sticker ut i vattnet'

(uppteckning frin Soteniis hd 1965), 'bergavsats vars ena sida bestfrr av en mer eller
mindre lodrit neditstupande brant; klippa formad som en bin! avsats; berg med av-

I
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satser'(Tanums hd enl. Bd19.2 s.7l). Pall ingfrr i nafiln som t.ex. Bindare-Saras pall
och i flera narnn som i dag betecknar uddar men som siikerligen fran btirjan avsett den

,rpalI, som ligger ytterst pi udden; se dven avd. 3. Som exempel kan ndmnas Bdckans

pall, lcidde pi Kalvens nordvSstsida strax norr om Kalvestenalna, Hundepall, ltten
smal relativt brant stenudde i ,A.byfjorden, flera Hdstepallen samtliga vid havet, av

vilka flera anvdndes som primitiva lastkajer, Metepallen, utskjutande klippudde med

mot havet tvzirt stupande sida.

Detav hallf. 'stenhzill, berghiill, stcirre flat sten, flat stenhiill; berg, bergsida'(DAGs)

avledda htilla f . '(flat) berghiilla, stenhzilla' (DAGs) fcirekommer i namn pi berghiillar

av varierande storlek, vilka alla tycks vara sllita med berg i dagen, t.ex. i Danshiillan,

Furdhrillan, Skepphtillorna, Skrddhtillan; jfr dven namnet pi uddarna Svarta hiillorna
(avd. 3). Hdll m.'stenhiill m.m.' fcirekommer endast i tvi namn, Duvhcillen och Smed-

htillen.
Varde o;roh. vale) m.'uppkastad stenhdg; mdrke' no.dial. varde m.'varde, stenhop

til merke' (fvn. vardi m. varda f. 'varde, opplpdd stein til merke'; jfr iiven da. varde

'sted hvorfra der spejdes, holdes udkig; vagttaarn'. Ordet ingflr i fltskilliga hrijdnamn,

t.ex. Brede yarde, Litlsandii varde, Vard(e)bergef. Vardarna har anvdnts och anvdnds

iinnu idag som sjomiirken och dr viktiga vid kustnavigation. De anviinds dven som

orientering spunkter till lands.

Kldtt m.'hrig bergklint' fcirekommer endast i namnet Vindeklcitten, ett cirka 80 m
h<igt berg pi en udde vid viken Strandhamns kile. Jfr Kkixen m.fl' avd. 3.

Sktir n. i betydelsen 'klippa som sticker upp ur den omgivande ytan, t.ex. ur jord, myr
osv.' fdrekommer i Rrivskiir nedan samt huvudsakligen i namn pfl kringflutna lokalite-

ter, se vidare inledningen avd. 3.

Bratt f ., den assimilerade formen av brant, och dess svaga feminina motsvarighet

bratta f., bida med betydelsen 'brant, bergbrant, brant bergsida', fcirekommer i ett

ffltal namn pi (berg)branter.

I namn pi sluttningar fcirekommer lidf.,brrickaf . ochbacke m. Lid, i DAGs endast

med betydelsen 'backe', fdrekommer i ett flertal namn pi sluttningar av olika slag.

Brcicka, i DAGs med betydelsen 'lingsluttande backe, brant sluttning pi vlig, brant

backe, bred sluttning med riitt stark lutning' frirekommer i ettfifial namn. I ehkilliga
namn fdrekommer ddremotbacke'mer el. mindre starkt sluttande terrdng', ziven 'hird,
sl2it och hogt beliigen (griisbeluxen) mark som inte nodviindigtvis sluttar'; iiven

'(vig)backe, svagt sluttande viig eller stig (i backe)'; det senare fdretriidesvis i namn

pi viigar eller del av vdgar, t.ex. i Bergebacken bdrlabhfran, gamla utfartsvigen frfln
Berg mot Hedum, Dybacken, viigen till brunnen soder om boningshuset, Kesarebacken

;?sarabhkanTKr, del av v6gen scjder om g6rden, Tr\skelbacken, landsvdgsbacke. Det

kan inte uteslutas att sjiilva sluttningen zir den urspr. namnbdraren. Di det gliller namn

betecknande backar pi v?ig har de diirfdr samtliga placerats i denna avdelning. Som

Maria Ltifdahl pipekar iBd 19.2 (s. 74) fcirekommer backebilde i namn som beteck-

nar sluttningar och i namn som betecknar plan mark. Den vanliga betydelsen av subst.

backe ar dock 'sluttning, (olika grad av) lutning i terriingen'. Om ftjrhillanden i Stider-

manland se Nystriim 1988 s. 48 ff.
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I nflgot namn fcirekommer ziven hall m.'sluttning, lutning', se t.ex. Onehallarna,
Onnehallen Norra och Sddra som betecknar backar.

Allmo(n)liden dlmonlie dlmolie THb; enligt en uppteckning Ssyftas en all6 pi Hun-
nebo priistgard, enligt en annan avses vigen mellan nuvarande priistgirden och Rcise-
berget till Tossene kyrka; f.l. iir dunkel, s.1. innehiller lid varom se denna avdelnings
inledning. Alperna dlpana TUb, EK 1974-79; bergsomride med en djup dal och flera
toppar; jiimfrirelsenamn. Apelviks omm dfialwgs ciryeller Ommen ciryanAMa;ugnslik-
nande bergsformation norr om Apelvik; boh. ciru motsvarar standardsprS.kets ugn.
Askebacken dskabhkan AVii; bergssluttning ner mot Askemyr (se detta avd. 6); f.1.

innehiller sannolikt triidbeteckningen ask och s.l. backe, varom se denna avdelnings
inledning.

Backa backe bdka bdka ABa; backe pi landsviigen mellan Backa och Stycket.
Backarneberget bdkanabhl TFt; griisbackar omger berget. 2 Backeberget bdftabhl
-bhr1at.1. TBa. 2.TYi; f.1. i nr 1 innehflller BN Backa;vidnr 2ligger gr?isbackar samt
flkrarna Backarna (avd. 8) nedanfcir bergbranten; om s.l. berg se denna avdelnings
inledning. Badehogen bddahbwan TDd; f.1. innehiller sannolikt verbet bada; om s.l.
hog se denna avdelnings inledning; den lilla kullen ligger vid sjon Langdns vatten.
Bankeberget bdgkabhryatTHb; berg mellan tatofisdelarna Nordstranden och Scirstran-
den; f.l. innehflller sldktnamnet Bank; et Alfred Bank bodde uppe i berget. Bankeste-
nen pdg$asten TRb; f.l. innehflller sannolikt boh. panka motsvarande standardsprdkets
banka och s.l. sten, varom se denna avdelnings inledning; jfr likalydande namn Bd 15

s. 244; en kiilla ligger invid och namnet har siikerligen betecknat en sten varpS man
klappat (bankat) kliider. Bergebratten se Borgen bratta eller Borgebratten. Berge-
hagen btirlahaqan -lDd, bergsomrflde pi vilket torpet Myrklivan ligger. Berget se

Kung shamnsberg(et) m l. B erg sapeb erget bdpababhrl at TFrru intill berget ligger 6kern
Bergsapan (se detta avd. 8); namnet innehflller sannolikt ett iildre nar.rn *Apeberget

(se detta nedan) p6 berget. 2 Bergds bArlqs.1. AAt. 2. TRb; lokaliteterna bestir av
bergisar. Bindare-Sarqs pall bi4arasfiras pdl AMa; sten pi vilken Bindare-Sara, en
kvinna som frirsrirjde sig pfl att gi omkring och sticka, boh. binda bipa, satt di hon
dog; f.l. innehiller kvinnobinamnet Bindare-Sara och s.l. pall, varom se denna avdel-
nings inledning. Binghults berg bbghahs barl eller Binghultsbergen bbgholtsb!1r1e
BBlGgOb och Binghult, Bottna sn, Kville hd, Binghullts berg 1857; strirre bergsom-
ride; f.l. innehflller BN Binghuh, Bottna sn, Kville hd. Bji)rkehogen bldrkahby4tan
AAs; f.l. innehiller bjdrke,boh. bldrka'bj6rkbestind' och s.l. hog, varom se denna
avdelnings inledning. Bj drnmyrskullen b1 Q4my Skbl b1 g4my pkbln AHo ; htig kulle eller
berg i norra delen av tiitbebyggelsen Hovendset nara Bjdrnmyren (avd. 1); pi kullen
brukade man fram till mitten av 1900-talet tiinda piskeld varje piskafton; kullen syns
vida ut civer havet och anvzinds i medangivelser for fiskeplatser. Blyhdlepallen
b4!hn4apal(n) AMa, EK; bergavsats vid djuphilan Blyhdlan (avd. 1); om s.l. pall se

denna avdelnings inledning. Bld berg blq bdq TIJll., EK; berg bestflende av svart
granit pit sydiinden av Vindekliitten, norr om och nlira inloppet till ankarplatsen vid
Ulebergshamn; f.l. innehiller adj. bld, se vidare fiilj. samt lnder Bldkullen nedan.

I
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Bldberget btdbbt b\@bdylat ARa, EK; ca 50 m htigt berg vid Ramsviks norra strand,

viil synligt utifran havet; f.l. innehiller adj. bld, syftande pi att berget ser blfltt eller

mtjrktutfranhavet;jfr foreg.BldkullabergetAOd,EKl9T4-79;berg; ang. f.l. sefdlj.
Bldkullen bbdk1l BRti och Kville hd, Blikullen 1853; se Bd 16 s. 153, diir anled-

ningen till namngivningen uppges vara okiind;jfr dock frireg. samt Maria Ldfdahl i Bd
19.2 (s.76) under Bldkullen, diir hon antyder mojligheten att den stora mdngd berg

med namnet Bldkullen som finns i Bohusliin pekar pi att namnen iir analogiskt givna

utifran utseendemdssig likhet med det kanda Bldkullen i Solberga sn, se vidare Ltif-
dahl 1999 s. 159 f. Bockestenarna eller Bockesten(en) b'dkastbn AMa, Bockestenarna

EK; namnet Bockesten(en) Ssyftar ett stort flyttblock pfl Kalvens sodra spets; den

plurala namnformen syftar pi flera flyttblock i omrfldet; f.l. innehiller djurbeteck-
ningen bock och s.l. sten; mojligen Ssyftar f.1. formlikhet med en bock eller ett bock-
huvud. Bockesten(en) bdkastbn AHo, stort flyttblock; jfr frireg. Bockstensberget

bdftstensbhryatTSf; berg vid bebyggelsen Bocksten. Bogsberget btbq:sbhrlat TBr, EK;
naket berg vid Bogsmyren; om f.l. se Bogsmyren (avd. 6). Bokeliden b,Dgalia AKn:.

med bok, boh. bdg, beviixt sluttning nordost om Huseberget; s.l. innehiller lid, varom
se denna avdelnings inledning. Bonden se Sote Bonde. Bordsebacken bordsabhkan

TlIr; brant backsluttning; f.1. innehiller av okdnd anledning sannolikt stadsnamnet

Bords. Bottnebacken bbaabakan TRb; griisbacke intill Bottnarna, se detta avd. 8.

Braskeberget brdskabd1 TBe; f.l. innehSller soldatnamnet Brask. 2 Bredberget. I.
brtbbrlat bribdrye forr ziven Breebergen BHsBl, Breebergen 1713, Brebetg 1721,
1823, Breber get 1852, Bredberget EK. 2. brbbhrle gOt: t.t. innehiller adj. bred och

s.l. berg, va.rom se denna avdelnings inledning; itminstone i nr 1 bestir bergets hcigsta

delar av en bred och jiimn yta. Brede varde (vale) br? udLa AHn; stenrcis pi Hasselcin

cirka 200 m nordost om Smdgens norra hamn; f.l. innehiller adj. bred och s.l. varde

m. 'uppkastad stenhdg, mdrke', varom se denna avdelnings inledning. Broberget
AMa; f.l. innehiller av oklind anledning bro f. och s.l. berg. Brudberget bnlraba1
ARtj; f.1. ser ut att av oviss anledning innehilla stbst. brud. Brunnbacken brfinbhkan
AGr; f.l. innehflller subst. brunn; den samfiillda brunnen lflg i backen. Brunnen brhai,

AFI, kulle; narnnet innehAller siikerligen boh. brunne brhao m.best. brfrn o.d. 'brand,

svedjefall', no.dial. brune 'brdnsle, avsvett stycke land'; jfr Bd 19.2 s. 81 och dtir

cit. litt. Brurstigeberget brDstuabh1 brdsttbdrlal TBdGs, EK; hogt berg vid bebyggel-

sen Brurstigen; berget har flera branta slup. Brdtarnekleven brtsd.anek4bue BHs; f.l.
innehiller BN Brdtarna;rratnnet betecknar en hdjd vid torpet Britarna och har san-

nolikt ursprungligen betecknat nigon klev i hiijden; omklev se inledningen till avd. 4.

Brcinda berg brti4ta bdrl TEr; om f.1. se folj.; s.l. innehflller berg, varom se denna

avdelnings inledning. Brdnda lider brdnta har AAh:. sluttningar ner mot sjiin Ger-

munnerod vatten; f.1. innehflller sannolikt adj. brdnd,boh. brent, och s.l. lid, varom se

denna avdelnings inledning. Brcindebergen brdatabbrTe TRu; om f.1. och s.l. se ftilj.
Brcindeberget brdgtab!1r1al BMt, EK, Briinte Berg 1828; f.1. innehflller val ad1. briind
och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; sannolikt har (skogen pi) berget

brdnts av vSda eller i samband med svedjebruk eller i syfte att fiirbittra betet for krea-

fiiren Briinde hogen brti1ta hbywn AD6; ang. f.1. se fdreg., s.l. innehiller boh. hog,
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varom se denna avdelnings inledning. Brcinde kulle brrbnta kalaTi$;f.I. syftar siiker-
ligen pfl att den numera skogbevuxna kullen i namngivningscigonblicket varit avbriind.
Buberget bfiba1 AYa, Buberget 1867; berget ligger vid bebyggelsen Hcinskroken; ang.
f.l. se ftilj. Buhogen brthaqsenTSf, pi udde vid Abyfjorden liggande hi;jd; f.1. inneh6l-
ler boh. bu f.'bod' och s.l. hog, varom se denna avdelrrings inledning. Bukkimberget
bfiklembrbylat AOd, EK; berg vid en markant bergsklyfta, Bukliimman (avd.7). Bdt-
backenBN.3 Bdteberget b@dabdryat -bhr1at. 1. ABu, litet berg vid Torsvikarna. 2.

AAm, berg, EK. 3. TKl; f.l. innehflller subst. bdt och s.l. berg,varom se denna avdel-
nings inledning. Bcickans pall bdSqs pdl ANIa; udde pfl Kalvens nordvdstsida strax
nolr om Kalvestenarna; f.l. innehiller sannolikt kvinnobinamnet Brickan bdfrgi, som
avsig en kvinna som bodde i bebyggelsen Biicken och vid ett tillfiille liir ha blivit
strandsatt pi udden enligt en uppteckning frin 1966:- s.1. innehflller pall, varom se

denna avdelnings inledning; namnet har siikerligen fran borjan avsett den pall som
ligger ytterst pA udden. Bcick(e)vikskullen bdftawgskbln btiftwgskbl eller Kullen kEl
eller Piggeberget pigabitl ABiiGr; bergkulle som bcir ligga norr om Kungshamns-
berget eller Berget, enligt uppteckningen emellertid sijder diirom; f.1. i namnet
Brick(e)vikskullen innehitller BN Bdckevik och i namnet Piggebergel mansbinamnet
Piggen, som betecknade en man som bodde i den stenstuga som i uppteckningsogon-
blicket (1966) dnnu stod kvar pfl bergets ostsluttning; jfr Asen. Biinneberget bdryabh!
AKii, berg 400 m SO sjtin Stora Dalevatten; f.l. oviss, s.l. innehiller berg, varom se

denna avdelnings inlednin 9.2 Brireberget bfirabd11. AGe. 2. AYa; enligt upptecknaren
finns mycket skogsbZir pi bergen.

Dammskcir drirusqr TTo; f.l. innehiller av oviss anledning subst. damm'damm,
fcirdiimning' och s.l. skiir,varom se denna avdelnings inledning; namnet avser en liten
kulle i norra kanten av Tossene myr; mtijligen har en frirdiimning tidigare funnits pfl
platsen. Danshiillan ddnshdlg AHo; flat berghiill ftirr anviind som dansbana; f.l. inne-
hflller subst. dans eller v. dansa och s.l. hiilla, varcm se denna avdelnings inledning.
Djupendals lqrka d,fibandap Siyka AMa; bergformation liknande en kyrka i dalen
Djupendal (avd. 7). Dragsberget drdsbdt AMa; bergsomride pfl sydostra kusten av
Malmo; f.1. innehiller en form av nafirnet Draget, nu BN. Duufitill eller Duufjrills-
berget dAuflahbht TAr, Duvfjiill EK; f.1. i namnet Duufjrill innehiller figelbeteck-
ningen duva och s.l. fjrill, varom se denna avdelnings inledning; f .1. i Duuftrillsberget
innehflller namnet Duufjdll och s.l. berg,varom se denna avdelnings inTedrttng. Duv-
htillen dDuhthlan ALy, hall vid sodra foten av Huseberget; f.1. innehflller figelbeteck-
ningen duva och s.l. hiill, varom se denna avdelnings inledning. Dybacken dilbakan
TKd; viigen till brunnen soder om boningshuset; f.1. innehiller boh. dy n. 'brunn med
kiillider, kdlla' och s.l. backe, varom se denna avdelnings inledning. Dyberget drtba1
ASk; f.l. innehflller sannolikt ovannzimnda boh. dy och s.1. berg, varom se denna
avdelnings inledning. Dyremyrsberget dirmApbht AYa; berg som avdelar Dyremyr
(avd. 8). Dddviksberget dQutgsbcb1 AMa; berg vid viken Dddvik.

Ekehogarna lgahbqana TTo; bergparti med griisbackar, diir det frirr sannolikt har
viixt ek; s.l. innehiller hog, varom se denna avdelnings inledning. Fleru Ekelidberget;
pi platserna veixer ek. Ekelidvarden (Ekelidvalen) i_galrudrr, AOd, Ekelidvalen EK

t
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193540; f.1. innehflllerBN Ekelid och s.l. innehiller varde (vale), varom se denna

avdelnings inledning; berget iir hogt och syns langt ut civer havet. 2 Ek(e)hogen. l.
?ghbwan TKa. 2. BBs; fcjrutsiitts av EkelLogsvallen, avd. 8; f.1. innehiller subst. ek

eller eke och s.l. hog,varom se denna avdelnings inledning; hojderna ligger i flkerom-
rilden. Elserridbergen ilsarebhrle TGb; f.1. innehiller av oviss anledning BN Elserdd
och s.l. berg,varom se denna avdelnings inledning; bergen ligger inte vid Elserod utan

vid griinsen mot Hogen.
Fattigbdsssanfdltbgga AGr; berghiill; namnet innehiller av okdnd anledning subst.

fattigbdssa. Fjtillberget fltilbhrla BLb, EK1974-19, Fjellberget 1830, 1837, 1839;
berg pi eller utgtirande en del av Skottfiiillet; f.1. innehflller antingen subst. fjtill, var-
om se denna avdelnings inledning, eller ett niirnarrn*Fjiillet pil Skottfjrillet. Fjdllviks-
berget seTjrillsvikeberget. FlatebergetftQdabgrlarTKtiUg, EK; jfr foljande. Flateber-
getJkQdab!1ryat ellerforr Flatebergen BBs, Flateberget EK, Flatebergen 1834; ang. f.l.
se fdljande; berget bildar en liten hrigplatfl; sannolikt har bergets form gett anledning

till namnet. Flatdsen flddqsan eller Flatebergen flddbhrle TMoAb, Flateberget EK;
f.l. innehiller adj. flat och s.1. ris respektive berg, omb6da se denna avdelnings inled-
ning; lokaliteten bestir av en bergskedja med langstriickta, 16ga och flata berg; den

singulara formen pi EK beror sannolikt pi en missuppfattning av dialektens plural-
forn.2 Floberget.l.flflbbtfldbrbgat AFla,EK.2.flbpbdl TDd; f.l. innehflllerboh.tlo
f. 'grund och 6ppen havsvik; vattensamling'; vid nr 1 lflg ftire tillkomsten av Sotenka-

nalen grunda oppna delar av havet och 16gt liggande, delvis riversviimmade omrflden;

nr 2ligger vid ett sankt, delvis civersvdmmat strandomride. Flokullenfldkgl TUb, EK
1974-79, Flokull EK 1935-40; brant kulle stider om Ulebergshamn; om f.l. se fcireg.

FlolidJlqh eller FlolidbergetJlqkbh1 AAs, Floli 1804, Flolid l822,belaggen kan ziven

avse flkernamnet; f.1. i namnet Flolidinnehillerflo m. 'liten vattensamling', se foreg.

och s.l. lid,varcm se denna avdelnings inledning; f.l. i namnet Flolidberget innehflller
nunnet Flolid och s.1. berg, varom se denna avdelnings inledning. Fldgberget fldtt:bat
TDd; f.1. innehflller boh.fldg n. 'brant, otillgiinglig klippviigg, bergstup' med syftning
pi bergets branta stup i s6der. 2 Fldget fl6yuat. l. ABj, EK. 2. AGr; brant ner mot
Brunnsparken i tiitorten; innehflIler boh. fldg n. 'brant bergviigg, bergstup'. Fldke-
brinken l\rikabtbekan AMa; biinkliknande berghiill sfrax sijder om Porsholmsbigen;
f.l. innehitler boh. Jkika'ta bort ryggbenet frin fisk, filea; man brukade gi iland hiir
och rensa fisk pi hiillen, som di fungerade som en rensbzink. Fltiskebergetftfiskabgrlat
BGg, kulle, 1857; f.l. kan innehAllaboh.Jlaskm. 'bredsida, flatsida', varom se Fliiske-
vik avd. I och Flaskevik Bd 19.2 s. 17; om tivergingen a till d i boh. se Kvillerud
1999 s. 51 och diir cit. litt.; se aven Fliiskeberget Bd 19.2 s. 116 och diir cit. litt.
Fldgehogen flrityphbywan ADd; f.1. innehiller boh. Jldg flfiw fleu f. 'vindfldjel' och

s.l. hog, varom se denna avdelnings inledning; pfl kullen finns en vindfltijel;jfr t.ex
Fldg(e)bergen, Bd 8 s.224. Forsekullenfd;akblfts;akbln AGr; berg ttfor vlket Forsen
(se detta avd. 2) rinner. Fotebladet fQdabtdt AHo; rund klipphal vars utseende for
tanken till ett fotblad; ligger vid Metepallen (se nedan).FleraFuruberget; f.1. innehil-
ler triidbeteckningenfura; niryra av bergen iir beviixta med furor andra dock numera

helt kala. Furuhogarna fbrehbwana BSb; hojder (pi Skott{Allet); ang. f.l. se f6reg.,
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s.1. innehiller hog, varom se denna avdelnings inledning. Furukullen fdrak)l BLd;
med furor bevdxt kulle. Furdhtillanftruhdlq AHo; hiilla pi sydsidan av Lilla Furii.

Galgehogen gd\ahapan TTo; hiir liir forr ha stfltt en galge; s.l. inneh6ller hog, var-
om se denna avdelnings inledning. Flera Gateberget; f .1. innehiller boh. gata 'fdgata'
eller 'bygata'; vid bergen gir bygator eller fiigator. Getskdrsberget gptskgSbfirlatBHs,
berg med klyfta 6ver vilken en berghiill skjuter ut; f.l. innehiiler xGetskdr, sdkerligen
klyftans namn (se avd.7), och s.l. berg,varcm se denna avdelnings inledning. Gilboa
berg filbba barl BAb, mindre kulle; av okiind anledning uppkallad efter bibelns
Gilboa, berg i Palestina; s.1. innehiller berg, varom se denna avdelnings inledning.
Gistad varde (vale) gista udt a TBjGs, Gistad vale EKl' f.l. innehflller BN Gislad och

s.l. varde (vale), varom se denna avdelnings inledning. Gogeberget gdgabil AOd,
Gogeberget i Kohagen 1850; f.1. dr dunkel, s.l. innehiller berg, varom se denna av-

delnings inledning. Granskogsberget grQnskowsbbrlat BHs; berg delvis bekliitt med
granskog. 3 Grind(e)hogen.l. griaahbryanTBd. 2. grishbqanTKA. 3. griohbrpanTltb;
f.l. inneh6ller subst. grind och s.l. hog, varom se denna avdelnings inledning; htijderna
ligger niira girdsbyggnaderta. Grdbenehogen grbbenahbyryan AAm; liten kulle; f.1.

innehflller noabeteckningen grdben m. fcir varg. Grdbenehrillorna gribenahcblana

TBd; f.1. innehflller noabeteckningen grdben fdr varg och s.1. boh. hdlla, varom se

denna avdelnings inledning; bergsluttning med stenhiillar, diir varg fcirr siigs ha h6llit
lill. Grriskullen grqskbl AHo; griisbeviixt bergsluttning av en sida av berget Borgen
bratta/Bergebratten. Grdne backe grQna bhkaTSrSa, EK; pifallande grcin backe ndra
Bottnafjorden och viil synlig fran denna; sannolikt har den iogonfallande backen tjiinat
som naturligt landmiirke for sjtifarande p5 fjorden. 2 Grdruiksberget.l. grQnwgsbbrlat
TAb. 2. grdywgsbdlAMa; berg vid viken Grdrwik (se detta avd. 1). Gullhuskeberget
gulhfi;kaba1 eller Gulluskeberget gilu;kabat AHo, iildre namn pi Verners berg
(se nedan); f.l. iir dunkel, s.1. innehflller berg, varom se denna avdelnings inledning.
Gullvikebergen gillwgabdrle eller Gullviksberget TFt, Gulviksberget EK 193540,
Gullviksberget EK 1974--79; f.l. innehflller viknamnet GulviklGullvik (se detta
avd. 1); namnformen pfl EK kan bero pi att den dialektala pluralformens -e tagits for
best. sg. Gdshogen g@shotpan TKo; mojligen tillhfill for vildgis; om s.l. hog se denna

avdelnings inledning.
Hageberget hdwabhtTHd; kohage vid foten av berget. Hallingen hdlege TUb; brant

grusbacke i Huseberget; namnet innehiller boh. halling m. 'sluttning' . Halsereberget
hdlseraba1 AYa; f.l. dunkel, s.l. innehiller berg, varom se denna avdelnings inledning.
Halvarshiilleberget hdluaphelabd1 eller Halvarsberget hdluapbh1 ASvOd; f.l. i namnet
Halvarshrilleberget innehfrller sannolikt ett NN xHalyarshcillan eller *Halvqrshiillen

och s.1. berg, varcm se denna avdelnings inledning; namnet Halvarsberget dr sanrro-

likt en redukt av den liingre namnformen. Hamnraren hdrya4 AAt; liten bergkulle;
namnet innehiller siikerligen hammare'berghammare' varom se denna avdelnings
inledning. Hamneberget hdmruabarye TTp; f.l. innehflller hamn f.'utmarksbete', var-
om se inledningen avd. 8; berget ligger i gfrrdens utmarksomrilden. Hankeberget
hSgkabdy hfig$abhrlat TFtHr, EK; i TFt dven Madberget mdbarlar; f.l. innehiller
namnet pi den vid berget liggande hagen och ljungheden Hank (se detta avd. 8).

I
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HankeniibbaTFt, EK; utskjutande del av Hankeberget; namnet iir sannolikt en redukt

av ett *Hankebergsndbba; om nribba f. 'smal spetsig udde', jfr inledningen avd. 3.

Hasselberget hdSlabitrla ALy; f.l. innehiller siikerligen viixtbetecknitgenhassel. Hat-

tefirill hdtafihl -fldlBBe;125 m hiigt berg i hemmanets utmarksomriden; f.l. innehflI-

ler subst. hatt och s.l. firill, varom se denna avdelnings inledning; bergets runda vdl

avgrdnsade topp pflminner om formen pi en hatt Hedberget hlbitrlat TLy; berg norr

om garden pi griinsen till Lilla Lonnekdrr, iiven kallat Heden. Hedkullen h?WTLo;
kulle pi grdnsen till Lilla Ldnnek5rr, iiven kallat Heden. Herkulespallen harbrtlaspal

AMa; bergavsats i brant strandberg pfl Kalvens norra sida; f.1. innehfiller bfltnamnet

Herkules;biten skrapade sidan mot bergpallen, dA den vid ett tillfiille kom alltfor niira

berget. 2 Hogama hdrttana.l. TLii; flera smi kullar oster om gflrden. 2.TBt fleta

delvis skogsbevuxna kullar 6ster om gfirden; om hog se denna avdelnings inledning'

Hogbrcickan hdWbrdka TLb, bergsomride norr om torpet Hiillan; om f'1. se fcireg.;

s.l. innehiller briicka, varom se denna avdelnings inledning' Hogden hdyWda ANIa;

mindre kulle; namnet innehiller boh. hogd f. 'h6jd'. Hoge berg hdqsa bary eller Hoge

berg, N. ndlgra hbytlta bay eller Nordstrands Hoge berg nis1rans hbyWa bful ellet

Nordstrandsberget nQptransbh1TEl, Nordre Hoge berg EK; ca 55 m hogt brant berg

norr om den vid stranden liggande tiitortsbebyggelsen Hunnebostrand och nordvdst

om den del av tiitorten som kallas Nordstrand;f.1. innehiller boh. adj. hog hoyq how

hag ,hog, och s.1. berg, varom se denna avdelnings inledning; jfr f6lj. Hoge berg, s.

siuEra hbyua bhtl eller Sdrstrands Hoge berg sQS[rans hbyUta bfulTHb, Srindre Hoge

berg EK; ca45 mhcigt berg sdder om tiitortsbebyggelsen Hunnebostrand och vid den

del av tiitorten som kallas Siirstanden, jfr foreg. Hogeberget hdpabhryat THo, EK-

f.l. innehiller antingen boh. adj hog (se ovan) eller subst. hog, varom se denna avdel-

nings inledning, eller BN Hogen; s.l. innehfrller berg, valom se denna avdelnings in-

ledning; htijden reser sig over omgivande >>hogan> och kan ha utgjort namngivnings-

grunden f6r BN Hogen. Hogekaseberget hdrpakgsabhrlatBMt; f.1. innehiller sannolikt

ett icke belagt NN xllogeka sen och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning;

kanske har *Hogekasenbeteclaat den kas som enligt uppteckningen 1927 finns vid

bergets fot (avd. 8). Flera Hogen fuiwaru. Hollcindarberget haldndgrabhl hblerydarbhl

ASm, EK, Holliindarberg 1891 Kortet; berg vid viken Holl2indarbigen; f.1. innehiller

av okiind anledning sttbst. holliindare, se vidare Hollcindarbdgen (avd. l). Holma ds

hd1ma qs BHoHr, EK, Holme As 1829; stor sandfls till stbrsta delen pi Holmas iigo-

omride. 3 Holmeberget hihmabit1.1. AHa. 2. TUb. 3. ARv; berg pi eller vid lokalitet

med nimamnet Holmen; nr I avser mrijligen ligenheten med namnet Koholmen,

nr 2 betecknar ett berg pi den kringflutna Kvarnviks holme. Holmen hbLman TBt;
kulle helt omgiven av flker och iing; jft holnte, inledningen avd. 3. Homdalshogar

fu,6ryd.aShbywar AOd f.1. innehflller sannolikt ett BN eller NN *Homdal och s.1. hog,

varom se denna avdelnings inledning. Hundepall TKaSI EK 1914-79; liten smal

relativt brant stenudde i Abyfjorden; jfr Hdstepall. Hunneboberg ellet Hunnebo rcis

hiAabb ro_s THb, Hunneboberg 1891 Korte! pi Kortet som naturligt landmiirke angi-

vetbergmedfastfornl?imningscideromHusbetget;jfrHunnebords avd. 10. Hunnebo

husberg eller Husberget hisbal hisbdryat THb, Hunnebo husberg 1891 Kortet; pi
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Kortet som naturligt landmiirke angivet bergmassiv med fast fornliimning nolr om
Hunnebo kJlva. Huseberget hdsabdt eller Sandberget sdnbd| eller Kvarneberget
kwd4abdl ABrKn, EK; berg med sandjord pi griinsen mellan Br och Kn; f.1. i namnet

Huseberget innehflller subst. hzs; berget ligger invid bebyggelsen i Knutsdal och vid
den numera fcirsvunna kvarnen Sniickedalskvarn. Minga Huseberget och Huse-

bergen. Husestaden hdsastqn AAr; kulle pfl vilken husen till den vdstra gflrdsbyggna-

den ligger; s.1. innehiller stad'plats fcir ngt, plats diir ngt finns'. Hdle sten hDl,a st/n
AGr; manshtig urholkad stenformation i TJuvsundsberget ut mot T6ngeriinnan; f.l.
innehflller boh. adj. hdl'ihilig, urholkad', va.rom se Bd 16 s. 31, och s.l. sten.

Hdverudhogen hdurahbwanTLb; f.1. innehflller sannolikt BN Hdverdd (Biirfendals

sn); vid hdjdens fot liir jorden ha brukats av bcinder frin Hivercid. Hiillan hAb elJer

Jakobs hcilla fifteps hrila ASm; nu ndstan bortspriingd hiilla vid angbitsbryggan i
Smcigens gamla hamn; f.1. i namnet Jakobs hrilla innehiller mansnamnet Jakob; vem
Jakob var ar i dag obekant; omhrilla se denna avdelnings inledning. HcillebergetTtlb,
Hiille-Berget 1746 Oedman s.2591, berg med brant stupande berghiillar vid Hunnebo

l<lltva. Htillers varde (vale) fuilap udlaTHq Hiillers valeEK; f.1. innehfillerBN Htiller
och s.1. varde (vale), varom se denna avdelnings inledning. Hiisten hd;try ASm;
brant hiig bergrygg pi siidra dnden av Holliindarberget; sedd fr6n vissa vinklar liknar
bergformationen en hAstrygg. 2 Hcisteberget h)stabgrlat hdsta-. 1. BBsMb, 1834.2.
TBdGi, EK; f.1. innehiller av okiind anledning djurbeteckningen hiist; mrijligen
isyftas formlikhet; s.1. innehiller berg,varom se denna avdelnings inledning. Hdste-

dalsberget hd;tadasbaryat TSf; berg intill bebyggelsen Hiistedalen. Fleru Hciste-

pallen fui;taphln hd;taphl; samtliga ligger vid havet; flera av pallarna vid havet

anvdndes som primitiva lastkajer i synnerhet vid utskeppning av sten; en meddelare

pipekar att lasterna av sten drogs ut till pallarna av hdstar; om s.l. pall se denna

avdelnings inledning, jfr Hundep all. 2 Hcisthagb e rg et fui sthaubrb1 hd sthaw-. 1 . TDd.
2.TAb nr 1 iir ett berg vid Hiisthagen vid rtr 2ligger hiisthagar vidberget. Hiist-
hageberget hfisthapabi1ryat BHl. hcigt och skogklitt berg ndra Hiisthagens dgomark,

som ligger strax SO diirom. Htistsko backe hd;ko bdka AMa, EK 1974-79; lands-

vdgens sista backe fore Kattesand, dfl den gir i en hiistskoliknande kriik. Hdgeberget

hdwabat TBe; htigt morkt berg strax oster om hdradsvzigen. Hdge vadhiilla hdywa

udhela AGh; bergstrand pi Grindholmens sydostsida frin Hasselosunds tzitort till dAr

stranden sveinger mot nordvdst; namnet innehiller boh. udhela f. 'hall varifr6n man

kastar eller landar landvad [landnot]'. Hi)gkullen hdwkaln fAU; f.l innehiller boh.

hd:4-'hog'; den skogomgivna kullen har svagt sluttande sidor men smalnar av uppflt i
en bergsspets. Hiistackeberget hdstakabh1 TAv, EK 1974-79; f.1. innehiller subst.

hdstack ochs.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; enligt traditionen pi orten

skall den niiraliggande girdens htjstackar ha flutit bort till foten av detta berg vid en

civersvzimning. Hdstackkullen hdstakbln T'to; f.l. innehflller subst. hdstack och s.1.

kulle, varom se denna avdelnings inledning; man liir fiirr ha torkat h6 i stackar uppe

pfl kullen.
Jakobs htilla se Hiillan.
Kaj(e)berget kdlba[ kdlbhrlat kdlabdrlat, TBjTsAb, Kajeberget EK; f.1. inneh6ller



105

figelbeteckningen kaja och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; krikor
och kajor brukar h5l1a till har Kalvbdgen kdlubowan ASmf, bigformig bergkant som

utgcir norra sidan av inloppet till Smogens nya hamn; ifr Kalvbdgsskiiret avd.3. Kal-

vestenarna kd4uastbnOna AMa, EK; storre stenar pfl 6n Kalven. Kalvhageberget

kdthawabht TM6; en kalvhage ligger vid foten av berget. Kalvhageliden kdl,hawalia

TVa; backsluttning vid Kalvhagvallen, se dettaavd. 8; om f.1. se fcireg'; s.1. innehAller

lid, varom se denna avdelnings inledning. Kalvhagsberget kDlhawsbdrlat TTsLb;

ike11n Kalvhagen ligger intill berget. Kalvhogen kd\uhort:an TK6; f.1. innehflLller san-

nolikt djurbeteckningen kalv; oms.l. hog se denna avdelnings inledning. 2 Kalvhiillan

kdluhdla 1. BN. 2. AMa; udde med berghiill pfl norra sidan av on Kalven; namnet har

sdkerligen urspr. avsett berghiillen; jfr Kalvekistan och Hdge vadhrilla. Kalvkldvs-

berget katoktbfsbh1 AVii; berg vid Kalvkldvan (se detta avd. 8). Kaseberget kdsabht

THi; berg vdster om bebyggelsen Kasen. Kastebackarna kdstabhkqna ARa; betg-

backar frin viigen till Fykan ner till och norr om flkem Kastet (se detta avd. 8); f.1.

innehiller sannolikt dral. kast n. 'stup utfor vilket man kastar timmer'. Kastebacken

hdstabhkan AOd; brant backe ner mot och cister om ilkern Kastet; om f'1. se foreg.

2 Kastet. l. kfistat TRo; namnet innehiller dial. knst n. 'stup utftir vilket man kastar

timmer'; berget ligger vid Abyfjorden.2. Se avd. 4. Keberget ;(bhrlat numera dv.

skiimtsamt Krirleksberget SdleksbitrlatTlJb, EK; brant berg med fornborg; f.1. i nam-

net Keberget innehiller siikerligen fvn. kid, no.dial. och 5. sv. kid ' (wg)get, killing' ,

se dven Bd 20.1 s. 154 Keficillet och diir cit. litt.; killingar har viil sliippts pfl bete pfl

berget. Kesarebacken ;?sarabhkan TKr; del av vdgen soder om garden >>ndr korna

kom dit satte de i och kesa> (uppteckning DAGs); f.1. innehflller v. kesa'rusa ivdg i
vilda sprang (med svansen i viidret)' med vdstsvensk -are-utvidgning och s.1. backe,

varom se denna avdelnings inledning. Flera Kesarekullen, jfr Kesekullennedan. Kesa-

repall S?sarapal AFI; f.1. innehiller verbet kesa med -are-utvidgning och s-1. pall,

varom se denna avdelnings inledning; kreaturen brukade samlas diir, ndr det blev

varmt. Flera Kesekullen; f.l. innehflller verbet kesa; kreattren brukar springa upp

pi kullama f6r att bli kvitt flugorna. Kileberget $ilabhrlat TKI; berg vid viken Kleve-

kilen; f.1. innehflIler boh. kil(e)'havsvik', varom se inledningen avd. 1. 2 Kisteberget

Sistabhrlat.l. TKa. 2.TTp;f.I. innehiller av okiind anledning subst. kisla ochs.l. berg,

varom se denna avdelnings inledning. Kisterdd hcilla Sistara hdlaTKr; berghiill vid

stranden av Kistercid vatten; f.l. innehflller BN Kisterdd och s.1. hiilla,varcm se denna

avdelnings inledning. Klevberget kbebil TLk; berget ligger norr om girden; f.1. inne-

hiller klev, valom se inledningen avd. 4. Kldvberget kh$bet kbdbgt AMa, Klfivberget

EK; iildst indirekt belagt 1849 (sen avskrift) i namnet KloJbergsholmen, varom se

Kldvbergs holme(n) (avd 3); f.1. inneh6ller sannolikt boh. kldva kLbua f .'klyfta, tringt
bergpass' (varom se inledningen avd. 7), jfr uttalet av f.1. i kldpidr; ettkbdf;la|har san-

nolikt uppstitt genom assimilation @b nW); en klyfta gflr genom berget. Kldvbergs

knatte klbbaf kndla eller Knatten lcnd1ry AMa; bergbrant ut mot havet pi udde pi
Klftvberget; innehiller knatte, valom se denna avdelnings inledning. Kldvebacken

kbbUabhkan TRh; backe i en k16va, dvs. en u-formad klyfta, nordvdst i iigoom-

rhdet.2 Kohageberget. l. kilhawabfirlat TRb. 2. Se Markusberget;kohagar vid bflda
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bergen. Kohagsberget k&hawsbat TRh; en kohage har funnits intill berget. Kolehogen

kdl,ahbwan TTo; norr om och intill Galjehogen; f.l. innehiller boh. kola'brdnna' och

s.l. hog, varom se denna avdelnings inledning; enligt traditionen ska man fijrr ha briint
lik pi platsen. Kolidberget krihbhrtat Btk, EK; ganska hrigt berg nigot beviixt med

skog; f.1. innehiller sannolikt ett*Kolid(en), betecknande bergets branta vdstra sida

vid en kohage som ligger i viist vid bergets fot. *Kolid(en)BLh, abstraherat w Kolid-
berget, se f6reg. Kopallen lcapa! knpil AVii; stenpall pi udde pi Hiltti dzir man av

idag okiind anledning brukade leda ut korna i vattnet; s.l. innehiller pall, varom se

denna avdelnings inledning. Korneliusberg kQ4alasbhrlTYa; f.l. innehiller sannolikt,
av okiind adedning, mansnamnet Kornelius, jfr Kornelievallen Bd 6.1 s. 145 och

Korneliehagen Bd 16 s. 210. 2 Korp(e)berget kbrpaberlat. l. TFrKiRs, Korpberget
8K.2. TRh; om f.1. se ftilj; s.1. innehAller berg, varom se denna avdelnings inledning.
Korp(e)kullen kdtpak|l BRti, Korpekullen 1853, Korpkullen EK; delvis skogkliidd
kulle, diir korpar ofta iakttagits. Korpdsberget $tsypasbdylatTFt, St. Korpisberget EK;
brant, klippigt och ca 40 m hrigt berg niira Bottnafjordens strand i tdtorten Bovall-
strand; f.l. innehfrller sannolikt ett iildre narnnxKorpds, vars f.1. siikerligen innehfiller
figelbeteckningen korp; tilliigget Sr. i kartformen 2ir oftjrklarligt di varken nigon
sidan namnform eller n6got mindre berg med namnet Korpds har kunnat flterfinnas.

Kodkersberget kfiagaSbh1 AOa; f.t. innehiller ett okiint BN eller Sgonamn *Kodker

och s.l. berg,varcm se denna avdelnings inledning. Krabbetaskepallen krabatrisk?pal

AMa; brant stupande berg pi norra delen av Kalven; f.l. innehflllerboh. krabbetaska

f. 'stor krabba' och s.l. pall, varcm se denna avdelnings inledning; plats for fingst av

stora krabbor som hiller till pi djupet utanfor. Kraseberget krSsabg1Th, EK; berg pfl

srjdra sidan om inloppet till Strandhamns kile, vid strandomridet med namnet Krase-
stenarna; rakt norr om och pi andra sidan inloppet ligger Blfl berg; namnet iir sanno-

likt en redukt av ett*Krasestenberget antingen med betydelsen 'berget som ligger vid
Krasestenarna' eller 'berget som innehiller krasesten'; se vidare under Krasestenarna

avd. 3. 2 Krokeberget. l. krQgabdt AA1, berg vid bebyggelsen Kroken.2. krQgabaryat

TKii; berg i hagen Kroken. Kropplan krbplq AVii; htigt och vida synligt berg i dst-

ligaste delen av udden Kropplehuvudet. Namnet innehiller sannolikt en diminutiv av

kropp'litenkncil osv.' Krdkenackeberget kr@ganakaban ARfl; f.l. innehflller siikerligen
slbst. krdknacke vdl syftande pi nigon terriingformation som ftjr tanken till en

kriknacke och s.1. innehiller berg,varom se denna avdelnings inledning. Krdkhogen
krSghbryan TLci; krikor brukar flockas diir om hcisten; om s.l. hog se denna avdelnings

inledning. Kullarna kblg;ne A16; kala bergkullar vdster om Tangebryggan. 2 Kulle-
berget.I. kelabhrlat AMa; bergrygg sydviist om tdtorten pi Malmtin. 2. AAd, Kulle-
berget 1849; f.1. innehSller stbst. kulle; nr 1 iir en bergrygg med flera kullformationer;
s.1. innehiller berg, varom se denna avdelnings inledning. 2 Kullen.I. k$n AMa;berg-
kulle norr om Malmrins kyrka samt omridet runtomkring.2. se Brick(e)vikskullen.

2 Kungshamnsberg(et).1. kilgshamsbd|kigshamsbh1eller Berget bd1 ABaGr, Kungs-
hamnsberg 1891 Kortet, Berget F.K.2. kilgshamsbtb1 eller Rtida berget r0 bdt AHh,
Kungshamnsberget EK; nr 1 ligger vid tlitorten Kungshamn, nr 2 vid ett skyddat

vattenomride som inte hor samman med tatorten Kungshamn, men som dven det
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anvAnts som skutharnn och ocksA bdr namnet Kungshamn (se Kungshaimru BN); f.l. i
namnet Rdda berget innehflIler adj. ri)d; berget skimrar rott i vissa belysningar.
Kuttesten(en) kdtrastbn AHn; brant tveirt avskuret berg vdster om Hasselcisundsskziren;
f.l. innehillerboh. kuua 'skdra (av)'och s.1. sten. KvarnebackenBN. Kvarneberget se

Huseberget.Flera Kvarneberget. Kvarnekullen ko@4akbln kwdn- TTo; pi kullen 169

frirr en kvarn. 2 Kviberget. l. kuibh! ALy.2. kftbat TEl; f.l. innehiller sannolikt boh.
kvif.,n. eller kvia f. 'kringgiirdat frkerstycke dit kreaturen sliipps om sommaren for att
gcida 6.kem, inhiignad eing eller 6ker i utmarken, kreatursf6:1la' (varom se inledningen
avd. 8) och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; sannolikt har ett kvi fiirr
legat invid berget. Kvihogen kuihowan TKii; om f.l. se frireg.; s.l. innehflller hog,
varom se denna avdelnings inledning; hcijden ligger i ett flkeromride. Ktillbacken

Sdlbakan AMa; backe upp till en kiilla i norra delen av tiitorten. Kiilldalsberget
*dldssbhtfGs, EK; f.1. innehfiller sannolikt ett NN *Kr)lldalen; kiillor finns vid foten
av berget. Kcillestenen Sdlastb-n AOd, EK; sten vid sfrandomridet av Kiilleberget med
mflnga bergskittlar bdssdlar'jdttegrytor' invid; f.l. innehflller siikerligen boh. kdle

S@la m.'kittel', se vidare Kiilleberget nedan. Kdllidbergen pQfubarle TRh; namnet iir
dunkelt men f.l. kan mttjligen innehilla ett numera fcirsvunnet *Krilliden avseende
nigon sluttning pi eller vid bergen; s.l. innehflller berg, varom se denna avdelnings
inledning. Kdrleksberget se Keberget.2 Kt)lneberget. l. Sdruabh! AH6; pi berget har
forr funnits en kcilna. 2. Sfir+abgryar BSr, EK; ganska hiigt, delvis skogkliitt berg; inga
spar fanns i uppteckningsogonblicket (1921) efter n6.gon kcilna hiir; f.l. innehiller
kdlnaf. Sfoia'torkhtts fiir lin el. malt'. Kdlnepall(en) Sdruapql ASt, liten kulle norr om
gardsbyggnaderna; om f.l. se fdreg.; s.1. innehiller pall, varom se denna avdelnings
inledning.

2 Indberget ldbbrlat. 1. BSb, EK. 2. TVi; nr 1 iir ett ganska hogt delvis skogkliitt
berg niira boningshusen, vid nr 2ligger en ladugird vid bergets ena dnde ; om f.l. se

folj. Ladhogen ldhbyq:anAly, h6jd dster om och tatt invid Ramneberget; f.l. inneh6l-
ler sannolikt slbst. lada f. och s.1. hog,varom se denna avdelnings inledning; troligen
har en lada statt invid hdjden i anslutning till odlingsomridena oster ddrom. Ladhrillan
se avd. 4. Lerbdcke varde (vale) l?rbcbka udla TLb, stenrcis pfl Vardeberget (Valeber-
get); f.l. innehiller BN Lerbcick och s.1. varde (vale), varom se denna avdelnings in-
ledning. Lerskallebergetlb*alabhtlQskalabh1'IBe,EKl974-79;f.l.innehillersubst.
lerskalle'(tungarbetad) lerjordsbank'; invid berget ligger en lerbank med tungarbetad
lerjord. Lidberget Dbht ARq f.1. innehiller antingen subst. /id eller ett BN eller NN
*Lid(en); om lid se denna avdelnings inledning. Liderna [iana BBe; backar norr och
scider om boningshuset utmed en dalsluttning. Lillsandii varde (vale) lD_ls,bnp udla
ASn; bergtopp, nigot mindre markant an Storsandb varde (vale) (se detta), det ena av
tvi parnamn, betecknande en mindre och en stcirre bergtopp med rcise vid inloppet till
sundet Strcimsund, gemensamt kallade Sanddvardarna (Sandr)valarna) (se detta).
Lindehogen ltnahbwan AKn; med lind bevuxen kulle sydost om boningshusen; s.1.

innehiJler hog, varom se dema avdelnings inledning. Ljungberget figbarlatTRs; berg
beviixt med ljung. Lyngnkullen ldgnkbln fAU; kulle beviixt med ljung, boh. lyngn
lDgn. Lundeberget ll4abcbl AAm; berg pi vars vdstsida f6rr stod ett litet triidbestind,
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en lund. Lundhageberget liryharpabd.rlat eller Ldrunhageberget BLb, Lundhageberget

EK 1935-40, Lonnhageberget EK 1974-791, f.l. innehflller sannolikt lund m. 'skogs-

bestind', sannolikt inte triidbeteckningen ldnn, i dial. med salnma uttal, dfl ltinnar

enligt uppteckningen inte veixer pfl platsen; htigt berg med betesmark vid foten av

bergeL Lyarekullen lyOrakil B[Ih, lflg, ej skogkliidd kulle; f.l. innehiller boh. lya
'lyssna'med vf,stsv. -are-komposition och s.l. kulle, varom se denna avdelnings inled-

ning; enligt upptecknaren brukade man hdr lyssna noga efter de fir som ofta vallades

i skogen omkring denna kulle. Ldnge htilla ldga fuila AHo; langstriickt htijd mellan

torget och huvudgatan i tiitorten Hoveneiset; f.1. innehiller adj. ldng och s.l. hcilla,

va.rom se denna avdelnings inledning. Iingelands stenar ldgalans st?nar AHo; nu-

mera frirsvunnet stenrcis norr om skolan i titorten Hoveneiset; f.1. innehiller sannolikt,

av okiind anledning, BN Ldngeland. Ldngeviks flat ldgauigs fl(d ALv, bergsplatfl

mellan Langeviks lera och zigogrdnsen i norr; f.1. innehiller BN Ldngevik och s.l. flat
'platt omrflde'. Iinghogen ldghbwan AKn; lang htijd oster om boningshusen; s.1.

innehfrller boh. hog, va.rom se denna avdelnings inledning. Ldgeberget lQgabaryat

fAU; f.t. innehiller boh. ldga'tvdtta (sig)'; berget ligger vid Abyfjorden.2 Liikfrs

lDgqs l. AHo, EK. 2. AYa,EK 1974-79; f.l. innehfiller vdxtbeteckningen ldk och s.l.

ds, varom se denna avdelnings inledning; sannolikt har lokviixter ftirekommit pi
isen.

Flera Madberget; f.l. innehiller boh. mad f. 'sankmark'och s.1. berg, varom se

denna avdelnings inledning. Madhogarna mdhaywana ASk f.l. innehflllet mad, vat-
om se frireg., och s.l. hog,vatom se denna avdelnings inledning; hojderna lflg forr
omgivnaavsanl<rnarkerMarkusbergetmdykusbgrlatellerKohagebergetkrthawabirlat
BMr; berg med kohage vid foten av berget; f.l. i namnet Markusbergel innehiller av

okiind anledning mansnamnet Markus; enligt en forklaringssiigen liir en hogre officer
frirr ha bott pfl Miillerod; en av hans sciner, Markus, ldr under ett av grdnskrigen ha

varit posterad och fallit vid Markusberget. Flera Mellanberget eller Mellumberget.

Metepallen m?depa! AHo; utskjutande klippudde med tviirt stupande sida mot havet;

f.1. innehflller en form av v. meda 'fiska med mlda' eller av subst. medaf.'handsncire'

ochs.l. pall,varom se denna avdelnings inledning; pi och vid platsen flskade man fdrr
med handsnore;jfr Metepallen avd. 3. Middagsberget mddasbht ABa; f.l. innehiller
av okand anledning stbst. middag. Mosshdlfldset m&shh\fl,owat THa; f.l. innehiller
siikerligen ett subst. mosshdl och s.l. dral.fldg n. 'brant otillgZinglig klippviigg, stup';

vid foten av berget ligger en mosse; bergets viistra sida iir mycket brant. Munkebacken

mdgkabhfran TUb, EK; backe vid Strandhamns kiles nordvdstra sfrand; f.l. innehiller
av okiind anledning slbst. munk och s.l. backe, varom se denna avdelnings inledning;

TUb har enligt uppteckningen i iildre tid varit skattskyldigt till Dragsmarks kloster

och det har antagits att munkar har anvdnt denna plats som tilliiggsplats fcir sina bfltar;

det finns en utmdrkt hamnplats nedanfor backen. Munkehogen mdgkohbywan AKv,
liten kulle intill gardsbyggnaderna; f.l. innehiller av okiind anledning slbst. munk och

s.l. hog, varom se denna avdelnings inledning. Muskefjrill mi;kaflhl BLd, EK 1935-
40, Muskefjellsberget 1839; tiimligen hcigt, delvis skogkliitt berg djupt inne i skogen

vid griinsen mot BSr; f.l. innehiller dral. musk'mdrker' och s.l. fitill, varom se denna
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avdelnings inledning;jfr Muskekld.vanBdlg.2 och d2ir cit. litt. Myreberget mirabdrlat

TSf; i beiget har funnits en torvmyr. Mdlberget m@lbhrlat TKcj, EK; ungt namn enligt

6garen; enligt dennes uppgift vid uppteckningstillflillet har en mSltavla vid skarp-

*kytt",irrirrgar satts upp med berget som bakgrund. Mdnshageberget mdnshauabht

fi3; Uerg vid bebyggelsen Mdnshagen. Miirrniibban md4dba eller Miirrnribben ARv,

rvrzirrnzitban EK 1935-40, MiirrniibbenBKlgT4-79 ilagre liggande terriing utskju-

tande bergudde; f.1. innehflller av okiind anledning djurbeteckningen miirr och s'1. i
namnet Mrirrnr)bban innehftller niibba f. 'smal spetsig udde', valom se inledningen

avd. 3; namnformen -ncibbenpi EK 1974-79 iir sannolikt en missuppfattning eller en

s.k. uppsnyggning. Mdrkedaliberget millkeds;prril rntiAuot, EK; f.l. innehaller BN

Mdriedalen och s.l. berg, vatom se denna avdelnings inledning; bergets ena sidan

ligger i M6rkedalen.
- 
Neklevberget n?klaubtbt AMa; f.1. dunkel; berget ligger nordvist om bebyggelsen

Myren. Nissestenarna nbast|nana BHo, EK; stenblock vid grdnsen mot Vattnerdd;

f.l. innehflller sannolikt subst. rulsse; enligt traditionen sdgs nissar hfilla till vid ste-

nama. Nordstrands hoge berg eller Nordstrandsberget se Hoge berg. Nordsiims hogar

ndsdrns hdwar TSd, Norrsdms hogar 1867 Holmberg s. 130; kullar med hiillristning

och stensdttningar i norra delen av Sdm, som ofta kallas Nordscim. Ncibbeberget

ndbabitlARh; fJ. innehiller subst. ndbb n. 'spetsig bergudde' syftande p8 n6gon spet-

sig bergformation pi berget. Ndseberget ntlsabiryat TSf, EK; berget ligger pfl och vid

niset Naset (se detta avd. 3). Niisteberget rubstabit1 TGb; f.1. innehflller ndsta ibety-

delsen 'ndstintill' och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; berget figger

strax vdster om boningshuset;jfr t.ex. Niisteberg Bd 8 s. 234 och Nristds,Bd 10 s' 105'

Ndthogen nQdhayanASv; f.1. syftar pfl att notkreatur ftirr gick upp pfl den lilla kullen;

s.l. innehiller hog, varom se denna avdelnings inledning. Ndthogen nddhbtltanTHd;

f.l. innehfllter subst. nt)t och s.l. hog, vafom se denna avdelnings inledning; vid foten

av hogen finns rikligt med ncitter, boh. nDdabbr.

Olis backe dlas bdka TUb; brant grusbacke i en stor klyfta i Vardefjiill (Valefja[);

f.l. innehaller mansnamnet Ola; et Ola ska ha fallit utfcir backen och slagit ihjAl sig.

Ommen se Apelviks omm. Ormehogen drmahb4tan, Stora stira och Lilla kla TBd; en

stor och en liten hdjd dtu det var gott om orm pi grdnsen mot Hogen; s.1. innehiller

hog, varom se denna avdelnings inledning. 2 orrehogen. l. blehbwan Bob. 2' BBs;

ftjrutsatt av Orrehogsvallen, varom se avd. 8; f.l. innehiller sannolikt boh' orr f''al'
och s.1. hog, varom se denna avdelnings inledning; nr 1 kan ocksi vara en redukt av

ett x O r reb e r g s ho g en, sekundzirt till hemmansnamnet O rre b erg'

Pengehogin pdgaho4tan TBd, ht jd pi griinsen mot Hogen; namngivningsgrund

ok2ind. Perhogarna pdrhbrpana TBb; f.1. innehflller mansnamnet Per; om s.l. hog se

denna avdelnings inledning; en man med namnet Per sdgs ha haft anknytning till kul-

larna. Pigebacken pigabhkan TUb; en piga tiir ha blivit drjdad av flskan hiir, di hon

mjolkade korna; s.1. innehiller backe, valom se denna avdelnings inledfin5 Pige'

birget pigabhrlatTW,EK; berg vid Pigebacken, kanske en redukt av ett*Pigebacke-

berget; se iven Pigemyren avd. 6. Piggeberget se Bt)ck(e)vikskullen. Pinnekullen

piryat EtTHo; kulle niira torpet Kasama; f.1. kan innehilla sttbst. pinne. Plankestabbarna
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pldgkastalgna AYa; klipphiill; namnet innehiller boh. plankestabbe m. 'stapel eller
h<ig av plank'; sannolikt har man brukat stapla plank pi eller vid klippat Predikstolen
prdf,tkstfir,, fdrr mcijligen ziven Bokesten ADci, Predikstolen EK, ?Bokesten 1867
Holmberg s. 138; storre sten pfl en udde vid tjvre delen av Klevekilen; upptecknaren
Thomas Gtirling antar att stenen 2ir identisk med den i Holmberg s. 138 niimnda stenen
Bokesten. Pynteberget piyrtabgryat BSr, ganska hdgt skogkliitt berg med kal topp; f.l.
innehiller dral. pynt m. 'civersta spetsen av ett berg eller en hojd' och s.l. berg, varom
se denna avdelnings inledning; berget avslutas med en kal och spetsig topp, en pynt.

Raganebacken ragdtrabbkan AAm; backe pi vdgen Ragatteviigen (avd. 4). Ragn-
hildberget rdgrulabhl TEl; f.1. innehflller av oviss anledning kvinnonamnet Ragnhild
och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning. Ramberget rdmbhrlat rfimb!1r1at
BBlBrHsLdMr, Rameberget 1113, Ramberget 1785,1837,1852, EK; f.l. innehflller
ranin, fvn. hrafu m.'korp'. 2 Ramneberget rdmnabht, -bhr1at. 1.ALy, EK 1974-79.2.
TRbVi; ang. f.l. och s.1. se fcireg. Ravekullen rduakbl AVii; kulle eller berg mellan tvi
stenhuggerier; f.l. innehiller a.ntingen boh. rav f. 'bakdel, stjiirt'eller BN Raven, som
betecknar en stuga vid niimnda kulle; di kullen vid upptecloringsrigonblicket var
delvis bortskjuten av stenhuggeriet gar ev. formlikhet ej att konstatera. Renskehiillan
rrDaskahelgi eller Renskepallen rciaskaphl AHn; berghiill, bergpall,vid sjcibodarna p6
vilken man rensade fisken di man kom iland efter fiske; f.l. innehflller boh. renska
'rensa' och s.l. hdllaresp. pall, om vilka se denna avdelnings inledning; numera avser
narnnen dven den rippna planen mellan sjribodarna. 2 Roparebacken rdbarabhkan.
1. ABu, EK. 2. BN; f.1. innehiller verbet ropa med -are-ttvrdgntng; frfln backen
ropade man efter bit for dverfart. Roparekullen rdbarakbl rdbarakbln AGr; berg nord-
ost om och nzira Roparebackenrr 2; s.l. innehflller kulle, varom se denna avdelnings
inledning. Rultarna riltana BHs; skogkliidda bergssluttningar med smi runda frir-
hojningar vdster om H?isthageberge| namnet innehiller boh. rult m. 'liten rundaktig
ftirhojning'. Rdckornaberget rdftanabh1 AMa; bergshiijd liingst in i Malmci bukt; f.1.

innehiller antingen plural form av boh. riicka f. 'stiillning att torka garn pfl' eller ett
nzirnamn *Riickorna betecknande torkstiillningarna och omridet kring dem; pi sidorna
av berget stod iinnu in pi 1960-talet torkstiillningar fdr makrillgam. Rdjleberget
rdllabd\ AAh; f.1. ?ir dunkel. Flera Rdv(e)berget; riivgryt i bergen. Riiveliderna
rclualianaTEr; om f.1. se fcireg. och folj.; s.l. innehfiller lid,varom se denna avdelnings
inledning. Rcivhogen rQuhbwan TLti; en liten kulle diir riiv ansAgs h6lla till; oms.l. hog
se denna avdelnings inledning. Rtivlidberget r@ulbhrlat TKd; riivar brukade fcirr hfllla
till pfl berget; jfr Rtiveliderna ovar,. Rrivskcir rdujsr TEI; backe med bergtopp; ang.
f.l. se fcireg., om s.l. skiir se denna avdelnings inledning samt inledningen avd. 3. Riida
berget se Kungshamnsberg(et) m 2. Rt)dhammar r@hhryar TI{7, EK 1974-79; liten
rtidaktig bergknol vid stranden av Vikefjord ndra Bovallstrands fotbollsplan; jfr Rdd-
hammaren avd. 3. Rddsberget r6;bdgot rbtbht TRct, EK; f.1. innehiller BN Rod och
s.l. berg, va.rom se denna avdelnings inledning. Flera Rdseberget, av vilka ett, AEIHb
m.fl., dr belagt 1673 K; pi bergen finns rcisen. Rdshageberget rrt;hawabarlat TLo;
berg vid Rdshagen, se detta avd. 8; en varde (vale) 'uppkastad stenhrig, stenrcis'finns
pi berget.
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Sala gruva sdla gryua TUb; skalbank varifrfin man tog sniickskal ftlr anviindning

pfl gflrdarna; skiimtsamt namn inspirerat av namnet pfl Sala silvergruva. Flera
Sand(e)berget; f.l. innehflller snbst. sand hiir sannolikt avseende sandjord och s.1.

berg, varom se denna avdelnings inledning. Sandhogen sdahbwan AKn; berg med

sandjord; s.l. innehflller boh. hog m., varom se denna avdelnings inledning. Sandkul-

len sdnkOl BLb, Sanne-kullen 1830; liten kulle med sandtag. Sandds sdnqs forr aven

Sanddsberget AYa, Sandisberget 1867; berg med sandjord viister om Viigga Nord-
gird; om s.l. ris se denna avdelnings inledning. Sandc)bratt sdnpbra! ASn, brant stup

ytterst ut mot havet vid sundet Stromsund pi Sando; s.l. innehiller boh. brax f .'brant' .

Sanddvardarna (-valarna) sdnpublane ASn; det gemensilrnma namnet pi en sttirre

och en mindre bergtopp med rrjse vid inloppet till Stromsund, Storsandd varde (vale)

resp. Lillsandd varde (vale) (se dessa); om s.1. varde (vale) se denna avdelnings in-
ledning. Sanda varde (vale) sdna udla ASn; den ena av Sanddvardarna (-valarna).

Sanglareberget sdglarabhrlat BGg; berg med klyftan Sanglarekldvan; namnet dr

antingen en redukt av ettxSanglarekldvberget eller en tviledad bildning vars f.l. inne-

hflller boh. sangla sdgla'kJinga, sjunga' med kompositionsform ph -are-; se vidare
Sanglarekldvan avd.7. Sannerdd lidar sdarara liar ASa; Skyggebergets ostsluttning
ner mot Sannercid; om s.l. lid se dewn avdelnings inledning. Sanneriid vette se

Vetteberget. Saras hog sdras hbut TBe, liten jordkulle (med odlade sluttningar); f.1.

innehiller kvinnonamnet Sara och s.l. hog,varom se denna avdelnings inledning; en

Sara liir fdrr ha bott vid kullen. Sjdberget SdbhrJat TVi; berg intill Vikefjorden; f.l.
innehiller .yo i boh. ofta med betydelsen 'hav'. Skal(e)bergen sk@\bdr1e skdlabarye

TUb, Skalberget EK 1914-791' bergsomride; f.l. innehiller boh. skal skard n. 'mindre
klyfta i berg, skflra i egg (pi eggverktyg)',fvn. skard'skira, hack, klyfta, bergpass';

ett pass i form av en klyfta gflr rakt igenom omridet i riktning sydviist-nordost. Skare-

berget skdrabht TUb, berg sydviist om den sydligaste gfirden; f.l. innehiller boh.

skar n.'ski,r, hugg, skira i berg o.d.'; i berget finns flera bergskfiror. Skepphiillan eller
Skepphrillorna j?bhtblana, AHa, Skepphiillan EK 1935-40, Skepphiillorna EK 1974-
79; klipphiillar vid Haby bukt; f.1. innehiller av okiind anledning subst. skepp och s.l.

boh. htilla, varom se denna avdelnings inledning. Skinteberget ftntebhrlat fiotabbr]at
BHh; ganska hcigt, delvis skogkliitt berg med kal topp; f.l. innehiller boh. skinta f.
'torr mager backe' . Skjutareberget skldgrabht AHo:. berget mellan skolhuset och mis-
sionshuset; f.l. innehflller av okiind anledning -are-komposition av verbet skjutaboh.
skyda. Skoglidberget skbyhbir1 ASt, berg sydviist om gardsbyggnaderna med en liten
skogslid pi sin ena sluttning. Skogvaktarehogen skaudktarahbtyan TAb; hojden ligger
intill skogvaktarebostiillet; om s.l. hog se denna avdelnings inledning. Skomakare-

berget skam{garabaa ALy, berg i sridra delen av Lycke ndra grdnsen mot Todderrjd;

f.1. innehiller av okdnd anledning yrkesbeteclcringen skomakare och s.l. berg, varom
se denna avdelnings inledning. Sktgsviksberget skdfiso$sbtbrlet AHil; berg pfl Skogs-

viksudden; f.1. ser ut att innehfilla ett numera ftjrsvunnet viknamn * Skogsvik, jfr Skogs-

viksudden avd. 3. Skoppestenarna skdpastlngne AYa' stenhog pi Griittis sydudde; f.l.
innehiller sannolikt boh. sladp f. 'hummerstj2irt'; stenhtigens form liknar en sidan. 2

Skrivarekullen skriuarakbl skriuarakaln 1. TElSv, 8K.2. TUb; f.l. innehflller verbet
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skriva; om nr 1 siigs att vid en lantmiiterifrjrriittning liir m2itningsmannen stfltt uppe pfl
den hriga kullen och skrivit; omw 2 berdttas att man fcirr suttit pi kullen och frirt bok
river djuren som vallades dar. Skrubbhogen skrdfihoutanBHs; litet delvis med bland-
skog bekliitt berg; f.l. innehfiller boh. skrdbar'hcinsbdr' och s.1. hog, varom se denna
avdelnings inledning; pfl platsen viixer hcjnsbiir. Skrtidhcillan skrdhelg AMa; bergh2ill
anviind som underlag fdr att skriida timmer, sdisk. anvdnt av en person som hdr skriidde
timmer till sin stu.ga. Skriidhcillebacken skrdhelabakan AMa; backe vid Skr2idhiillan.
Slcyggebackeberget jfigabakabat AFIRd; berg pfl grzinsen mellan Fl och Rti; f.1. inne-
hAller namnet Slcyggebackeru, se fcilj. Sl<yggebacken jigabhftan AFl; backe best6ende

av bergsluttningen av Skyggebackeberget ner mot Germunnertjd vatten; ang. f.l. se

frilj. Flera Sl<yggeberget Jjgabhl [figabdrlot Siga-; f.l. innehiller en form av boh.
v. slcygga jiga'skydda mot sol och blflst', om s.l. se denna avdelnings inledning.
Sl<yggepallen pisaphl TRb; om f.l. se fiireg.; lokalitetens ena sida stupar brant 6t norr;
om pall se denna avdelnings inledning. Skdtterddbacken skdderpbhkan BRo, lflng
brant backe; f.1. innehillerBN Skdtterdd,Kvllle sn och hd; BRri grzinsar till Kville sn

och vzigen till Kville gick hiir. Skcilbacka Sdlbhka AAt; grusbacke; f.I. innehiller boh.
skril jql'sndckskal'och s.l. backe, varom se denna avdelnings inledning. Skcilback-

arna Sdlbhkana TSk; backsluttningar med skalbankar; se foreg. Sktilbacken Jallbhkan
TDd; viigen mellan torpet Myrklivan och ett nordligare liggande torp; f.l. innehiller
boh. skiil Jq4 'sndckskal' och s.1. backe, varom se denna avdelnings inledning; viigen
gir dver en backe diir man funnit snickskaL Slcdrliden Sdrlie TUb; f.1. innehflller an-

tingen boh. skrira f .'skata' eller sluir n.'ur en omgivande yta uppstickande klippa eller
skarpkantig sten', vilketdera gflr ej att avgdra. Sltirhrillersberget sl@helapbhryat TTs,
berg vdster om garden; f.1. innehflIler sannolikt ett *Skirhdller, yarom se avd. 7, och
s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; invid berget ligger 6kern Skirhiillers-
plankan (avd. 8). 2 Smedberget smibh! 1. APr, 1859 HGSL bd 1 s. 103,1867 Holm-
berg s. 137. 2. AVii; f.1. innehflller av okiind anledning yrkesbeteckningen smed och
s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning. Smedhogen smihauan TLe, liten
kulle sdder om gflrden; f.l. innehiller yrkesbeteckningen smed och s.l. hog, varom se

denna avdelnings inledning. Smedhrillen sm?hiilan TRti; f.1. innehiller av okiind an-

ledning yrkesbeteckningen smed och s.l. htill, varcm se denna avdelrrings inledning.
Smedjekullen smidlakbl TLk; sannolikt har en smedja stett pe eler vid kullen. Smed-
jepallarna smidlaphlgtna AYa1, bergavsatser diir mojligen en smedja frirr varit; om s.1.

pall se denna avdelnings inledning. Smedkullen sm?kbln TGb; f.l. innehiller yrkesbe-

teckningen smed och s.l. kulle, varom se denna avdelnings inledning; hiir 169 f6rr en

smedja. Sollidkullen sdhkbln TOn; fritt liggande kulle med en sluttning utsatt fcir sol.

Sothogen sddhblwan ASa; f.l. inneh6ller troligen subst. sol och s.1. hog, varom se

denna avdelnings inledning; hojden utgcir nordcistra iinden av Madberget. Sotskogs-

backen sddskoywsbhkan AOd; backe i skogsomridet Soteskog (se detta avd. 9).
Sparddberget spfirobd1 TSr; f.1. innehdller BN Spardd och s.1. berg, varom se denna
avdelnings inledning; sannolikt sarnma lokalitet som Spardd kulle, se detta. Spardd
kulle spdro k6l TSr; kulle vdster om vdgen Rorby-Brygge och norr om Rdveberget;
mellan Riveberget och Sparod kulle ligger klyftan Spardd kldva (avd. 7). Spelemans-
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kullen spdlamanskQl BRo; enligt en fdrklaringsszigen brukar en trollspelman spela

frin denna kulle och med sin musik locka miinniskorna till dans och si f6rtrolla dem.

Staggerdsberget stdgarosbd1 AMa; berg norr om bebyggelsen Myren; f.l. dunkel.

Stallberget stdlbarlal TKtVi; ladugfrrd och stall har legat vid berget, som ligger nord-

ost om bebyggelsen Yk. Stqtlkullen stdlkbln TKii; f.1. innehiller subst. s/all och s.l.

kulle, varom se denna avdelnings inledning; kullen ligger stider om boningshusen'

Stallr1set stdlrhsat AMa; stenrose soder om stenbrottet Stallebrottet; f.l. innehiller

BN Stallen eller NN Stallen, varom se avd. 3; jfr Stallebrottet. Stenkistan stQnSiStg

TlIb, EK 193540; stor kistliknande sten vid stranden 6ster om berget Vindeklitten

och norr om inloppet till ankarplatsen vid Ulebergshamn; jiimfdrelsenattn. Stensnds-

bergen st(nsnesbdrla TKl; berg vid Stensnds. Stenstugeberget stdnstpuebitrlat B[ilti,

f.l. innehflller subst. s/ensfuga eller ett BN *stenstugan och s.1. berg,varom se denna

avdelnings inledning; sannolikt har pfl eller vid berget legat en s.k. stenstuga, ett slags

primitiv bostad till storsta delen uppfcird av sten och ibland med en bergsida som en

av vaggarna; jfr t.ex. Stenstugan Bd 6.1 s. 184. Flera Stigberget; gamla stigar gir 6ver

bergen; f.1. innehflller subst. srlg, jfr Gateberget. Stigbergsliden stlbapfu7THb; backen

ner till kajen i Hunnebostrand; nigot berg med namnet Stigberget har inte kunnat

6terfinnas i Hunnebostrand; namnet kan mojligen vara inspirerat av Stigbergsliden i
Gdteborg; omlid se denna avdelrings inledning. Storsandd varde (vale) sti\A.na ud|a

ASn; bergtopp, stdrre 'an Lillsandt) varde (vale) (se detta), det ena av tvi parnamn,

betecknande en mindre och en stcirre bergtopp, bflda med rose, vid inloppet till sundet

Stromsund, gemensamt kallade Sandiivardarna (valarna) (se detta). Storsten AGt;

stor sten pfl griinsen mellan Gr och Ho. Sr rget strdnbakabhrlatTLb;betg

vid torpet Strand.backeru vid Abyfjorden. t strdUbitt TIJb; berg vid stran-

den i niirheten av Tvillingberget. Stdnge bh1 THsSa, EK; f.1. innehflller

slbst. stdng; kanske har en stang pi berget markerat grdnsen mellan Hs och Sii'

Stt)ggerds(et) stdgarhgat ste,grh[ AMa, StegrussEKl974--79; stenros; f.1. innehflller

narnret pi vatteniamlingarna Stora och Lilla Stiigg, invid vilka riiset ligger; namn-

formen pi EK iir felaktig och grundad pi en missuppfattning. Stiiggerbseberget

stdgrnsabh\ AMa, EK; berg pa vilket Stiggeriis(et) ligger. stiimmdalsberget

sttirydapbirlatTAb; berg vid dalarna Sttimmdalarna, valom se avd. 7. Sti;tekullen

stddakbln TTo; f.1. inneh6ller kortformen stdt m. for lqrkstdt; en kyrkstdt bodde forr

i en stuga pi platsen; s.1. innehiller kulle, varom se denna avdelnings inledning.

Sunruin g eb erget shne gab drlal TKiiRti; berget ligger niira bergsomridet Sunningarna

(varornsenedan).Svalhrillebergetsudl'helabbrlatTYa,bergkulle;f'finnehaller
sannolikt ett*svalhtilla, kanske en redukt av ett*svalbackehcilla, betecknande nigon

berghiill pi Valla Viisterg6rd, iiven kallad Svalebacka. Svarta huvudet sud? hAt ASn;

bergstup rakt ner i havet ytterst pfl Sandon i inloppet till sundet Sfftimsund; f.l. inne-

naGr aAj. svart och s.l. huvud., varom se inledningen avd. 3; jft Svarte huvud och

andra namn ph -huvud i avd. 3. svedarna su?pna AVii; oliindig bergplati; namnet

innehfiller antingen sved m., f., eller svede m.'sved, svedjat omride'; omridet har

blivit svett av vida. Svennumsberget sudyamsbal ASv; f'1. iir dunkel; s.1. innehflIler

berg, varom se denna avdelnings inledning. Svenserddbergen sodgsarebhrle TSv;

I
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f.1. innehiller BN Syenserdd och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning.
Svrilgehogen suQl,lahbpan TBe, litet skogbeviixt berg; f.l. innehflller namnet pi myren
Sviilgen (se detta avd. 6) vid vilken berget ligger och s.l. hog, varom se denna avdel-
nings inledning. Sdberget ALi; f.l. innehfrller sannolikt boh. stid sg m.'fhr'och s.1.

berg, varom se denna avdelnings inledning; berget ligger enligt uppteckningen vdster
om girdsbyggnaderna. Sdpallarna sdpalana TUb; se f<ireg.; firen stiillde sig ofta hiir
och tittade ner mot girden. Sdpallen AAh, Srrpallen 1764, EK 1935-40, Scidpallen
EKl974-79; ligger vid havet; f.l. innehiller dial. sdd sq m. 'f6r' ochs.l. pall varom se

denna avdelnings inledning.
Tallril<sberget tdldruksbd1 tdldrekabdy tdldar*abd1 AGr; brant berg sydviist om

gamla kyrkplatsen; f.1. innehiller olika mer eller mindre fcjrvanskade former av subst.
tallrik, vilket pi iildre boh. uttalades talttk; berget har formen av en upp- och nervdnd
talhik. Thssekldveberget td;akl,auabdl N-o; berg i hemmanets nordnordviistra horn;
f.l. oklar. Tegelberget ti4bcbgat Ttk, berg vid Tegelmristarleran och vid Tegelbruket;
f.l. innehiller subst. tegel,boh. 41,. Tegelhagsberget ASa; bergkulle scider om Olivedal;
f.l. innehiller sannolikt ett numera fcjrsvunnet *kgelhagen. Timmerkullen tbryarkbl
AOd; f.1. syftar pi timmerawerkning pfl kullen. Tingehogen tigahbtpan TTo; ting
skulle fordom ha hillits pi platsen; s.l. innehflller hog, varom se denna avdelnings
inledning; intill Tingehogen ligger ovan niimnda Galgehogeru och Kolehogen. Tjuv-
berget Siubhrlat Qlbbrlat BAb, Tjuvberget EK lg354o, Tyberget EK 1974-79; t.l.
innehiller tjuv,boh. Syu eller [yu, dar i den senare namnvarianten v fallit fore b (ut-
talsliittnad); s.l. innehiller berg,varom se denna avdelnings inledning. >>Tiufwekullen>>

1699; ang. f.l. se frireg. Tjuvsundsberg(et) tfifsunsbdy eller Berget bdl AGr, Tjtf-
sundsberg 1891 Kortet; berg vid sundet Tjuvsund; iiven mdjligen i 2ildre tid kallat
Tyskenbergef, se detta. Tjdreberget Srtrabgrlat BMt, EK; ganska hrigt furbeviixt berg;
f.l. innehiller subst. tjrira;hilor diir man briint kol pitriiffas hiir och diir uppe i skogen;
sannolikt har man ocksfl briint tjiira hiir. Tbdderiidbackarna tddrabhkg;na Nlo; lands-
viigsbackar vid Todderrid. Toftehogen tffiahbywan AGe; f.l. innehiller toft, en biform
till tomt, sannolikt med betydelsen 'enskild mark med hus, hustomt; cidetomt', ev.

iven 'husgrund', jfr t.ex. Holmberg 1946, SOV 1 s. 135 f., Bd 19.2 s. 199 och Bd 15

s. XXVII samt SOL s. 320 med litt; s.l. innehiller hog, varom se denna avdelnings
inledning. Tolidkullen tdhkbl ASv, f.l. innehflller sannolikt ett BN eller ett NN
Tolid(en), jfr folj. samt Tolidvallen avd. 8; s.l. innehiller kulle,varom se denna avdel-
nings inledning. >>Tolidsberget>> ASv, 1851; jfr foreg. Toppegdrdsberget tbpalasbhrlat
TLb; vid berget ligger skogsdungen Tbppegiirdet (avd. 9). Tbrnan td4a eller Tor-
neskrullen td7askrhJ eller Askeslaget d;kaslayutat ANIa, Askeslaget EK; stora sten-
block pfl Kalvens cistsida, vilka anses ha bildats i samband med ett flsknedslag; namnet
Tornan innehiller boh. torna f. 'iska' liksom f.l. i Tbrneskrullen; s.1. i det senare
innehiller sannolikt boh. skrull m. 'upphojning, ruckel' eller skrulle m. ofta ned-
siittande om gammalt uttjiint foremSl, kanske mer eller mindre liktydigt med standard-
sprikligt skrdlle; namnet Askeslaget innehiller boh. dskeslag n. 'nedslag av 6skan'.
Torsk(e)halen tb;khbln ttsgkahfil AMa; bergformation pi 6stra sidan av Kalven;
namnet innehiller siikerligen torskhale m. 'torskstjzirt', jfr fvn. hali m., dral. hale
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'svans'; jiimfcirelsenamn. Tbrskesten(en) teskastbn AMa; sten vid sfranden soder om

Draget; f.l. kan innehfllla fiskbeteckningen torsk eller verbet torska'fiska torsk'; man

fick torsk pi mete vid stenen. Torskhcillan tb;khdla TUb, EK; berghiill pi stranden

nordveist om Vindekl2itten; f.l. innehflIler av okiind anledning fiskbeteckningen torsk

och s.1. boh. htilla, valom se denna avdelnings inledning. Trappeberget trdpebdrlat

BRtj, 1853; f.l. innehiller subst. trapp eller trappa och s.1. berg, varom se denna av-

delnings inledning; trapplika avsatser finns i berget, och en flera meter bred ider av

berg med sntivit fiirg gflr genom hela berget; vid foten av berget ligger torpet Trappan

eller Trappen. Trinda hogen triqa hdtpon AVii, liten rund hojd pi Groto; f.l. innehiller
adj. trind och s.1. hog, varom se denna avdelnings inledning. Trollberget trtslbal

TEsRbVa; om f.1. se fiilj.; om s.l. berg se denna avdelnings inledning. Trollkullen

trdlkblnfAU; t<utte intill torpet Skogen; f.1. innehfiller av oviss anledning sttbst. troll.

Tronserddsbacken trdnsarpbhkan BRo; f.l. innehiller sannolikt ett NN eller BN
*Tronseriid och s.l. backe, varom se denna avdelnings inledning. TrySgii rds tryga

ni; NIr; stenrcis p6 Tryggri. Tryggt) varde (vale) triga uQla ATr; mindre stenrcis cirka

200 m sydsydvlst om fcireg.; om s.1. varde (vale) se denna avdelnings inledning. Tros-

kelbacken trdskalabhkan'lHa; landsviigsbacke pi gamla hiiradsviigen mellan Tossene

och Biirfendal pfl griinsen mellan THii och TGs; f.l. innehiller trdskel,boh. trdskal,

viil syftande pi nflgon trciskelformig terriingformation pi eller vid platsen; s.l. inneh6l-

ler blacke,varom se denna avdelnings inledning. Trtiskhtilla trtiskhdlatAb; f.t. inne-

hiller boh. triiska, motsvarande standardsprikets triiska och s.l. boh. hiilla, virom se

denna avdelnings inledning; man har ftirr trciskat med slagor pfl hzillan. Tyskenberget

AGr,1737-39 Stromcrona,lT4S Hahn s. 354 (vid Grafwarne); f.1. iir dunkel och s.l.

berg, varom se denna avdelnings inledning; namnet avser szikerligen det berg som nu

kallas Tjuvsundsberget, se detta; mtijligen dr namnet en missuppfattning av dialekt-

uttalet av narnnet Tjuvsundsberget. Tdnghtillan tdgdla AMa; f.l. innehiller stbst. tdng

och s.1. boh. hdlla f. 'berghlill'; liten berghZill i vilken bilden av en tflng och en ham-

mare har huggits in.
Ud.darneberget &danabdt BHo; berg vzister om torpet Uddarna. Udden 6dn ddn

ABiiGr; bergklint som skjuter fram i en spets i grzinsen mellan Gr och Bii; f.l. innehil-
ler udd m.; uttalet ddnberor sannolikt pi anknytning till det vanligare namnelementet

udde; om udd resp. udde se inledningen avd. 3. Udersten fidapten eller Uddesten

bdastbnAMa, UddestenEK 1914--79; stenpiUderstensberget;f.1. dunkel. Uderstens-

berget QdaStensbdl eller Uddestens berg ddastbns b{r1 ANla;berg pfl vilket stflr stenen

(Jdersten ellet Uddesten, se foreg' Ulehogen dl,ahbwan TKii, htijd vid Kiirrs vatten; f'1'

innehiller antingen boh. dla f. 'uggla' eller i|a n. 'rovfigelsbo', jfr rrtuula n. 'rdvlya';

en annan mojlighet iir att f.1. innehiller urd U4 f. 'stenhop' ; s.1. innehiller hog, varom

se denna avdelnings inledning. Ulkehtillan fi|kahdlgAMa, EK; f.l. kan innehfllla fisk-

beteckningen ulke m.'mafulk', om vilken se Ernby 1992 s.59; f.1. kan dven innehfilla

ulke t.'slags jiirnskodd korg, som (vid ostronfingst) sliipades p6 bottnen" jft ulke-
tdngenBd t9 .2 och diir cit. litt.; s.l. innehiller hiilla, varom se denna avdelnings inled-

rttng. Ulvedalsberget iluadapbd1 AAmKn och TRb; berg vid hemmanets cistra grzins

och vid bebyggelsen Ulvedalen.
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Vadhcillan udhdla AOd, EK; f.1. innehillerboh. udhela f. 'berghiill varifrin man
kastar eller landar landvad [andnot]'. Vardarna (Valarna) odl,ana ABr; bergkullar
med fasta fornliimningar och rcisen; namnet innehflller varde (vale), varom se denna
avdelnings inledning, se iiven folj. Flera Vard(e)berget (Val(e)berget); f.l. innehiller
varde (vale)jfr frireg., och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; p6 bergen
finns stenrcisen.3 Vard(e)ficill (Val(e)ficilD udafyhl1. TUb, VaHjall 1891 Kortet, EK
193540, Vatefjiill EK 1974-:79; vid Vikefjord liggande ca 60 m hrigt berg med tvi
stenrcisen, vardar (valar).2.TYa, Valfjiill EK; ca 40 m htigt berg. 3. TOn, Valfjiill EK;
ca 35 m hiigt berg; f.l. innehflller varde (vale), varom se denna avdelnings inledning;
pibergenfinns stenrrisen;jfrt.ex. VardefitillBd19.2 s. 113;s.1. innehflller fjrill,varom
se denna avdelnings inledning. 2 Varden (Valen). l. o8r+ AAr, ValenEK.2. udlanTLo;
berg med (rester av) stenkummel; se fcireg. och folj. Varden (Valen), Ne., Ov. nb-ara

duara udr+ ARi, tvflberg med stenkummel; se fcireg. sanrtyarde (vale) dennaavdelnings
inledning. Vardhogen (Valhogen) udlhbwan TTp; berg inte langt frin Tossene kyrka; om
f.l. se foreg.; s.l. innehiller hog,varomse denna avdelnings inledning .FleraVarp(e)berget;
f.1. innehdller varp n.'hcig av stenar och kvistar, som pfl platsen fiir ett drip eller annan
brid diid uppkastats av fcirbipasserande, kasthdg (efter brid drid)' och s.l. berg, varom
se denna avdelnings inledning. Varpekullen odypakblru tAb; kulten ligger vid en lht
Varpet. Vaskedyhogen udskadyhbryan TLk; beviixt kulle oster om boningshusen; f.l.
innehiller sannolikt ett sammansatt appellativ xvaskedy eller ett NN xVaskedy, med
f.l. innehillande vaska'tydtta' och s.1. dy, varcm se inledningen avd. 10; namnets s.l.
innehflller hog, varom se denna avdelnings inledning. 2 Vaskepall(en) udskapal. l.
AHo;2. ASk, EK; f.1. innehiller boh. vaska'tNdtta' och s.l. pall, varcm se denna av-
delnings inledning; hiir brukade man forr tviitta kliider vid bergavsatsen vid stranden.

Vassberget ud;biqr1at BVAOb, Wassberget 1834; berg eller bergsomride enligt upp-
teckning l92l strax oster om Svalebovatten; f.l. innehiller antingen vatns > yass eller
viixtbeteckningen vass. Vattenkullen udnkbl AHn; berg med myr noff om Badviken;
f.l. innehillerboh. vann n. som motsvarar standardsprekets vatten, mrijligen syftande
pfl myren pi berget. Vattneberget udlnabhl ABj; f.l. innehiller antingen vatten 'sjo' ,

varom se inledningen avd. 1, eller en form av verbet vattna'fcjrse kreatur med vatten';
vid foten av berget ligger den numera igenvdxta diirnen Gamla myr, diir mrijligen
lrreatur som betade pi skogen vattnats; jfr Vattneberget Bd 15 s. 252. Verners berg
ud4ap bd4 AHo; yngre namn pfl Gulluskeberget; f .1. innehiller mansnamnet Verner
och s.l. berg,varom se denna avdelnings inledning. Viddsen uiasan eller Viddseberget
ulasabhrlat TSf, Viisen EK 1974-79; vidstriickt hojdomr6de intill Abyfjorden; f.1. i
namnformen Vddsen innehiller siikerligen dial. ut svarande mot standardsprikets vld
'vidstrzickt,bred', jfrt.ex.VidmossarnaBdlT s.2l4ochVidds Bd7 s.257;s.l.inne-
hiller ds, varom se denna avdelnings inledning; s.l. berget i namnformen Viddseberget
bor sannolikt ses som ett senare tillkommet fcirklarande tilliigg. Vkebergen uigabdrlana
TBb; berg griinsande mot Viks agor. Vndekkixen uiaakl,cblanTh, EK; ca 80 m hdgt
berg pi udde vid viken Strandhamns kile och mitt emot Ulebergshamn; berget slryd-
dar ankarplatsen och hamnen Ulebergshamn frfln viistliga vindar; f.l. innehflller subst.
vind och s.1. subst. kldtt, varom se denna avdelnings inledning. Vdggen udgan AYa;
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hog, brant och sliit bergviigg pi viistsidan av Norra Busk2ir. Vristerliderna udstarhana

TTs; berg vdster om gflrden; om s.1. se denna avdelnings inledning.

Adalsierget Qdapbhrla TTp; berg niira torper,4dalen. Alegatebacken d\agadabhkan
TFt, del av den gamla hiiradsviigen vid Klev; f.1. innehilter sannolikt ett *Alegata,

numera icke anviint namn pfl viigen, och s.l. backe, varom se denna avdelnings inled-

ntng. Asarna dsane ARv; om ris se denna avdelnings inledning. Asarneberget

dsinebiryat @sgnab!trr1atBHh; berg i skogsomridetAsarna (avd. 9). FleraAs@)berget

ochAsebergen. Asen dsan eller As@)berget @sabdyAGr, Asberget EK 1935-40; inne-

hiller subst. ris, varom se denna avdelnings inledning; htijdernaAsen, Brickevikskullen

och Berget eller Kungshamnsberget (se dessa) reser sig 6ver tdtorten Kungshamn i en

rad frin stider mot norr. Askeslaget se Toman ellet Torneskrull(en).

Angeberget dgabfirlatBHh; f.1. innehiller antingen subst. ring, varom se inledning-

en avd. 8, eler stt BN eller dgonamn *Angen och s.l berg,vatom se denna avdelnings

inledning. Artehogen dlahbywan ALy, liten kulle; f.l. innehflller viixtbeteckninger drt
eller iirtabilda f., i boh. at eller ata, och s.l. hog, varom se denna avdelnings inledning.

Atarepallen ?darapql TTp; f.l. innehflller boh. ?da motsvarande standardsprikets cita;

hiir brukade de som arbetade pi den intilliggande torvmossen sitta och iita; s.1. inne-

hliTer pall, varom se denna avdelnings inledning.
Ohogen flhbwan TPg; liten kulle som ligger som en o bland girdarna; om s.1. se

denna avdelnings inlednin g. Onehallarna dnahhlana sammanfattande om Onnehal-

len, N., S. AOd, Onnehallen Norra O., Sddra O., 1850; backar vister om $nehalls-

berget; f.l. innehAller ett ndmamn On avseende OAty o och s.l. hall'slttttning, lut-

ning', varom se denna avdelnings inledning. Onehallsberget dnahalsbht AOd,1754,

Onnehallsberget 1850; berg vid Onehallarna . Orneberget seVetteberget m 2. Ornekul-

len dnakbln TFr; f.1. innehflller figelbeteckningen i)rn och s.l. kulle, varom se denna

avdelnings inledning. Ornsberget hnsbhrJat TKA, EK 1974-79; f.l. innehflller sanno-

likt soldatnamnet Orn och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning; ang6ende

uttalet da- jfu boh. bqn for barn samt torpnarnn et Ornekas med skrivnin gen Onnekas

1856 Hfl (Bd 17 s. 35). Ornshogen dashbtpan TLe; liten kulle nordvlist om Orns-

berget; om s.l. hog se denna avdelnings inledning. Ostormberget dstarmbhrlatTUb;
berg mellan torpet Ostorm och havet; f.l. innehillerBN Ostorm.

Allmunneberget dlmWebhrlat BBsEbHrVr och TKr, bergsomride i utmarksom-

ride diir flera hemmansgrdnser mtits pi grdnsen mellan tv6 socknar. - 1834. - F.1.

innehiller sanrma sprikgods som boh. dlmnnaui4 m. 'byvdg' (DAGs), dllmune-vtiji m.

'byvdg' (Nil6n 1879 s. 3), sv.dial. almunvtig'allmdn landsvdg' (Rietz s. 827). Se t.ex.

Allmundngeru och Allmrinc)ngen, Bd l2.I s. 137 (>F.1. iir dels allmun-, dels allmiin,

bflda'gemensam, som tillhdr allmiinningen'>>) och Almuntorp Bd 17 s. 45. S.1. inne-

hiller berg, varom se denna avdelnings inledning. Bergsomridet har siikerligen setts

som en allmiinning.

xApeberget fcirutslitts av bergnamnet Bergsapeberget, mtijligen ocksfl av iker-
namnet Bergsapan (avd. 8). - F.l. innehaller boh. apa Qba'hdgta, synas hdgre och
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niimare 2in i verkligheten', t.ex. i frasen landet apar lfiryt dbar (om kustremsa i klar
luft), och s.l. innehiller berg. Namnet antas vara ett 2ildre namn pi Bergsapeberget.

Borgen hratta eller Borgebratten eller Bergebratten bdrlabrala (1927) ALlo,
brant ner i havet stupande berg pi ena sidan av sundet Bergebrattesund eller Varpe-
sundet (avd. 1). - Borgen bratta EK, Borgebratta 1859 HGSL bd 1 s. 103,1867 Holm-
berg s. 137. - Namnet Bergebratten innehiller boh. bergebratt f. eller bergebratta f .
'bergbrant m.m.', betrffiande bojningsiindelsen se Lindroth 1920 s.18 f. Namnfor-
men Borgebratten friln 1859 och 1867 pekar mot att namnet i denna form innehiller
ett subst. borgbratten, motsvarande ett standardsprikligt borgbranten, en sarnman-
siittning av borg f. och boh. bratt f . Det kan emellertid inte helt uteslutas att namnfor-
men Borgebratten dr en >>lzird>> konstruktion i kiillorna fran 1859 och 1867. Inte heller
kan'det uteslutas att denna form dr den ursprungligare namnformen. I det senare fallet
dr Bergebratten sdkerligen en folklig anpassning av namnformen Borgebratten.

Den tvdrbranta bergviigg som narnnen betecknar utgcir avslutningen pi en hrig upp-
till platiformad bergsh<ijd med branta sidor. Pi berget finns fornliimningar. Mycket
talar alltsi for att borg hiir iterspeglar den betydelse av ordet och namnelementet som
belyses av Eva Nyman (Nyman 2000 s. 221 ff., speciellt summeringen s. 229), dvs.
>>terrdngordet borg har brukats om berg med sidana siirdrag som gjort dem liimpliga
som tillflyktsorter>>. Niir s6 sminingom sSdana >i sig branta och liittfcirsvarade berg
har forsetts med extra befiistningar pi utsatta stiillen har ordet borg kommit att be-
tecknabide det av naturen givna och det som lagts till av miinniskohand> (a.a. s.229).
Nyman framhflller att betydelsen 'berg med fornborg'hos ordet sannolikt iir mycket
gammal. I det hiir aktuella namnet kan platsen ha fungerat som en frirsvarsanhggning.
Skrivningen Borgen bratta ph EK kan mrijligen vara en folklig ombildning av Borge-
bratten eller vara grundad pi en missuppfattning.

. Bottneberg(et) billnabdrl b&lnabqrlat for:r dven Bottnaberget BKb. - Bottne-
berget I829,8K, Bottnaberget >300 alnar hogt>> 1829. - Namnet kan antingen vara en
redukt av ett *Bottnelyckeberget eller ocksfl kan dess f.l. innehfllla sockennamnet
Bottna. Berget ligger n2ira grdnsen mot Bottna socken, Kville hd, och grdnsar i nord-
vdst mot hemmanet Bottnelycke. Mtijligen har berget forr htjrt till Bottna sn di gamla
processer har ftirts om detta berg liksom dven om Bottnelycke.

Driften dr4fte AGi,ljungklidd bergsluttning som vetter mot norr. - Namnet inne-
hiller no.dial . drift t.'noget som driver' eller 'hjord av kreaturer som man driver', kan-
ske med tanke pi snddrift eller sncircik pfl den nordliga sluttningen eller pi att kreatur
drivitsframdverljungmarkenfdrattniframtillgottbete; jfr*DriftenBd16s.243.

Flogseberget Jbdksabhryat TKo. - F.l. innehiller sannolikt boh. flogsa f. 'stdrre
eldgnista eller uppfladdrande 16ga' och s.l. berg, varom se denna avdelnings inledning.
Berget ligger nordvdst om boningshuset. Mdjligen kan berget i vissa belysningar fran
boningshuset ha sett ut som en stor eldgnista eller en uppfladdrande lflga.
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Hassteneberget hQstenabd1 TAv. - F.l. innehflller sannolikt av okiind anledning

boh.hassten'brynsten'(<*harsten<*hardstein);angiendedendialektalautvecklingen
rs > ss jfr t.ex. fors > foss. Namnets uttal med omarkerad liingd av s beror sannotkt pi
svirigheten att uppfatta lZingd i konsonantgrupp. Se vidare HasstensbergetBd 19.2

s. 117. Berget ligger avlagset srider om Tisterrids stora vatten. Om man forr tagit
brynsten pA platsen har inte kunnat beliiggas.

Hundtavlekullarna hintaywlakblana ASa. - Namnet ?ir dunkelt. I det fall att

taywla kan ses som ett frirvriingt dial.-uttal av tayla, vilket dock normalt i dial. uttalas

tdul,a, skt;Jle f.l. antingen kunna vara ett hundtavle-, dvs. innehilla ett hundtavla med
okiind syftning, eller hund-.I det ftirra fallet innehiller s.l. kulle,varom se denna av-

delnings inledning, i det senare ett NN *Tavlekullarna, med f.l. av okiind anledning

innehflllande stbst. tavla och s.l. kulle, se ovan.

Hiicklefjtill hdkbafldl fuikha- BBsEbHrVr och TKr. - EK. - Namnet iir ett vand-

ringsnamn med pejorativ karaktiir, enligt uppteckning 1927 givet av driingarna pi
Vattnerdd. Det skogkliidda berget ligger i utmarken langt fran bebyggelsen, diir flera

hemmansgrdnser stciter sarnman. Ddr grdnserna stciter sarnman iir ett skepp inhugget i
berget. Att ta sig till berget var siikerligen bide mcidosamt och besviirligt, vilket fdr-
anlett jiimfrirelsen med helvetet. Jfr uttrycket dra dt Hricklefirill'dra it helvete'. Jfr
Hdcklefirill iBd 19.2 och diir cit. litt.

Inlflggeberget inlagabitryat inlogebgryat eller Inlfiggeberget inlagebaryat ellet
Inlflggsbergetinlegsbitryal BBetIhKb, ganska hcigt, delvis skogkliitt berg pi grii:rsen

mellan BeHhKb. - Inlflgs(?) berget: Stora I., Lilla L, 1829. - F.l. innehiller sannolikt
det i Bd t6 s.223 under Inldgorna *-ldgan, *-ldgen niimnda *innldga vilket ses som

utvecklat frfrn ett *innlgga. Ordet *innlqga antas vara sarnma ord som fvn. innlaga f .
'intaga', biform till innlag n. 'till odling inlagt stycke av utmarken, intaga' Qfr Inlag
Bd 18 s. 89, 278, 357), dtu 9 antas ha inkommit fran biijda former av ordet. Enligt
Bd 16 (s. 223) kan ordet *innldga anses ha levat kvar som appellativ lflngt fram i
tiden. Formen Inldgge- iir siikerligen ersatt med formen Inkigge- d5 namnbrukarna

saknat anknytning till den fijrstniimnda formen; Inkiggs- lir siikerligen sekundiirt till
Inliigge-. S.l. innehflller berg,varom se denna avdelnings inledning.

Kavringeberget kfiuregabh1 AYa, berg. - F.1. innehiller siikerligen kavring i dess

betydelse'runt (segt, h6rt) brdd'(se t.ex. Torp 1919 s.263, Rietz s. 315). Kavring
frirekommer ocksi i flera norska skiirgfrrdsnamn, av vilka speciellt kan narnnas

Kavringen,holme och fyr i Oslofjorden, vilket i slutet av 1500-talet skrivs >>Kaf[ringen>>

(NSL s. 253).I anslutning till Indrebp 1929 s. 22 ser NSL namnet som jiimfdrelse-

namn. Sannolikt syftar f.l. i det hiir behandlade bergnamnet pfl bergets utseende.

Namnet iir i sfl fall ett jiimfiirelsenamn p5 samma siitt som skiirgardsnamnet Lumpan
(avd. 3), som dven detta syftar pi formlikhet med ett brod. Jfr Kavringebackarna
Bd 7 s. 325 och diir cit. litt.
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Ktilleberget Sdlabh1 Sdlabcbyat AOd,berg. - EK. - Bergets urspr. namn har sdker-

ligen varit *Kiileberget Sdlabqt med f.1. innehillande boh. krile Sdla m. 'kittel' (fvn.
ketill m.). Pi bergssidorna mot stranden ligger ett flertal s.k. bergskittlar bdpstblar,
'jiittegrytor' av vilka den stdrsta niira stranden pfl bergets sydsida benamns Krilen
(avd. 7). Bergets namn har i si fall senare, sannolikt under pflverkan frfrn standard-
spriket, ombildats trll Krilleberget, jfr Bd 15 s. 6 f. Saltkiillan a. Saltkdlen. Berget
Iigger sydost om bebyggelsen Fykan vid den vik som i dag kallas Kiillan och vid sun-

det Krillsunder (se bflda avd. 1).

Lurkeberget lilrkaba1 eller V[sterberget AAs. - Viisterberget BK 1974-79. - F.l.
i namnet Lurkeberget kan antingen innehilla boh. lurk lnrk m. 'det av vStvaror man
firrtZir pe en gfl,ng' eller boh. v. lurka lirka'dicka' och i si fall kanske syfta pi att man
brukar dra sig upp till berget fdr att dricka starkvaror; en annan mojlighet iir att f.l.
innehflller no.dial. och sv.dial. lurk 'Vdpp, tjock stam', jfr fvn. lurkr 'pkk' , i si fall
kanske syftande pi att tjocka starnmar viixer pi berget eller att virke till kiippar eller
pikar kan hdmtas pi berget, jfr Lurkevattnet, Lurkefiiillet och Lurkemossen Bd 20.1

s. 117, 140 och 170 samt Lurkelyckan Bd 11 s. 124.F.1. i namnet Viisterberget syftar
p6 att berget ligger vlister om bebyggelsen Askum. Om s.l. berg se denna avdelnings
inledning.

Lflngaren ldga4 eller Lflngareberget ldgarabhrlat TFt, berg nordviist om gSrden.

- Namnet Iingaren iir siikerligen, liksorn t.ex. skiirgflrdsnamn som Ackaren Bd 7
s. 184 f., Stenstickarn, strom i Emin, Kalmar lzin, varom Mod6er 1937 s. 125, och de

talrika sjiinamnen ph -aren, varom Strandberg 1991 s. 206 ff., en individualiserande,
personifierande namnbildning till adj. ldng pi -are- ibest. -aren, i dial. a4. Om sfldana

bildningar se dven Falck-Kjiillquist 1994. F.l. i namnet lingareberget innehiller
siikerligen en sammansiittningsform av bergnamnet lingaren och, som ett forklarande
till2igg, berg, varom se denna avdelnings inledning.

Muhiitta eller Miihiittan mdhhtro -a, mDhrbla BOb och Bro sn, Stingeniis hd.

- Muh2itta 1830, Mdhaftan EK. - Namnet iir dunkelt. Inget bel[gg har kunnat hittas pfl
att mii i boh. uttalas ma. Mojligen kan ett ursprungligt Mu- av folketymologin ha om-
bildats ttll Md-. Sttjrre delen av berget tillhor Bro sn, St6ngeniis hd. Berget iir hogt
med en brant viistsida. Vid bergets fot vdxer nflgon skog.

Risseberget risabhrlat TEsPgRbV66n, stcirre bergsomr6de med triangelpunkt p5

104,5 m. - Riseberget EK. - F.l. innehiller siikerligen en boh. motsvarighet riss n. till
no.dial. r|s n. 'upphrijning, jordrygg, bergrygg, hrigsta punkten pfl en backe', jfr t.ex.
Risset Bd 16 s.72, >>Reseo 19 s. 188 och diir cit. litt., Resset NG 4.1 s. 117; uttalet
med lang vokal samt kartformen Ri sebergetberor sannolikt pfl anslutning till det mera
viilkiinda ordet rls. S.1. innehSller berg,varom se denna avdelnings inledning.
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skottfjiillet skadfidlt skdd.fldl BFjHeLbSb samt Bro sn, StSngends hd, och Svarte-

borgs sn, Tunge hd, hela bergs- och skogsplatin fran hiiradsgrdnsema mot Tunge hd och

Stangeniis hd ner till Abyfjorden. - EK, Skottfiiillet 1673 K. - Ur spriklig synpunkt

kan f.1. innehilla boh. skott n., no.dial. skot n.'stdlle ddr man kastar ner ved el. timmer'
eller boh. skotta'kasta ner (timmer, ved el.dyl.)' (jfr t.ex. Skottficill Bd 20.1 s' 17 och

163). Namnet skulle i sfl fatl betyda 'fja[ dtu man kastar ner timmer el. ved' eller ev.

'fjiill (med platser) som lzimpar sig for att kasta ner timmer el. ved'. De geografiska

frirhillandena gor dock att en sfldan tolkning verkar mindre trolig. Mera sannolikt iir
di att f.1. innehflller det i boh. och no. ON pitrffiade fvn. skot n. och skotta f . 'nflgot

som skjuter fram (el. upp), framskjutande (terriingparti)' (se t.ex. Skdtterad Bd 16

s. 64 och diir cit. litt. samt NSL s. 406) och syftar pi nigot uppskjutande eller utskju-

tande terriingparti vilket av namngivama har setts som karaktiiriserande for omridet.
Namnbziraren utgors av hela den miiktiga bergsplatin fran Svarteborgs griins till

Abyfjorden. Viistsidan iir mycket brant och ganska otillgiinglig och ger fcirvisso in-
tryck av ett kraftigt uppskjutande teniingparti. Kanske har denna del av omridet av

namngivaren setts som karaktiiriserande for fjiillet och diirmed kommit att ligga till
grund frir namngivningen.

Slottsberget slbtrsburlat BtIh, berg. - EK. - F.l. innehfrller subst. slott och s.l. berg,

varom se denna avdelnings inledning. Nigot slott eller nigon befdstning verkar inte

ha funnits pi berget, Sven om den stenhdg som i dag finns pi berget kan leda tanken

till att en fornborg i iildre tid funnits diir. Traditionen berdttar emellertid att ett slott

eller en befiistning i fomtiden har funnits pfl berget. Ett flertal berg med namnet Slotts-

bergetftnns i omgivande hd, se t.ex. Bd 15 s. XXV och diir cit. litt. samt 2 Slottsberget

a.a. s.248, ddr stenrester kan tyda pi att fomborgar fbrr funnits pi bergen' Se dven

Slottsberget, -bergen Bd 16 s. 182 och diir cit. litt.

Smiirkullen smdrk)l THrSk, kulle strax norr om Vetteberget. - Smlrkollen 1594

IN 229. - Kullens toppformation szigs fcira tanken till formen pi en smorklick. Namnet

kan antingen vara ett jiimfrirelsenamn eller ett bertjmmande namn. Likalydande namn

forekommer i flera hojdnamn liings Bohuskusten, se vidare SmdrkullenBd 12.2 s. 3Ol
och diir cit. litt. Erik Noreen ser namnet som ett >>vandringsnamn (NoB 27,1939,
s. 175 f.). Namnet kan ha spritts lZings kusten efter mijnster av enstaka som naturliga

landmiirken anvdnda htijder med namnet Smdrkullen;jfr t.ex. namnet Bonden m.fl.
Om jiimforelsenarnn i sidan anviindning se t.ex. Falck-Kj2iJlquist 1990 och diir cit. litt.

Sote Bonde sdda b,bna eller Nordbonden nd,\bbn eller Bonden biln AOd, 58 m
htigt, langt ut dver havet synligt berg, viktigt naturligt landmiirke i omrfldet. - Sote

Bonde 1806 K, EK, Sotebonde 1867 Holmberg s. I24,1869 Svenske lotsen, 1891

Kortet, 1894 Svenske lotsen. - Namnet Sote Bonde dr antingen ett tviledat syntagm

innehillande en form av fjordnamnet Soten med syftning ph laget vid Soten eller

ocksi en redukt av ett *sotencis Bonde med syftning pfl liiget pi Soteniiset; jfr Sote

huvud (avd. 3). F.l. Nord- i namnet Nordbonden har siikerligen tillkommit for att und-
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vika sammanblandning med den ldngre soderut liings kusten i samma socken och
hiirad liggande c. 5 m hciga holmen Bonden avenkallad Malmdbonden eller Storebon-
den, pit sjtikortet l89l Flatbonden, dven den anvdnd som ett viktigt landmiirke/med.

Niimamnet Bonden, sivdl som motsvarande element i namnformerrra Nordbonden
och Sote Bonde, innehflller det l2ings vira kuster ganska vanliga namnelementet bon-
den, som fcirekommer framfcir allt i namn pi flera for navigationen viktiga hojder och
hoga holmar. Som pflpekas i Bd 8 s.207 fdrekommer namnelementet ocksi i namn pfl
stora stenar, som nafiInet Bonden i skogen pi en griinssten mellan Romelanda sn och
Solberga sn i Inlands S. hiirad i Bohusliin (Bd 5 s. 173). Stenar och bergshojder med
ett visst utseende kan av idag okiind anledning ha fdrt namngivarnas tankar till person-
beteckningen bonde, vilket ocksfl foreslis av Hjalmar Lindroth (1922, s. 17). Senare
kan dessa namn i vissa fall av namnbrukama ha anvdnts som noanafirn. En fdrklaring
till att stOrre och for sjofarten mera betydande landmiirken pi spridda stiillen liings
kusterna har Bonden-namn kan naturligtvis yara, att narnnen genom seglationen har
spritts liings kusterna som ett slags modenamn. En annan, minst lika trolig mojlighet,
dr att namnen uppstitt spontant och oberoende av varandra hos lokalbefolkningen pi
olika platser liings kusterna. Kanske har det pi olika platser bland lokalbefolkningen
upplevts som naturligt att associera en htijd eller en sten med ett visst utseende till
personbeteclcningen bonde och att sedan i vissa fall anvdnda namnen som noanamn.
Se vidare om namn innehillande bonde Bigit Falck-Kjiillquist i OUA 20O6 s.2l ff.
och diir cit. litt.

Pifallande iir att de hiir behandlade namnen Bonden, Nordbonden och Sote Bonde
inte har kunnat iterfinnas i iildre navigationsbeskrivningar, sisom t.ex. Krigsarkivets
kartor frin slutet av 1600-talet och i Hahn 1748.Detta iir diiremot fallet med namnet
pfl det sydviist Sote Bonde liggande Sote huvud ph c. 15 m, se detta avd. 3, iildst belagt
1594 (JN s.226, Sodehoffirit). De beliigg som idag finns att tillgi kunde ftiljaktligen
anses peka mot att Sote huvud och inte Sote Bonde i iildre tid utgjorde namnet pi det
mest betydelsefulla naturliga landmiirket fdr sjdfarande i dessa vatten. Speciellt egen-
domligt iir detta di namnet Sote Bonde betecknar en hojd som dr betydligt hrigre och
framstir som mera markant 'in Sote huvud. Sjtifarande hemmahrirande i viistliga vat-
ten anvzinde sannolikt framfiir allt Sote Bonde som landmiirke. Man kan emellertid
observera att fortoningarna i sflviil Svenske lotsen 1869 (plansch 2) som i Svenske
lotsen 1894 (plansch 2-3) endast visar Sote Bonde, inte Sote huvud. FrAn siviil viist
som sciderifrin syns bida hdjderna som tvi olika formationer.

Sunningarna si4eggna TRij, srider om Rcidsberget liggande bergsomride bestfl-
ende av flera bergstoppar. - EK. - Namnet innehiller en bildning med -fng-suffix tilI
dial. sunn-'s{ider-, sydlig, pi sydsidan'med betydelsen '(nflgot) som ligger pfl syd-
sidan', hiir siikerligen syftande pi att bergen ligger mot srider och i scidra delen av
iigoomridet.

Svaneberget sudnbhrlat TK:iR6. - EK. - F.l. innehiller sannolikt dial. pl. sudna av
en motsvarighet till no.dial. svadn.'ngkenklippegrund; bergflate uten jord; klipperyg

I
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i sjpen' (Torp 1919) eller till boh. syada f. 'sldt, sluttande (giima slipprig) berghiill'

e[Lr en kompositionsform av dessa; s.1. innehfr]ler berg,vatom se denna avdelnings

inledning. Flera nakna sluttande klipphiillar finns pfl berget, vars vistra sida utgdrs av

ett brant stup. Pi bergets topp finns fomliimnmgar'

Tjiillsvikeberget sdlswgabdrlat sdlswgabh|TEl, htigt berg med lodriita vziggar 6t

vdster - Kiillviksberg 189L Kortet, Tiiillsvikeberget EK 1935-40, Fjiillviksberget EK

tg74-7g. - F.L innehflller ett i DAGs icke belagt *Tjtillsvik, vars f.l. siikerligen inne-

hiller boh. tjrill m. 'strandskata'. S.1. innehfltler berg, varom se denna avdelnings in-

ledning. Bergets norra sidavetter motVikefjord och tvfl smivikar gflr in franVikefjord

mot bergets nordvdstra htirn, av vilka nflgon kan ha beniimnts *Tjiillsviken' Namn-

formen la ff D7+-7g beror siikerligen pi en missuppfattning' Atare meddelare

sedan barndomen bosatta vid berget hiivdar bestiimt vid fiirfrigningar gjorda 2008 att

de aldrig htirt nigot namn pi berget.

Tvillingeberget tuilegabhrlat tublegabhrlat TIJb. - EK. - F.1. innehiller subst'

nillingoih s.l. berg,vafom se denna avdelnings inledning. F.t. kan syfta pi att berget

bestir av tvi htijder av ungefdr safilma storlek. En annan namngivningsgrund kunde

vara de pi den ena bergshiijden stiende fyra inom sjofarten som ensmeirken anveinda

stenpelare eller stenrdsen, de s.k. [Jlebergs tdser, vilka ur vissa vinklar smdlter sam-

mantill tvi figurer. Se avd. l0 Ulebergs tdser Betget ligger vid havet.

2 Vetteberge t.l. ob2abhyTlkSkVa. -EK.Z.Aven Sanneriid vette eller Orneberget

uidabht, sdniro ubfla, Q4abhlASa, anses vara socknens hogsta berg' -Vetteberget EK.

- Bergen dr stora, hoga, kala och morka med vidstriickt utsikt och syns vida ut tjver

havet. F.1. i namnet Vetteberget liksom det senare elementet i namnet Sannerdd vette

innehiller vette ubda m. '(av timmer uppbyggd) virdkase', vilket numera endast tycks

forekomma som namnelement. Jfr fvn. viti m.'Tegn, Merke; Signal, navnlig om

Brendestabel, der antrndtes for saaledes at give Varsel om fiendtligt Indfald i Landet'

(Fritzner), jfr t.ex. Vetteberget och Rrisso vette Bd 20.2 s. 231 tesp. 221. Namnet

Sannerddvette innehiller BN Sannerdd. Berget, som ligger pi Sannerrids dgomark, Iir

enligt upptecknaren det hogsta berget i socknen och ett ofta anvdnt landmiirke for

sj6farande di det syns lflngt ut civer havet. Om substantivet och namnelementet vette

seBd 17 s.2O4f.; jfraveiVetteberg(et)Bdlg.2s.l22.Namnet Orneberget anvdnds

endast i tiitorten Tingen och iir sannolikt en redukt av ett*Ornefiordsberget, di berget

frin Tingen sett tycks ligga liingst ini Ornefiorden.

Alberget dhbdt ellerAlgberget dfibaryat eller ofta Alvberget @hobs.tnAU. - gte-

berg, El$erg? 1825,AlbergetEK. - F.1. i namnetAlberget dr dunkel. Namnetbeteck-

,*-"tt g*rku hogt, brant berg som gflr niistan ned till Biirfendalsiilven, vilket ocksi

pipekas av upptecknaren av namnformenAlvberget. Enligt upptecknaren av namnfor-

,i, AtgUar["lhar antagligen nigon iilg skjutits eller forolyckats pfl berget. Sannolikt

Zir siviii Algberget som Alvberget av namnbrukarna skapade namnformer, tillkomna
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f6r att anknyta det som gitfullt betraktade namnet A lberget till de viilkiinda begreppen

dlv resp. iilg. I den urspr. namnformen Alberget at f .l som ovan ndmnts dunkel men

kan m<ijligen av okiind anledning innehilla no.dial. el t.'tl1-Jr.gsdyr' (dvs. 'avels-

djur').

6berg obar eller Obergarn dba4 ARa, hdgt berg ndra sfranden vid Soten. - F.1. i
namnet Oberg innehiller sannolikt ordet o med syftning pi den halvti pi vilken berget

ligger; det namn som vanligen anvlinds ar Obergarn, som sannolikt eir en individuali-
serande personifierande namnbildning pi -are ibest. m. sg. av bergnamnet Oberg.

Bildningstypen diskuteras i Falck-Kjiillquist 1994 s. 79 f. och diir cit. litt. samt dens.

1997a s.57 och diir cit. litt. Berget, som ser morkt ut di man ser det mot det ljusa

Soteskiir, anvdnds som naturligt landmZirke och ftirekommer i medangivelser.

6. Mossar, myrar, mader o.d.

Mosse m. har i hiiradet den i standardspriket vanliga betydelsen 'mossmatk, sank-

mark av en viss art'. Jfr Jonsson 1966 s. 339 f. Atskilliga mossar anvdndes i det garnla

kulturlandskapet for torvfiikt. Pfl den tid dfl hiiradet var skogfattigt anviindes torv som

briinsle. Ddremot liimpade sig mossarna i allmiinhet ftiga for odling.

Myr f. anvdnds i dialekten for att beteckna sumpiga och vattensjuka omriden, i
flera fall smisjtiar, tj2irnar och andra mindre vattensamlingar. Se hiirom vidare avd. 1.

Flera fcjr griisviixt liimpliga myrar kunde dock med framgang odlas upp eller anvdndas

fdr hiifang, sedan man under forra hiilften av 1800-tatet liirt sig att dika ut dem. Atskil-
liga myrar ftirvandlades di ocksfl till 6krar. Namnen pi dessa behandlas i avd. 8.

Se dven Bd 14 s. 268,8d 18 s. 239 och Bd 19.2 s.122. Jfr iiven Falck-Kjiillquist 1973

s. 11 f. om orden myr och mosse i Viirmland.
Madf . anviinds i dialekten som beteckning for sank, ekonomiskt utnyttjad mark. Jfr

Bd 19.2 inledningen avd. 6 s. 122 f. Namn vilkas s.l. innehflIler madbetecknar i detta

material flker- och iingsmark. De har diirfdr placerats i avd. 8. Jfr iiven inledningen

avd. 8.

Andra namn pi sumpiga omriden innehflIler kiirr n. Om ordet och namnelementet

kiirr se avd. 9.

Alsmyren Qlsmyre dbsm!1re alsmlire BRti, Ahlsmyren 1853; mindre myr eller sum-

pigt omride; f.1. inneh6ller sannolikt ett persontillnamn Al; hiirpfl tyder ziven gen.-s i
fogen. Askemyr dskamlr AYii; utdikad myr, nu tiiltplats soder och sydviist om Strand-

iing nedanfor Askebacken (se detta avd. 5); f.1. innehiller sannolikt triidbeteckningen

ask och s.l. myr, varom se denna avdelnings inledning.
Bensemyren blnsamfirg AGr; f.d. myr, nu inom tdtorten och bebyggd; f.l. innehAller

siikerligen ett mansnamn Ben; marken iigdes av en Bense-Josef, en av tvi br6der, de

s.k. Bensrarna.2 Bjdrkemyr(en) blMkomlr. l. AHn, Bjorkemyren EK; myr elIer,
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enligt annan uppteckning, gtil, jfr avd. 1. 2. AYa. bevuxen med bjdrk. Blekemyr, L., St.

lbla strdra blQgamyr TAr, EK; f.l. kan innehfllla antingen adj. blek syftande pfl iingsull
eller vita vattenvixter eller verbet bleka, i det senare fallet syftande pi att man blekt
v2iv pi myrarna; jfr Blekemyr Bd 19.2 s. 138. Bldtemyr bb@damilr BMr; liten myr
sydviist om boningshuset i dal med sumpig botten, en blick samt en aldrig sinande

s.k. springk2illa; f.1. inneh6ller adj. bldt. Bollemyr, L., St.lbla stdra belamyr TArKd
m.fl., EK; f.1. innehflller sannolikt av oviss anledning mansbinamnet Bolle, s.1. inne-
hiller myr, varom se denna avdelnings inledning. Bollemyr bdlamyr AHo m.fl., EK;
tolkning se fcireg. Bondemltr b(namyr eller Bondemyr, Sr. ASvOd, St. Bondemyr EK;
myr neira Sote Bonde eller Bonden (se Bonden avd. 5). Bondemyr, Z. ASv, EK; myr
eller mosse s6der om och mindre iin foreg. Bottenlds bbnlbs TRb; myren anses vara

bottenlcis, dvs. bottnen bestfir av lds gyttja. Bredviksmyren brQwgsmlrg AMa; myr vid
vken Bredvik. Brittas myr brilas mllr eller Sven Persa sD@n p@[e AGr; f.d. mp diir
numera Folkets hus ligger; Britta och hennes make Sven Persson suen p@Sa dgde

myren. Brurstigemryr bristryamyr TGb; myr vid Brurstigen och Brurstigsvattnet.
Brdnda myr brdgta my'r AYa f.1. syftar pi avbriind vegetation. BcirmyrarnaAKa, EK,
myrar dlir det vdxer biir, sankmark.

Dammarna ddrogina ARa, sex myrar vid Dammen, varom se Dammen avd. l. Dam-
mossen ddryh;an, -rub[an BHs, EK; torvmosse vid vilken kvarnar med kvamdamm
har funnits.

2 Fdlmyrenf6!m!re. l.TUb.2. TSv; f.l. innehflller av oklind anledning djurbeteck-
ningerfdl; betriiffande uttalet jfr FdlungarnaBd 19.2 s.37, Fdlungehdlet fdl- Bd 18

s. 264 med 15ng konsonant och Fdlunghdgenfi4- Bd 16 s. 154; om s.l. myr se denna

avdelnings inledning. Fdrdlan fbrqlg eller Fdrdlemyren fdrqlamyrg AVii; myr soder

om bebyggelsen Forilarna, varom se BN Fdrdlarna; namnen dr sekunddra bildningar
tlll Fdrdlarna.

Gamlemyr gdry\amyr TRb, EK(B); f.l. innehflller adj. gammal; torvmyr. Germun'
nerdd myr lfirmnnara m$r AAhGe m.fl., EK(B), Germunnerods myr 1864, 1867;

torvmyr pfl Germunnerdds zigoomrflde vid Germunnercid vatten. Gistad myr fista myr
TGs, EK; myr pfl Gistads iigoomride; torv brcits pfl en del av myren, en del uppodla-

des. Glansmyr(en), L., St. ghdgsmlre gldpsmlre ADj och TDd m.fl., Glansmyr 1843,

Glansmyren 1849, Stora Glansmyr 1866, Glansmyren, Stora Glansmyren 1867,

Glansmyr, L. EK(B), St. Glansmyr EK(B); tvi torvmyrar, en stor och vidstriickt och

en liten; f.l. kan mojligen inneh6lla soldatnamnet Glans; s.l. innehiller myr, varom se

denna avdelnings inledning. Grevarna grQugna AHaSv; myrar, av vilka den storsta

kallas Greyens myr, se fcilj.; namnet innehflIler av okiind anledning greve m., kanske i
den dial. betydelsen 'klump som blir kvar di man smdlter ister till flott'; myrama kan
i ett eller annat avseende ha liknats vid sidana klumpar. Grevens myr AHaSv, EK(B),
Greves myr 1851; mtijligen dr skrivningen 1851 en felskrivning av Grevens myr; den

stcirsta av Grevarna, se fdreg. Grdtaremyren gr@daramfireBBrLd, EK 1935-40; myr
i stenbunden skogsmark (vilket kan ha fcirsvflrat vid ev. torvupptagning och gjort
myren svirbearbetad); f.1. innehiller grdta med -are-komposition; enligt fraditionen
har ett mord pi tvfl flickor som idkade gflrdfarihandel skett pi myren; f.l. syftar viil
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dock snarast p6 att det varit svirt att ta upp torv pi myren; se t.ex GrdtarebackenBd
8 s. 316 med litt. Gumsmyr g6rytsm!1r AAr, EK, Gonsmyren 1843; f.l. dunkel, mdj-
ligen en forkortning av mansnarnnet Gudmar; s.1. innehiller myr, varom se denna
avdelnings inledning. Gdsdamm gdsdhra TSv; myr i Svenserijdbergen; namnet inne-
h611er subst. gdsdamm, viil i skiimtsam anviindning.

Hogsiims myr hdwsdrzts myrTHs, EK; myr pi Hogsiim.
Kisterdd mosse TKr; f.l. innehSller BN Kisterdd och s.l. mosse, varom se denna

avdelnings inledning. Kvibergsmyren kulbasmyre TEI; myr i Kviberget. Kdre myr
k@ra mlir TEl, EK(B); f.1. kan innehilla mansnamnet Kdre, fvn. Kdri, som ingfrr i
flera boh. BN, se t.ex. KdrehogenBd 8 s. 32; s.l. innehflller myr,varom se denna av-
delnings inledning; man tog ftirr upp torv ur myren, som i EKB betecknas som >>torv-

mosse>>.

Lbdarmyrarna lQdarmlrana TRh; f.1. innehiller sannolikt boh. lada'stapla upp,
liigga upp lagvis', no.dial. 'opstable, lagge lagvis, lagge korn i lade' med -are-kom-
position; kanske har torv eller myrhd lagts i stackar vid myrarna. Legene myr llgana
m!1rTLe,EK; myr pi Legene. Liaremyren fiaram!1re TAv, EK; ftin har man tagit upp
torv ur myren.

Mamsells myr mdmsels m{rTHb; f.d. myr, senare del av Folkets park; f.1. inneh6l-
ler av okiind anledning subst. mamsell;tvilkvinnor siigs ha gitt ner sigimyren. Mol-
tan mbJtgt eller Moltemyr mbltam!1r ASm, Moltemyr EK; f.d. myr, nu park i Smogen;
f.l. innehillerboh. rnolter 'hjortron'; namnformen Moltan iir en feminin ellips med
myr f . som ellipsbas. Moltemyr L., St. kla mdltamfir stQra miltamlr TSf, EK(B); tvi
myrar, en storre och en mindre; f.l. innehiller boh. molter'hjortron' och s.l. myr,
varom se denna avdelnings inledning; i myrarna ligger tvi tjiirnar med likalydande
narnn, se avd. l. Mossarna mdgana BHs; torvmossar, gemensamt narnn for Nord-
mossen och Sdrmossen, se dessa. Myren my're BLd; myren ligger nere i en dal sydsyd-
ost om boningshuset. Myrr)ndenBN. Mdrkemyr(en) mrttkamir(e) BMt; f.l. innehflller
adj. mdrk; myren ligger uppe bland bergen avskiirmad frin solljuset genom skog i syd
och vdst.

Nordmossen ndbmhsan BHs, EK; torymosse nord Hedumsvattnet, en av Mossarna.
Ndckrosmyren ndfr,rasmfirg ASn; f.l. innehiller viixtbeteckningen nrickros och s.1.

myr, yarom se dema avdelnings inledning; sannolikt har forr en liten vattensamling
med ndckrosor funnits pi myren.

Olesmyren Qlasm[re TSr, EK; f.l. innehiller mansnamnet Ola och s.l. myr, varom
se denna avdelnings inledning; Stor-Ola, en fiskare frin Bovallstrand, hade arrenderat
myren och brot torv ddr.

Persmyren p@smfire TSr, EK; f.l. innehiller mansnamnet Per och s.l. myr, varom se

denna avdelnings inledning; en Per iigde i iildre tid mark i Spartid och Siim. Pigemyren
TLIb; myr i Pigeberget; f.l. innehflller av okdnd anledning subst. pzga; namnet kan dven

vara en redukt av ett*PigebergsmJren eller ett xPigebackemyren; se Pigeberget och
Pigebacken bida avd. 5. 2 Pors(e)myrarna. l. p4pmyrana AAd. 2. pb;amyrgna AYa;
myrar och mindre vattensamlingar; pors vlixer pi myrarna. Prcistemyren prd;tamfirg
AVii; myr strax norr om avs. Prcistgdrdshagen.
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Ramnemyren rdrynamlrg ASv; EK, Ranemyren 1851; f.t. innehiller sannolikt
ramn,fun. hrafnm.'korp', jfr t.ex. Ramneberger avd. 5. Rundens myr rfigs mgirTRt;
myr pi Rundens dgomark. Riivemyr riuamyrTAr,EK; riiv har viil heltt till vid myren.

RdsemyrenBN.
Sanka myr sdfta mlir TIJb, myr i Vardfjiill (Vafjall); f.1. innehiller sannolikt en

assimilerad boh. form sak av standardsprflkets adj. sank; om nasalassimilationen

nk> kk i Bohusliin se Moberg 1944,t.ex. s. 133. Ska{e)myrarna skQramyrana ADo,
Skarmyrama EK 1974-:79; f.l. innehiller sannolikt boh. skar n. 'skflra, spricka eller
klyfta i berg' med syftning pfl nigon spricka eller skira i de omgivande bergen eller pi
den trflnga passagen mellan bergen norr om myrarna; s.1. innehflller myr, yarom se

denna avdelnings inledning. Skittmyr sldlmfir BSb; myr, torvmyr, uppe pi Skottfjiil-
let; f.1. innehiller adj. eller subst. s/atl. Skittemyren BN. Smor-Annas myr sm@rhgas

mlir AHn; myr; f.l. innehflller av oviss anledning kvinnobinamnet Smdr-Anna. Spring-
myren sprbgm!1rg Nlit; f.d. myr vid viken Springet (se detta avd. 1); myren bebyggdes

under 1950-talet. Stallkdrrs myr stdlsas m,!r AKa, EK 1935-40, Stallkiirrsmyr EK
1974-79; myr och ljunghed; f.l. innehiller sannolikt ett BN eller NN *Stallktirr och
s.l. myr, varom se denna avdelnings inledning. Stensmryren st(nsmyre THr, EK; av

stenar omgiven myr; s-genitiven pekar dock mot att f.l. av oviss anledning innehiller
mansnamnet Sten. Stensviksmyren st(nswgsrnyre TUb; myr oster om viken Stensvik,

varom se avd. l. Sviilgeru su@\an TBe, f.d. myr ; narnnet innehiller av idag okiind
anledning dral. sviilg m. 'svalg, klyfta' ; mtijligen kan myren i iildre tid ha betraktats som

ett boffenltjst svalg. Symyren slimlrg AMa; liten myr nordvdst om fdtorten; f.l. innehSl-

ler boh. sy 'vdsa, pysa, sjuda'; myren ger ibland ifran sig pysande eller viisande ljud,
sannolikt beroende pi luft eller vatten som pyser tt. Siirmossen sdrmh[an BHs, EK;
torvmosse soder om Hedumsvattnet, en av Mossarna; f.l. innehiller dial. sor 'srider'.

Tjdrnet Sda! AHn; sumpmark vlster om Hassel6sunds fiskel2ige; namnet kan antas

h2irr<ira frin en tid di lokaliteten varit en tjiirn. Torpe myrar tbrpa mlrar TTp, EK(B);
f.l. innehillerBN Tbrp; myrar, egentligen torvmossar, pi Torps iigomark. 2Torvmyren
t&ymyre. 1. THd, 8K.2. BLd; platserna dr torvmyrar. Tossene myr tb;ana myrTHdlo
m.fl., EK; innehiller BN Tossene och myr, varom se denna avdelnings inledning.
Trollmyren trdlmyrg THo; myr vid vilken en ftollkunnig kvinna siigs ha bott. Tyskos

myr t1i;kas m{r ANIa, myr scider om stenbrottet Viisterbrottet; f.l. 2ir dunkel; s.l. inne-
hiiler myr, varom se denna avdelnings inledning. Tdrugemyren tdgamlJr7 AT5; f.d.
myr, numera park.

Ulriksmyren SLreksmlre TEs, EK(B); f.1. innehiller en dialektal form av mans-

namnet Ulrik; int:ll myren har fdn stitt en stuga.

Vingdrdens myr uigga4S mlir Nli4 f.d. myr som en tid arrenderades av en Benjamin
Vingflrd (dttd 1906); f.l. innehiller mansbinamnet Vngdrden bildat till sl2iktnamnet

Vingdrd.
Onnamyr b4am{rTOn; myr pe Onnas iigomark vid ena iinden av sjtin Onna vatten.

Bfrgsmyren bdpsmlre (TBr) eller Bogsmyren bdksmyre (Bottna sn) TBr och

Bottna sn, Kville hd. - Buxmyr 1594 JN 229,Bogsmyr 1853, Bogsmyren EK. - Ut-
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talet i TBr pekar mot boh. bdg, fvn. bugr, varom se inledningen avd. 1. Uttalet -ks- i
Bottna sn, Kville hd, fctrklaras i Bd 16 (s. 190) som en civerging av w till k fore s. F.l.

innehiller boh. bdg, f'tn. bugr m. 'krcikning, btijning, bukt', och s.l. myr, varom se

denna avdelnings inledning. Myren har formen av en halvcirkel; se ocksi Bd 16 s. 190.

Faxhiillan fdksela fdksilq fdkshdla eller Faxhiillemossen eller Faxhiillemyren
AOd, myr eller mosse; enligt uppteckningen av Olof Hasslirt (1927) betecknar namnen

en mosse. - Faxhiilla 1850, Faxhiillemyren 1860, Faxhiillemossen EK(B). - Namnet
Faxhrillan har sannolikt frfln btirjan betecknat nigon berghiill vid lokaliteten. Dess

s.1. innehiller boh. hrilla. Namrrets f.l. fax- milste beffaktas som dunkel. Jfr dock
namnet Faxen, hojd med bronsSldersgrav i Kareby sn, Inlands Stidre hd, och hiirads-
namnet Fqxe hiirad, ett iildre namn pi Inlands Stidre hd (Bd 5 s. IX f.). Om hiirads-
namnet med anknytning till namnet pi jordhojden Faxen se senast Andersson 1984

s. 17 f. och diir cit. litt. Det ordfax n. 'man' (fvn. fax n.) i den dverfcirda betydelsen
'skum, vigkam och liknande' som sannolikt fijrekommer i borgnamnet Faxaholm i
Hiilsingland, varom se Mattisson 1986 s. 101 och diir cit. litt., kan pfl grund av sakliga
skiil inte komma ifrhga i det hiir diskuterade namnet, knappast heller det magert be-

lagda mansbinamnet Faxe (Lind l92L2l sp. 78). S.l. -mossenresp. -myren i de sam-

mansatta namnen iir sannolikt att befrakta som fcirklarande tilliigg till namnet
Faxhcilla(n) gjorda av lantmdtare (1860) eller ftjr EK(B).

Saltsfltan sdltsqte sdltsbte ALvVn, torvmyr med landningsplats invid Lilla Kleve-
kilen. - Saltsita 1864, Saltseten EK. - F.1. innehiller subst. salt, antingen med syft-
ning pi l2iget vid havsstranden eller pi att jorden eller torven av sarnma anledning iir
salthaltig; s.1. innehflller boh. sdta f. ofta om hosflte, hristack, hiir dock siikerligen 'hcig

eller stapel av torv', jfr boh. sdt(e)stad'bottenvarvet i en fdr torkning av torv uppf6rd
torvstapel', egentligen 'plats frir torvsfita', dvs. ftjr htig eller stapel av torv.

Tfiickan trdkaTSv, myr i Svenserddbergen. - Namnet iir en ellipsbildnngmedmyr
som ellipsbas och innehiller sannolikt boh. tacka ' draga, ffiinga igenom' (i synnerhet

om vdtska)', dven'trycka, kldmma, knflda'eller'gora nigot raskt och energiskt'.
Namnets reella syftning iir dunkel, men en mojlighet kunde vara att trricka hiir syftar
pi att myrvatten treinger igenom och >>trdcker> upp till markytan.

7 . Dalar, diilder, fiirdjupningar; grottor

Dal m. har i dialekten sin standardsprirkliga betydelse och fcirekommer i namn pi
stdrre och mindre dalar. Om dal se Paulsson 1920 s. 59.

I nigra namn forekommer gap n.'mellanram, springa, rippning', gel n. 'mellanrum,
springa, gap; tippning mellan tvi berg' (DAGs) och gilja f. 'hilviig, trang smal dal
eller klyfta mellan tvfl berg; bergspass; grdsbevuxen siinka mellan tvi berg, eings-
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stycke eller iker som ligger mellan tvfl berg si att man endast kan komma fram pi tvi
hflll; oppning i skog; diild' (DAGs) samt'tring dal, ofta med greismark samt trdd- och

buskvegetation pi sluttningama; klyfta'. Hdl n. och hdla f. fdrekommer i namn pi
dalar och klyftor, t.ex. Dammhdlet, backdal, Kohdlan, dal, och Tjurhdlet, klyfta. I
DAGs har hdla f. betydelsen 'h6.la, grop, fdrdjupning i jorden; trakt med l6gt liige;

tidsligt beliigen trakt; sankmark; sank jord'.
I*Bukliimmaningix kliimma f. 'bergsklyfta, tring passage', i DAGs med tillagget

>>ingen skillnad i betydelsen mellan kliimma och kl6vu.
Atstittiga namn innehflller kldv n. 'trflng passage mellan berg; sprickning i berg

efter vilken det klyver sig vid sprzingning' (DAGs) och kldva f. 'sttjrre eller mindre

spricka, klyfta, smal dal mellan tvi berg' (DAGs), 'bergsskreva, spricka i berg'. Maria

Ldfdahl pipekar iBd 19.2 s. 141 bl. a. att >>De flesta meddelarna anser att skillnaden

mellan en kliv (avd. 4) och en kldva ar att det finns en stig eller en vdg i en klev men

inte ncidviindigtvis i en klflva (6ven om det kan gdra det ibland). Kldva kan enligt

informantema anvdndas om smi och stora bergsskrevor med eller utan vdgar och

stigar.>> Samma forhflllande tycks rflda i Soteniis hd. I namn pi klyftor ingar i nigra
fall iiven klev, t.ex. i Gullklevarna och Riide klev . Om klev se dock avd. 4. Om orden

och namnelementen klev och kldv a se vidare Bd 19.2 s. 14 1 f'
I nigra namn ingflr skdr n.'inskdming i terrdngen', se t.ex. Hdmanskans skdr,

Tjuv(e)skar(et), djlp klyfta med klippavsats och utspring. I namnet *Sldrhtiller inglr
hiller, hciller m. 'grotta i berg, sttirre berghila; utskjutande de1 av berg, utskjutande

bergsparti som liksom bildar ett tak, utskjutande klippbtock vilket man kan gi under

t.ex. fcir att fi regnskydd' (DAGs). Boh. omm, som motsvarar standardsprilkets ugn,

anvdnds i jiimftirande syfte i namn pA grottor och hilor.

BackekldvanbdkaklbugABa, Backeklofvan 1891 Kortet; klyfta, sannolikt i Rtise-

berget, anvzind som naturligt landmiirke vid navigation; f.l. innehiller BN Backa och

s.l. kldvaf., vatom se denna avdelnings inledning. Balzerkldvan bdlsarkh&uo, -klriboa

BHs; f.l. innehiller mansnamnet Balzer och s.l. kldva, varcm se denna avdelnings

inledning; Balzer var mig till en sedan liinge ddd Zigare till g6rden, en major Brun.

Bastedalen bfutadqn TSii; dal niira gflrdsbyggnaderna; f.1. innehillet boh. basta f.

'griivd grop som anvdndes ftrr torkning av lin' (DAGs). Bokkldvan b6k4auq ASv;

klyfta i Skyggeberget, diir det viixer bok; s.1. innehiller kldva, varom se denna avdel-

nings inledning. Bondekldvan b6nakleu4r ARaOd; trang dalgang, boh. kldva, sfrax

6ster om Sote Bonde med ndrnamnet Bonden (se detta avd. 5); dalgingen gir mellan

St. Bondemyr och bebyggelsen Fykan. Botten b6n TEt; dalsiinka. Brennerpasset

brdyarphgat AMa, EK 1974J9 trang klyfta genom vilken en vdg gir; klyftan iir
uppkallad efter det kiinda passet i Alperna. *Bukldmman AOd; namnet endast belagt i
Bukldmbergef; sannolikt avses en markant bergsklyfta mellan Sote Bonde och Bukliim-

berget; f.1. innehiller boh. bu f. 'bod' och s.1. kliimma, varom se denna avdelnings in-

ledning. Buledet bdlet ARo; gilja; namnet innehiller namnet Buledet, som sdkerligen

fran btirjan betecknat ett led i giljan; om led se inledningen till avd. 4, om f.l. se

Bukliimman. Brickedalarna bdkadq4aruaTth; en biick flyter genom dalarna.
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Ceders vallar sQdaS udlar AYa; klyfta med bick; f.l. innehiller sliiktnamnet Ceder
efter en Hilmer Pettersson Ceder, som fdre 1955 Agde Djupedal; s.l. innehAller, kanske
i skiimtsam anvdndning, vallm., varom se avd. 8.

Dalekldvan ddtaklbug TVi; kl6va mellan tvi htijder, vilken mynnar ut i dalen
mellan den innersta delen avVikefjorden och bebyggelsenVik; om s.l. kldva se denna
avdelnings inledning. Dalerns kldva dfur,,s khtsua AYq, djup klyfta i Kilhagshuvudet pfl
Hfrtlti; f.l. innehiller ett mansbinamn Dalern; mannen, som sannolikt kom frfln Dale i
Askum, fcirolyckades i klyftan; s.l. innehiller kldva, varom se denna avdelnings inled-
ning. Dammhdlet ddruhill TAv; biickdal ner till Tostercjds stora vatten; kvarndamm
har frjrr funnits i dalen; s.1. innehiller hdl, varom se denna avdelnings inledning.
Dddingen d@egan AHn; stenrose; ovisst om nigon fdrolyckats eller iir begravd diir.
Ddss(e)dal(en), Ne., Ov. n?rara duara d6-sdq4 ADci; dal diir husen i Dtissedal ftjrr
stod; se vidare BN Ddssedal och vattendragsnamnet *Dossa avd.2.

Fliiskedalen ftiskadqn BGg, 1857; dal vid Fliiskeberget strax nordvdst om Dal-
marken; om f.1. se Flciskeberget avd.5; namnet iir sannolikt en redukt av ett *Flciske-

bergsdalen. Frulyckedalen fnllbkadan TGb; dat mellan ikrarna Frulyckan och Fru-
flaten.

*Getskdr BHs; klyfta civer vilken en berghiill skjuter ut; f.l. innehiller djurbeteck-
ningen get och s.l. skdr, varom se denna avdelnings inledning; sannolikt har getter

stikt skydd i den skyddade klyftan; namnet dr abstraherat w Getskdrsberget, i viket
klyftan ligger. Gldmmeberget gliryabh1 ASm; berg vid viken Gldmmen.2 Grdbene-
kldvan grQbenaklhpo l.TBa.2. AKa; f.l. innehAller noaordet grdben for varg och s.l.
kldva,varom se denna avdelnings inledning; vargar liir ha h611it till hiir. Grdtaregiljan
gr@daraftfuo gr@daraftfia BBr, Gritare giljan 1839; klyfta med sparsam skogvdxt,
frirr dock med stor och kraftig skog; f.l. innehfiller av okiind anledning verbet grdta
med -are-komposition och s.1. gilja, varom se denna avdelnings inledning. Gulldalen
grtldqru AMa, EK; dal viister om tdtorten pi Malmcin; om f.1. se fcilj. Gullklevarnq
gilkhbuana AKv; f.1. innehflller gull, ovisst i vilken anviindning; kanske finns det
kvarts, pi diat. krdkegull, i klyftan, jfr t.ex. >>Guldskdn> Bd 15 s. 126l. om gull-, guld- i
ON seAndersson 1965 s.242f.; s.1. innehiller klev,varom se denna avdelnings inled-
ning samt inledningen avd. 4. Gullvikekldvan gilwgaklbua TFt1, f.l. inneh6ller vik-
namnet Gullvik och s.1. kldva, varom se denna avdelnings inledning; klyftan genom-

korsar Gullvikebergen och mynnar ut vid stranden av viken.
Hasslekldvan hdslaklbua TKii; bestand av hassel invid klflvan. Hasstenekldvan

hdstenakhhuo TAv; kliva i Hassteneberget. Hattekldvan hdlaktbug ADj; klyfta ut mot
viken Klevekilen; f.1. innehfiller subst. hatt, sannolikt syftande pfl n6gon hattliknande
naturformation vid klyftan; om s.l. kldva se denna avdelnings inledning. Holkegel
hdbkafih ARti; gilja; f.l. innehiller sannolikt boh. holk 'holkkdlla', varom se avd. 10,

och s.l. gel, varom se denna avdelnings inledning. Hundkldvan hioaklbta TKd; dal-
siinka; f.l. innehSller av oviss anledning djurbeteckningen hund och s.1. kldva,varcm
se denna avdelnings inledning. Hunnebo kldvq hiabu klbua hdaabu klbpa forr Hun-
nebo kldvar THb, EK, Hunnebo-klofvar 1862 HGSL bd 3 s. 434, Hunneboklofvar
1867 Holmberg s. t32; u-formig kl6va pi Hunnebo iigor; den plurala formen av nam-
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net fdrekommer endast i iildre skriftliga beliigg av 1862 och 1867; den tycks Asyfta

flera smzire klyftformationer som vid bel2iggens tillkomst sigs som delar av den

stdrre klflvan. Husebergskldvan hilsabepkbbua AKn; kliva i Huseberget. Hdl av sten

h6b s st/n AGr; h61 som bildats dA en sten, eg. ett stenblock, har slitits ur berget och

bildat ett stort h61. Hdmanskans skdr hdmanskas-skEr AHo; inskiiming i Kryssniis vid
Ndsesundets smalaste del i form av en klipphylla, diir Hi,rnanskan skall ha brukat sitta
som liten flicka; f.1. innehiller hustrunamnet Hdmanskan och s.l. skdr, varom se

denna avdelnings inledning. Htillingedalen hdlegadqr,, AHa, (bete), EK; f.1. innehfll-
ler sannolikt, liksom BN Htillingetorpet i Tunge hd (bd 15 s. 147), antingen fvn.
helling f. 'sluttning' eller, i detta fall kanske troligare, ett *Hiilliing(eru) 'iingen med

(berg)hiillan' ; dalen anvAndes som bete i iildre tid. Hristedalen hdstadq4 TEl, 1806 K,
EK; f.l. innehflller av okiind anledning djurbeteckningen hcist och s.l. dal, varom se

denna avdelnings inledning. Hdstekrubban hdstakrhba histakrhbo BGg; dal noff om
Fl2iskedalen och i vinkel mot denna; narnnet inneh8ller stbst. hcistkrubba f.'lr:rubba i
vilken heistama dter'.

Inre Saxekldvaniarsra sdksak4buaAVs; djupt nerskuren klyfta pi holmen Saxen.

Jordfallet fuWah BHe; klyfta i vilken det vintertid fcirekommer jordskred, boh.
jordfall n.; genom klyftan gfrr en gangstig till ett tidetorp. JdttegrytanRlagridg N-y;
djup spricka i Ramneberget (vid grdnsen motAlo).

2 Kapten(e)giljan. l. kdptanalbba AMa, EK; dal fran Kvarnvik till Draget i vilken
en kapten skall ha fallit ner och slagit ihjiit sig. 2. kdptarybba ALo; en kapten 12ir ha

drivit iland och jordats hiir; f.1. innehflIler yrkesbeteckningen kapten och s.l. gilja,
varom se denna avdelnings inledning. Kattekldvan kd.traklbugt ARa, EK; klyfta innan-

frir Bliberget; f.l. innehflller av okiind anledning djurbeteckningen katt och s.l. kldva,
varom se denna avdelnings inledning. Flera Kldvan. Kohdlan kDh*lo TRti; dal vink-
lad mot Abyf3orden; i den numera delvis odlade dalen fanns fcirr en kohage; s.l. inne-

hiller hdla, varom se denna avdelnings inledning. 2 Kokldvan.l. kr,ikbbpg ASm; smal,

djup klyfta. 2. kDkhbpo BBr; klyfta till vilken korna brukar gfl; f.1. innehiller djur-
beteckningen ko och s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning. Korpekldvan
ktsrpaklauqt AVii; klyfta p6" Ramruen (se detta avd. 3) i Viigga skiirg6rd; klyftan delar

holmen ndstan mitt itu; f.1. innehiller figelbeteckningen korp och s.1. kldva, varom se

denna avdelnings inledning. Krdkegel kr@gaylb AKii; liten klyfta mellan berg; f.l.
innehiller f6gelbeteckningen krdka, ovisst av vilken anledning, och s.1. gel, varom se

denna avdelnings inledning. Kungshamnsbergskldvan kcigshamsbssklbug AGr; smal

och djup klyfta norr om Kungshamnsberget. Kvarnekldvan kwd4akbbpaTDd; vid k15-

van har fcirr funnits en vattenkvarn. Kvarnkldvan kudaak4bua TYi; trang kl6va fran
Viks gard till nya kustvdgen mellan Finntorp och lJleberg; om f.l. se fcireg.; om s.1.

kldva se denna avdelnings inledning. Kvinnokldvarl kuea'akhbuaTYi; kl6va i Huseber-

get; f.l. innehflller subsl kvinna i oviss anviindning; mojligen obscent namn. Kyrke-
brodalen Snrkabrfida4tAt; aat med bro dZir en kyrka fdrr liir ha funnits. Kdlhagskld-
vankfi4haywsk\bpgAVs; klyfta eller nerskuren dal, f.d. sund, franVindhfllet i stider till
Marmorbassiingen i norr, mellan det >egentligu Hillci och Kilhagshuvudet;jfr ev.

Vindhdlet avd. 1; klyftans botten ligger c. 5 m over nuv. havsyta och med hiinsyn till

I
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landhtijningen i Bohusliin (se avd. 3 under Gloppa) b<ir klyftan ha varit ett sund
ungefiir pi 1000talet; f.l. innehiller namnet Kdlhagen (se detta avd. 8) och s.l. kldva,
varom se denna avdelnings inledning. Krilen s@ln AOd, EK; ovanligt stor jiittegryta i
berget vid stranden av Kiillebergets sridra del; namnet innehiller boh. sdla m.'kittel'
(fvn. ketillm.); jfr Ktilleberget avd. 5 och diir anf. litt. Kcilldalen Sdlda4 TBe; biickdal
frin en torvmosse ner mot en flker; en k[lla finns i dalgflngen.

Larseskldyan lQpeskhbpa AKn; f.l. innehflller av okiind anledning mansnamnet
Lars ochs.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning. FleraLerdalen. Linarsgilja
h4agefia ARri, gilja; f.l. 2ir dunkel, s.l. innehflller gilja, varom se denna avdelnings
inledning. Loftet ldfiat TGr; klyfta med hogt liige i skogen bland bergen norr om bo-
ningshuset; namnet innehSller loft n., i ON ofta om hrigt beliigen plats. Ldnga kldvor
ldga kldpar AVii; dal vid Dyremyr; f.l. innehiller adj. ldng och s.l. kldva, varom se

denna avdelnings inlednin g. Ldnga skdr ldga sker BRd, Langeskar, Lange Skar, 1 853;
lang klyfta med brant backe och forvittrat berg, grus och morzin; s.1. innehiller skdr,
varom se denna avdelnings inledning. Ldngkldvan ldgk4bpa TKti; lang klyfta med
bete i klyftan. Ldkds kldvor @gas kbdpar AHo; f.l. innehiller hojdnamnet Ldkds (se

detta avd. 5) och s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning.
Mcirrekldvan mdrakbbuo, -kbbaa BHs; f.1. innehflller av oviss anledning djur-

beteckningen mc)rr och s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning. Mcirka
kldvan mirka khbu_a AHo; trang och mork dal mellan tvi berg; se folj. Mdrkekldvan
milykakhhyo, -khhpa BHs; f.l. innehiller adj. mdrk och s.1. kldva,varcm se denna av-
detrings inledning; skog skuggar och ger en mcirk, skuggig klyfta.

Natthuskldvan ndtusklbua AKii; f.l. innehiller siikerligen boh. natthus n. 'avtrzide'

och s.1. kldva, varom se denna avdelnings inledning; platsen betecknar en liten klyfta
sydost Dale vatten.

Ormekldvan dtmaklbug AMa; dal diir det finns gott om ofln; s.l. innehhller kldva,
varom se denna avdelnings inledning; en vdg gflr genom dalen. Orr(e)dalarna

)QQl,ana TOt, Orredalarna EK; se fcilj. 2 Orr(e)dalen.l. bradqruTAr.2. ddarc AHo
f.l. innehillerboh. orr 'a1'; i dalarna vdxer al. Orrekldvan ipklbuaL ATo; dal med frker;

ang. f.l. se foreg.; om s.l. kldva, se denna avdelnings inledning.
Pinkelsten pigkelstln AMa, dal i stenbrottet Kullebrottet; namnet 2ir dunkelt.
Rambergsstall rdrybqp1hl BHs; klyfta i Ramberget; s.1. innehiller stall 'djurstall';

djur pi bete brukar uppsdka denna klyfta, som ger skydd mot sol och regn. Ramne-
kldvan rdryakb4pa AKn; f.l. innehfiller sannolikt boh. ramn m. 'korp' och s.l. kldya,
varom se denna avdelnings inledning. Ryttarkldvan rAlafkhhua, -khhuaaB}Jh; f.1. inne-
h6ller subst. ryttare och s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning; enligt tradi-
tionen skulle en konung ha ridit genom klyftan och diirvid tappat en silverviirj a. Rriv-
kldvan rdukhbwa AHo; sannolikt har riiv hillit till i k16van. Rdde klev r0 k44u BRo,
Rdeklef, Rotiklef (flera ggr vardera) 1853; uttalet liksom skrivningen 1853 pekar mot
att namnet innehiller adj. rdd inte BN Ri)d;berget innehiller rddskimrande fiiltspat;
s.l. innehiller klev, varom se inledningen avd. 4; uppteckningen anger ingen stig eller
v2ig i klyftan. Rdrbykldvan rbrbykL_bua TRb; lang smal klyfta vdster om boningshusen
i Rorby; s.l. innehiller kldva,varom se denna avdelnings inledning.
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Sissarekldvan s\-saraklh7o TSk; f.1. innehfllletboh. sissare m. och f. 'liten sax'och

s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning; i norra delen av klAvan loper berg-

viiggarna samman i en saxliknande formation. Skogen sk5ryan AMa; dal diir det frirr
troligen funnits en skog av ek, dfl ekstammar har hittats i jorden. xSlarhaller TTs i
Slrirhrillersberget ayd. 5 och Sltirht)llersplankan avd. 8; f.l. innehflller boh. viixtbe-

teckningen sli)r'slfn' och s.1. hciller m., i norra delen av Bohusliin hiller, varom se

denna avdelnings inledning; pe phtsen v2ixer slin. smedbergskld.van sm?ba;k|aua

AVii; dalgang sydsydviist om berget Smedberget. Smdrkullekldvan smdrkelak\opo

THr; klflva vid hojden Smdrkullen. Solen sdl,g ALv; dal med mycket sol. Spardd kld.va

spdrq khdipa spdre k4buaTSr, Spartidklflvan EK, Spiro klofva 1891 Kortet; lflngt ut till
sjoss viil synlig klflva pi Spariid; om i s.l. ingiende kldva se denna avdelnings inled-

ning; den djupa klyftan anvdnds som naturligt landmiirke; skrivningen 1891 Zir en

missuppfattning av narmet. Stockegiljan stbfraftfia ARcj, Stock giljan 1841; f.l. inne-

hiller av okiind anledning subst. stock ochs.l. gilja, varom se denna avdelnings inled-

ning. StockkldvanBN. Stolarna stdbana AKii; klyfta genom vilken ftirr kyrkstigen

gick; namnet syftar siikerligen pfl att i klyftan finns stolliknande formationer pi vilka
man kanske har suttit och vilat pi viigen tilI kyrkan. Stoltekldvan stbltakl,bp? THb;
klyfta i Bankeberget genom vilken det gick en genvig till kyrkan; f.l. iir dunkel och s.l.

innehflller kldva,varomse denna avdelnings inledning. Stdkldvan stdklbUq AVii; smal

klyfta; f.l. innehflller verbet std och s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning;

namnet torde syfta pfl att klyftan iir sfl smal att det bara gir att stfl i den. Stcimmdalarna

sttirfid.qlana tAb; datar vi dtorpet Stdmmeqf .1. innehflller BN Stiimmen eller boh. stc)mm

f. 'damm, frirdiimning' . Sunningegapet L., St. lbla siaegagbbat stdra silgegagfubat

TRri; en liten och en stor klyfta i Sunningeberget ndra bergsomrfldet Sunningarna, se

detta avd. 5; s.l. innehiller gap n., varom se denna avdelnings inledning. Svens hdl,

L., $. kla och stdra suhns hbh BKb?, tvfl klyftor i Bottneberg(et); namnet innehiller

mansnamnet Sven; >>Tvh personer med detta namn liir ha stikt undandraga sig krigs-

tjiinstgoring genom att gdmma sig i dessa klyftoo> (DAGs). Siims dalar serys ddhar

eller forlr StimsdalenTSii, Semsdal en 1594 JN s. 229, Siims dalar EK; namnet innehSl-

ler BN Srim ochpl. av dal, varom se denna avdelnings inledning; lokaliteten bestir av

flera dalar, av vilka beligget 1594 avser en. Sdrkldvan sdrkbhpo BHo, klyfta genom

vilken en vzig eller gingstig leder till Gategflrd och Orreberg; f.l. innehiller dial. sor

ftir standardsprflkets sdder och s.l. kldya, varom se denna avdelnings inledning; klyf-
tan sluttar it stider.

Tistanskldvan tistanskl,$ua TRb; f.l. innehiller boh. tistan'v[sen om nigot, tvist'

och s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning. Tjurhdldalen SdrhW4dqn TRo;
djup dal med skog i utmarken av iigoomridet vid klyftan Tiurhdlet. Tjurhdlet #drhwt
TKii; klyfta varigenom en liten biick rinner; kreatur fcirlorades ofta diir; f.l. innehiller
boh. p&r fcir standardprtkets tiur och s.1. hdl, varcm se denna avdelnings inledning.

Tjuvkldvan Sjoaklbpo TBj; tjuvgods liir ha fcirvarats i denna klyfta pfl grdnsen mot

Aby; f.l. jfr folj., om s.l. kld.va se denna avdelnings inledning. Tiuv(e)skdr(et) Syuskbre

SluaskilrBLb; djup klyfta med klippavsats och utsprflng iTiuvberget (avd. 5); namnet

iir antingen en redukt av ett *Tjuvbergsskdret eller ocksfl en sammansiittning dar f.1.
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innehdller tjuv, jfr t.ex. fcireg.; om s.l. skdr se denna avdelnings inledning. Tjuvommen

Sluoryan TSr, EK; grottliknande fdrdjupning i ett kustberg; f.l. innehiller subst. fav
och s.l. boh. oryt m. 'ugn'; falska ledfyrar liir ha tiints hiir i iildre tid for att vilseleda
sjofarande; en eld hiir syntes vida ut civer Soten. Toffelkldvan tdfalklbug AMa; klyfta
pfl Porsholmen; f.1. innehiller av okiind anledning subst. toffel; om s.l. kldva se denna
avdelnings inledning. Tolle kldvor tdla klduar TRri; tre klyftor vid hemmansgrzinsen
mot Odstoft; f.l. innehiller det i trakten vanliga mansnamnet Tolle, se t.ex. ikernamnet
Tollekroken, avd. 8, och dZir cit. litt.; s.l. innehiller kldva, varom se denna avdelnings
inledning. Torddnskrullen tQf,anskr$t AMa; klyfta pi Kalven som anses ha Sstadkom-
mits av flska; f.l. innehiller boh. tordiin'6ska' och s.1. sannolikt boh. skrull m. 'upp-
htijning, ruckel' eller skrulle m. ofta nedsdttande om gammalt uttjiint fciremil, kanske
mer eller mindre liktydigt med standardsprikligt skriille; jfr Torneskrullen avd. 5.
Torpedalen tlrpadgru BBe; dal som gritnsar mot Torp i Svarteborgs sn, Tunge hd; f.l.
innehiller BN Torp. Tranhdlet trinhhl AHn; svacka i berget diir man fcirr kokade tran;
s.l. innehiller hdl, varom se denna avdelnings inledning. Trdnget trdgat N-y, EK;
trang >gilju vid Kviberget; namnet innehiller boh. tdng n., i omridet med uttalet
trgg,'ffilngt stiille, fring passage'. Triickarehuskldvan trdkarahbsk4opo TSr; f.l. inne-
hflller sannolikt ett BN eller ett artefaktnamn *Triickarehuser (boh. triicka trdfra'med
moda ta sig fram') och s.1. kldva,varom se denna avdelnings inledning. Tvrirgiljan
tufir1!fia -a, BHq, skogbeviixt tviirdal i Skottfj2illet; f.l. innehiller adj. tvr)r och s.l.
gilja, vatom se denna avdelnings inledning. Tysslingekldvan tiglryak4dpaa TSr; f.l.
innehSller boh. tyssling'lingon' och s.l. kldva,varom se denna avdelnings inledning.

'UlvedalenBN. Urderna Ana ALli; namnet innehflller dral. urdf .'stenhop'; platsen
bestar av en hop stora stenar eller stenblock; enligt upptecknaren syftar dock namnet
pi mellanrummen mellan stenblocken.

Vadkldvan udk\bua TUb; f.1. innehiller vzil subst. vad n. 'vadstdlle' och s.l. kldva,
va.rom se denna avdelnings inledning; en vik av havet gar intill klyftan, vid vilken san-
nolikt ett vadstiille legat. Varpekldvan udrpakbepa AHo; f.1. innehflIler sannolikt boh.
vqrp n''hdg av stenar och kvistar, som pfl platsen fcir ett drip eller annan brfld dtd
uppkastats av forbipasserande'och s.1. kldva,varcm se denna avdelnings inledning.
Vassdalskldvan udgdaskbbuo, -klrbua BHs; liten dal eller klyfta som leder ner till
Hedums vatten; f.l. innehflller ett okiint NN xVassdalen ochs.l. kldva, varom se denna
avdelnings inledning. Vasskldvan ud;kkbua TKii; klyfta, boh. kldva, varigenom rinner
det vatten som fcirr drev den intilliggande kvarnen; f.l. innehflller dial. yass 'vatten'
(< fomspr. vatns). Vcirdal(en) uddsb dalgang med iker i dalen (se >>wcirdalstegen>>

avd. 8), Werdahl 1699, wafialen 1799, Wardal 1 867, VArdal EK; f.l. innehfrller boh. u@r

motsvarande standardsprikets vriderhar i betydelsen 'hflrt viider, hflrd vind'; vid vissa
vindriktningar iir dalen mycket vindpinad; om s.1. dal se derna avdelnings inledning.

Akekldvan dgaklbuaTKri; f.1. innehiller slikerligen verbet dka ochs.l. kldya,varom
se denna avdelnings inledning; enligt upptecknaren har man akt kalke i klflvan.

Angedalarna dgadqtrana TSii; dal med iing; flera lingar har fiin legat i dalen.
Ornekldvan drcaklhpo TGs, klyfta scider om Kiilldalsberget; f.l. innehd.ller sanno-

likt fflgelbeteckningen drn och s.l. kldva, varom se denna avdelnings inledning.
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Bjiirklflvorna bldkbboana AAr. - F.1. innehflller sannolikt boh. bidr, svarande mot

fvn. bjrtr. Som pipekas i Bd 12.1 s. 4 ff. tnder Bjdrbdck tycks djuret ha kallats byr
(av fsv. bjur) i de inre, iistliga delarna av mellersta och norra Bohusldn, medan ordet

fcir biiver liingre ut mot kusten tycks ha varit bidr. Se dven Bjt)rdngen Bd 20.2 s. 18,
*Bjdrholmen Bd 16 s. 164, BjtirhuskqsBd20.2 s.49, Bjr)rid Bd 15 s. 4 f. samt, gene-

rellt om bjgrinorskanamn under Bjqrvika NSL s. 95. S.l. innehiller kldva,vatomse
denna avdelnings inledning.

Djupendal drtband^hb ANIa, cirka en km lang dal frfln Stallen till Dodvik. - Djupe-

dal EK. - Namnbildningen zir dunkel, men f.1. kan innehela ett boh. dybry, svannde

mot no.dial. djupn f.'djup, djupt stzille', jfr iilvdalskans dju(e)pen n.? samt boh. dyb;
s.l. innehiller dal, varom se denna avdelnings inledning. Kartformen Djupedal milste

betraktas som en missuppfattning och en (felaktig) anpassning till standardsprflket.

Jalmegel fu|maft| TLti, dalklyfta med griisbacke. - F.l. innehflller sannolikt en

nordbohusl2insk motsvarighet till no.dial. ialma'VJinge, gi genlyd, skr66le, synge

h6it', omkattdven'mjaue', jfrfvn. (ochnisl.)jalma'skia,larma, dina', samtiflera
svenska dialeY'ter jalma,jcilma 'skrika, larma', omkattdven'jama'. S.l. innehillerge/
'klyfta' varom se denna avdelnings inledning. Klyftan gflr ner till sjtin Lingons vatten.

Sannolikt anspelar f.1. pi att det ekar i klyftan eller att larmande eller sjungande ljud
uppstar i klyftan vid vissa vindriktningar. Jfr Falck-Kjiillquist 1993a s. 68 ff.

Kflmpeklevarna Sdmpakbboana ALy, klyftor i Kviberget. - Namnet iir antingen

tvflledat eller enledat. Om tviledat innehiller f.l. sannolikt viixtbeteckningen kiimpe

'Plantago media, groblad' och s.l. klev, varom se denna avdelnings inledning. En

annan mdjlighet iir att namnet innehiller ett boh. krimpeklev bildat med det allmiint
forstiirkande prefixet luimpe- med betydelsen 'synnerligen stor' pi samma sitt som

t.ex. boh. kiimpe sten'synnerligen stor sten'.

Mjiilkebflsen mlblkabqsan TIJb, dalgang (med iingsmark). - Mjtilkebisen EK
193540. - Namnet Mjdlkebdsen innehiller dral. mjdlkebris m. 'biskonstruktion ut-

omhus, t.ex. i beteshage, ddr korna samlades fcir mjolkning utomhus'.7 Sannolikt har

en mjcilkeb6s funnits i dalen.

Sanglareklfrvan sdghgrakhhua, sdgbgtrakbhpoBGg, klyfta i Sanglareberget. - F.l.

innehiller boh. sangla sdgla 'ldinga, sjunga' med kompositionsform pi -are-. Med-
delaren beriittar att di stenar eller andra tyngre foremfll kastas ner i den ovanligt djupa
klyftan sdgbar da'LJingar eller sjunger det' i berget, dvs. man htjr ett klingande ljud
och slutligen ett skvalpande som om fcirem5let ftill i vatten. Mindre och liittare ftjre-
mil som kastats ner har si sminingom kommit ut genom en mindre riinnil vid foten
av en kulle pi Orrebergs iigor. Se dver, Sanglareberget avd. 5. Om s.1. kldva se denna

avdelnings inledning.

? Uppgift om ordet mjdlkebds har liimnats av forskningsarkivarie Lena Wenner, DAG, som minns ordet

fran Griinna, Smiland.



t36

8. ilngar, hagar, gilrder, svedjemarker, riijningzt,
iippna omrfiden o.d.

Inamnpiodladjord ingitrbl.a. jordf.'odladikermark'; jfruppgiften iBd19.2s.l57
att jord enligt flera meddelare ungefdr iir liktydigt med dker.

Land n., som ofta anvdnds om jord eller mark i allmiinhet eller land i motsats till
vatten, har i sammansittrringen lingeland, som ingar i flkernamnet lingelandskld-
van, snarast betydelsen 'mark(stycke), landbit, liten odlad jordbit'.

Ake, m., anvAnds i dialekten ofta om odlad mark mellan diken. Sflviil stcirre som
mindre odlade omr6den kan beniimnas dker. Ordet iir semantiskt civerordnat och
anvdnds ofta vid definition av andra lokaliteter som teg, flate och cickra. Om dker se

Vikstrand 2001 s. 366 t. Namnelementet tycks ha samma betydelseomf6ng som
appellativet.

Flate m. har enligt DAGs betydelser som'6ker, stor jdmn, sl?it flker, jiimn flkerteg,
f?ilt mellan tvi diken; stcirre stycke av Sker; sammanhiingande Skerstycke' och frir
flata f . anges betydelser som 'jd.mn yta, flker' ; jfr Bd 19.2 s. 157 samt SOV 1 s. 88 och
diir cit. litt.

Teg m. tycks ha en likartad betydelse som dker; jfr Bd 18 s. 274, Bd L9.2 s. 157.
Atminstone i Tanums hd definierar meddelarna /eg som 'liten 6ker; en l6ng smal 6ker,
mindre dn hundra kvadratmeter; del av en 6ker' (8d,19.2 s. 157). Jfr no.dial. teig m.
(fvn. teigr m.) 'et begranset Jordstykke; en Rude eller Qvadrat i Ager, Eng el. Skov;
en Engstrimmel til at slaae el. meie; et Stykke som man kan slaae paa en vis Tid el.
Stund' (Aasen). De frkrar vilkas namn innehiller teg ar vanligen mindre zin de som
innehiller dker.

Ackra f. har i DAGs betydelser som '6ker som ej liingre brukas; flker som ligger
fiirdig for sidd; en fdrsta gingen uppltijd kl6vervall varpfl vanl. sfls havre, korn el.
blandsiid; dngsmark, som pkijes frirsta gingen efter vilan; iing, vall, griisvall, naturlig
iing; igenlagd flker som ligger i linda och hunnit itergi till naturlig dng'. I fvn. fcire-
kommer ekra f. 'oppl6iet, dyrket Land' och fsv. har rekra f.'liten Sker'. Jordbrukare
i hZiradet ger liksom jordbrukare i Tanums hd (Bd 19.2 s. 157) betydelsen 'nypkijd
(eller fdr fdrsta firet plcijd) vall'.

Plankq f. forekommer i hiiradet i namn pi smala, ofta ocksi lflnga frkrar. I DAGs
frirekommer planka f. med betydelserna 'ikerstycke mellan diken; 6kerremsa som
ligger frir sig sjiilv; flker av minst sex h 6tta famnars bredd med diken pA minst tre
sidor; ikerstycken, ofta tjugo alnar breda med ett dike vid var sida'. En informant i
Tanums hd ans6g att >>en planka iir tio meter bred med ett dike pi vardera sida>
(Bd 19.2 s. 157). De flesta meddelare ger ej si exakta mitt, men uppfattningen dr att
en frker som beniimns planka iir en lflng och smal frker. De flkrar vilkas namn inne-
hliler planka dr friretrddesvis l6nga och smala. Som neimns iBd I9.2 (s. 158) 2ir det
tilltalande att i sidana fall se en jiimforelse av Skern med en planka. Om ordet och
namnelementet se iven Falck-Kjiillquist 1997b s. 67 ff.

Intag n. eller intaga f. har bida betydelsen 'jord som for odling intagits av den
gemensarnma utmarken' och ingir i ett antal namn. Jfr fvn. diir inntaka f. uppges vara

Akra.,
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synonymt med innlag n. 'Jordstykke som er intaget af Skoven til Dyrkning og ind-
hegnet' samt fsv. intaka f. 'mark som pi allmiinning eller annans egendom tagits i
bruk frjr odling, bete e.d.'. Om ordet och namnelementet se dven SOV 1 s. 103 samt

Falck-Kj:illquist 1973 s. 63.

Mdln., rutaf. och stycke n. forekommer i ett antal namn. De betecknar vanligen en

(uppmiitt) del av nflgot stcirre.

Mdl n. tycks forekomma i betydelsen 'avmiitt (avgriinsat) jordstycke'. Se hiirom
dven Bd 16 s.206 och Bd 19.2 s. 158.

Rutaf. har i DAGs betydelsen '6ker eller giirde av viss form och storlek (24 alnat i
kvadrat)'. Jfr Bd 19.2 s.158 och s. 189 under flkernamnet Rutan. En mtijlighet iir att

nafirnen innehillande ruta betecknar mark som tidigare ingitt i rutodling eller rut-
odlad flker. Rutodling innebar att marken utstakades i rutor av viss storlek, vilka
briindes och besiddes med rig. Namnelementet ruta kan alltsi ha betydelsen 'liten
markbit' eller 'ruta i rutodling'.

Stycke n. fdrekommer i dagens dialekt med betydelsen 'del av 6ker' eller allmiin-
nare' (liten) markbit'.

I namn pfl nyodlingar tillkomna genom att man rdjt mark, vanligen genom att

svedja och brdnna, fdrekommer kas f ., i DAGs med betydelserna 'rishdg; hygge, rtij-
ning, rrijd jord; uthuggen del av en skog; biirstiille i skogen; myrmark; ttmark' . Kas

motsvaras av fvn. kgs f. 'kds, dunge, dyngie'och no.dial. kas f.'dynge'och ftos f.
'hop, dynge av sammenlagte ting, hop frldte trar eI. busker som brandes til aske for
at g14de jorden; jordstykke som tilberedes med saadan gjpdning'. Jfr boh. kasa

'hugga, rodja en kas (svedjeland); hugga ned buskar' (DAGs). Om kns se Bd 19.2

s. 159, Bd 18 s. 276f. sarfiFalck-Kjiillquistl973 s. 60 och diir anftird litt. Om svedje-

bruk och svedjemarksindikerande namnelement se aven t.ex. Strid 1999 s. 94 ff. och

Harling-Kranck 1990 s. 203 ff.
I namn pi nyodlingar ingir iiven nyvtille n. 'nybruten mark; nyodling'och nykinde

n.'nyodling'.
Vallbrott n., i DAGs belagt fran Stirbygdens hd och Bullarens hd med betydelserna

'omplojd grdsmark' och 'mark som nyodlas, nybruten flker', ftjrekommer i namnet p6

en flker som fcirut varit vall. Omvallbrotl se vidare Bd 18 s. 124, Falck-Kjiillquist
1973 s.58 och SOV 11 s. 130.

Ang f . och vall m. ing6r i itskilliga namn. Sflvlil appellativet som namnelementet

iing har samma betydelse som i standardsvenska.

Vall m. fdrekommer i DAGs med betydelser som 'vall, oplojd mark; mindre akerftilt
beliiget i utkanten av dng'. Om ordet och namnelementet vall se iiven Bd 19.2 s. 16O,

Bd 18 s. 275 ochFalck-Kjiillquist 1973 s. 53.

I namn pA betesmarker ingar dven hamn f. '(gemensamt) utmarksbete' . Hamn dr

dock enligt Olof Hasslof i hans kommentar till och komplettering av uppteckningarna
1927 (Askums sn) iiven den allmiinna beteckningen pi utmark.

Ord och namnelement som tyder pi att omridet ursprungligen varit inhiignat iir
giirde n., gdrd m., hage m., kvi f ., n. och lycka f .

Gtirde n. fcjrekommer i DAGs med betydelserna 'fdlt, flker, stort och jiimnt 6ker-

I
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f?ilt', jfr no.dial. gjerde n. 'giarde, indhegning; litet indhegnet jordstykke' och fvn.
gerdi n.'indhegnet Jordstykke'. Ordet iir levande i dialekten och i standardspriket,
dock utan betydelsekomponenten 'inhdgnad'. Ordet anvlinds ofta som ett civerordnat
begrepp fdr bflde odlad jord och iingsmark av olika slag.

Gdrd m. i dess 2ildre betydelse 'inhiignat omride' fdrekommer sannolikt i 6ker-
namnet Energdrden, troligen ocksfl i Borregdrden; jfr fvn. gardr m. 'Gjerde; Jord-
stykke,Plads,RumsomeromgivetafetGjerde',no.dial. gardm. 'etGjerde,etHegn;
en Have, et indhegnet Stykke Jord (mest i sammensatning som Kaalgard, Eplegard
o.d.)'.

I hage m. tycks ddremot betydelsekomponenten 'inhzignad' ingfl som en viktig del
av ordets betydelse. lBd 19.2 (s. 160) pipekas detta liksom att informantema angav
'beteshage, betesmark' och 'inhdgnad' som ftirklaring pi ordet. Jfr fvn. hagi'inhag-
nad betesmark'. Se dven Bd 18 s. 276 ochHarry Stahl i KL 6 s. 43 ff.

Kvi n. boh. 'kringgiirdat flkerstycke dit kreaturen sliipps om sofirmaren ftir att goda
6kern, inhlignad iing eller 6ker i utmarken, kreatursffllla', ingSr i ett stort antal namn
pi iigor, men ordet iir idag okiint ftir meddelarna. Som pipekas i Bd 19.2 (s. 160) har
ordet viixlande genus i Bohusl2in med huvudsakligen feminint genus soder om Gull-
marsfjorden och neutralt genus norr diirom. Jfr no.dial. kvi(a) f ., fvn. kvi f .'kve, inn-
gjerding tilfe' . Janzln (1936 s.26 t.) anser att nordbohusliinskans neutrala genus har
sin grund i en kollektiv anviindning. I norra Bohusliin har d6 ordet i kollektiv anv:ind-
ning uppfattats som neutrum pluralis.

Lycka f. i DAGs '6ker som ligger ett stycke fran girden; Akerlycka besidd med
sarnma siidesslag; flera Skrar som tillsammans bildar ett fiilt; del av gflrdens ikerareal
(l2iget utan betydelse); ikerstycke invid girden; iing; inhiignad'. Jfr fvn lykkja f. 'ind-
hegnet Jordstykke'. Sannolikt 2ir dock'inhdgnad'den grundliiggande betydelsekom-
ponenten.

Trdde n. 'beteshage el. dyl.', eg. urspr. 'plats diir boskap trampar', i t.ex. Koltrridet
m.fl., jfr Bd 15 s. 292 och diir cit. litt.

Mark f . fijrekommer i M ellummarken och N ordmarken. DAGs har fdljande betydel-
ser av ordet 'landet i allmiinhet, mark; skogsmark; iigor, betesmark', och i dagens
dialekt fcirekommer vanligen betydelserna'jord, landomr6de, terrdng'. I de tvi hiir
redovisade namnen kan mark antas ha betydelsen 'grii:rsomride' eller 'utmarksom-
ride'. Se vidare tnder Nordmarken nedan och diir cit. litt.

Flera namn p6 Skrar och iingar innehiller naturbetecknande appellativ. H2ir kan
nlimnas backe m., som ingir i namn pi bide 6krar och iingar, ibland isyftas sluttande
mark, ibland inte; gilja f. varom se avd. 7; hed f. '6ppen ljungmark', mtijligen ocksfl
'gemensam betesmark', jfr Bd 12.2 s.336 och David Palm i NoB 64 (1976) s. 48 ff.;
mo m. f. 'omride med sandig jord diir ljung och tall vdxer', mojligen kan ordet och
namnelementet ocksi ha betydelsen 'grd.sbeluxen iing' (se Rdnn(e)mon nedan); mad
f. i DAGs med betydelsen 'sank iing'; maderna anvdnds ofta som betesmarker, se in-
ledningen avd. 6 och jfr Bd19.2 s.l22f. och diir cit. litt.; myrf.varom se avd. 6; rabb
m. eller rabbe m.'tuvig, ljungbevuxen mark', se t.ex. Tuverabben; sand m.'sand-
mark, (6ker med) sandjord, sandigt jordstycke' eller 'sandstrand'1' siilta f. 'salt strand-
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dng'. Namnelementet botten m. fcirekommer i namn betecknande l6gt liggande mark,
ofta den del som ligger l2ingst in eller liingst bort i ett lflgliint, ibland sankt, omrflde.

Slutligen bor ndmnas sek f. 'sank, sluttande iingsmark over vilken vatten rinner, vatten-
sjuk siinka (diir vatten rinner fram)'. Om normaliseringen och uttalet se dialektavsnittet
i inledningen till detta band, samt Bd 19.2 s. 191 och s. 123, Jonsson 1966 s. 271 tr.
och Kvillerud 1999 s. 84 f. (om kortstavighet i Bohusliin).

All(e)manshagqrnq dlamanshaywgtna AMa; f.l. innehflller subst. all(e)man m. 'var
man, va.r och en, allmiinheten' (SAOB A 1017), jfr Allemanberget Bd 19.2 s.74 och
Allmansmyren a.a. s. 1241, t.d. beteshagar till allmiin disposition, mittemot kyrkan.
Antonsgiirdet dntonslqlTSv; f.l. innehiller mansnamnet Anton; enAnton har ftjrr bott
vid giirdet. Askemyren dskamire AKn; 6ker och iing; utdikad och uppodlad myr om-
given av allehanda liivtriid; f.l. innehflller ffiidbeteckningen ask. Aspebacken d;pabhkan
eller Aspehagen d;pahhtltan BHs; Aker diir det ftirr vlixrc asp. 3 Aspeflaten d;paJbqdan

d.;palbsdt?.1. BtIh. 2. TRs, se Kroken nedan. 3. TEI; f.l. innehflller triidbeteckningen
asp och s.l. flate, varom se denna avdelnings inledning; aspar vdxer invid. Aspelunden

aspalftn TSb; giirde dlir det finns en liten asplund. Aspevallarna d;pauhlana TOt; aspar

viixer vid flkem; s.l. innehAller vall, varom se denna avdelnings inledning.
Backa bdkaTDd;iker grdnsande mot eller del av odegfirden Backa, varom se BN.

Flera Backarnd; avser odlade backsluttnin gar. Backedalen bdkadqn TGb, 6ker; om f.l.
se fiilj. nr 2.2 Backemyren. l. bdlcrn!1reTBa.2. bdkamire TGb; uppodlade myrar; f.l.
i nr 1 sannolikt ocksi i nr 2 (som ligger niira grdnsen mot Backa) innehflller BN
Backa; s.l. innehiller myr, yarom se inledningen avd. 6. Backen bdkan TAs; iker; jfr
Backarna ovan. Badstugelyckan bd;tapalbko -a BMt; f.l. innehiller subst. badstuga
avseende bad- eller torkstuga (bastu) och s.l. lycka,varom se denna avdelnings inled-
ning; flkern ligger vid den plats d2ir de gamla husen i Myrtorp fdrr stod. Bandstaken
bdnstqgan AS1 flker, fdrr myrliint, 1801, 1848; namnet innehiller av okdnd anledning

boh. bandstake m.'kdtpp som man binder fast halmen pi taken med' och 'kiipp att gdra

laggkiirlsband av', no.dial. bandstake'ungt Trre til T6ndebaand'(Aasen); se tiven
Bandstaken Bd 8 s. 182.>>Bandstaks lia>> ASt, 1801; ang; jfr Bandstakenovan.2Ban-
karna bdgkana. I. Nlo.2.TBd; nr t har kullriga fcirhiijningar, s.k. bankar, ochnr 2

ligger h6gt pi en jordbank. Banken bdg$an TTo; innehiller boh. banke m., en sido-
form till bank m.'jordbank', jfr ftireg.; ikern ligger hogt. Bejers hage bdlap hdywa
AGr; f.d. beteshage; namnet innehiller sliiktnamnetBeijer;hagen dgdes av en tullupp-
syningsman Beijer. Bentehagen blntahayqan ABiiGr; f.d. kohage; f.1. innehiller
mansnamnet Bent eller kvinnonamnet Bente. Bergen emellum bdrla emdlmm TEI;
6ker mellan tvfl berg; nanmet innehiller den liigesangivande boh. prepositionsfrasen

bergen emellum 'mellan bergen'. Bergsvallen bdsuql TKd; vid ett berg; s.l. innehiller
vall,varom se denna avdelnings inledning. Bivrighagen biuefihqan TDd; f.l. innehfll-
ler subst. bivrig m. 'vdg av mindre betydelse' eller 'hiiradsvdg', varom se Bd 8 s.215,
12.2s.244 samtframfcir atltBd l7 s.ll0; sannoliktfcireliggerhiirbetydelsen'hdrads-
viig'; hagen ligger vid hiiradsviigen. Bjuggeflaten blngalbQdt? BHh; f.1. innehiller
sannolikt mansbinamnet Bjuggen och s.l. flate, varom se denna avdelnings inledning;
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hiir har fordom sdtt ett hus, diir en man kallad Bjuggen bodde. Bjcillanestigen
bldlanastilan TAb; namnet innehflller vdgnamnet Bjcillanestigen, yarom se avd. 4;
ikern ligger vid den gamla hiiradsviigen; bcinder fran Bjiillane har fcirr brukat denna
Fker. Bjdrkhagen bltsrkahhpanTRs; hage omgiven av bjrirkskog. Bjdrkslcix bl&rksldl
TRbVi, sliitt Skerstycke; f.l. innehiller triidbeteckningen bjdrk och s.1. skitt, varom se

denna avdelnings inledning.2 Bjdrnmyren b1ftrymlre. 1. TBd. 2.TYa; nr 1 iir en sank

iker i dalsZinkan sdder om boningshuset till den sydligaste av g6:rdarna, nr 2 innehflller
sandjord; f.l. innehSller djurbeteckningen bjdrn eller mansnafirnet Bjdrn; jfr BN
Bjdrnmyren i TGs vid grdnsen mot TBd. Bjdrnmyrsvallen blfiamypuqlTBd;6ker norr
om Bjtirnmyren; s.l. innehiller vall, varom se denna avdelnings inledning. Bleke-
backen bb?gabhkan ABa; liten iingsbacke intill huset; f.1. syftar sannolikt pi att man
blekt viiv p5 Zingen; se t.ex. likalydande namn Bd 19.2 s.75 och diir cit. litt. Bocke-
stensmyren bdkastbnsmirg AHo, EK; sank iing eller uppodlad myr; se likalydande
namn pi liten tjiirn i samma markomride, avd. L, sarrfi Bockesten(en) avd. 5. Boke-
backen bdkabhkan TKI; iker i brant backe; f.l. innehiller sannolikt friidbeteckningen
bok. Flera Botten; frkrar och dngar; namnen innehflller subst. botten m. som fdre-
kommer i namn betecknande lflgt liggande mark, ofta den del som ligger liingst in
eller liingst bort i ett ligliint, ibland sankt, omr6de. Bottenkldyan eller Bcinekldvan
bhaaklbua TPg; beteshage och skogsmark; f.1. kan innehfllla antingen botten m., var-
om se fdreg., eller viixtbeteckningen biina och syfta pi biinodling; s.l. innehi"Jler kldva
'klyfta', varom se inledningen avd. 7. Botterwallen bbauqln eller Biinvallen bbnuqln
TBr; oster om ikeromridetVallarna; ang. f.1. se fcireg. Bottnarna bbnana TRb, flker-
mark; se Botten ovan. Bredungen br4ogan TDd, frker; namnet, som betecknar en bred,
ndstan kvadratisk iker centralt i hemmanet, innehiller en bildning pil -ung till adj.
bred, se likalydande namn avd. 1 pfl ett brett vattenomrflde. 2 Broflaten brrtflqdan. l.
TBb.2. THb; akrarna ligger vid broar; s.l. innehhllerflate, varom se denna avdelnings
inledning. Brunnhagen brilruhaywan AGr; f.d. beteshage i ndrheten av den samfiillda
brunnen. Brdtegropen brbdagrbbe TLe; hiir har man fcirr britat lin. Brrickan brdka
ABr; iing som fr6n berget Vardarna (Valarna) stupar ner mot fln; namnet innehfiller
brcicka, varom se inledningen avd. 5. Buskqrna biskana TIlb; aker omgiven av

buskar. Byxeplankan bdfr,saplhgka TRb; flkerns form piminner om ett par byxor, jfr
frilj.; s.1. innehiller planka, varom se denna avdelnings inledning. Byxorna btbftsana

TAb; agofiguren liknar ett par byxor dfl den klyvs i tv6 tungor av en kulle;j?imftirel-
senarnn. Bdsen bdsanTEl; innehflller boh. bds m., hiir i betydelsen 'avbalkning (fcir

kor) i ladugard'; jiimforelsenamn; ikern skjuter in mellan tvfl andra girdars iigor.
Bdtsmanshdlet bdsmanshfu1 ASa;6ker mellan berg sydviist om Vetteberg et nr 2. Bdne-
myr b64amyr TOn; iker som odlades upp av myrmark i slutet av 1800-talet; f.l. syftar
sannolikt pfl bonodling pfl akern.

Daddehagen dddahawan TKI; iker; f.1. innehiller av okiind anledning antingen ett
mansbinamn Dadden eller boh. dadda'skita' eller dadde'lort, skit', i de b6da senare

fallen om och till barn, se Daddekullen och Daddelyckan Bd 6.2 s. 384 resp. s. 449
samt Dadden Bd 7 s. 192 och diir cit. litt.; s.l. innehiller hage, varom se denna avdel-
nings inledning. Dalarna ddbana ARi; enligt uppteckningen avser naffrnet sluttningen
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ner mot sjcin; platsen dock enligt sarnma kiilla av upptecknaren (Olof Hassl6f 1927)
rubricerad som dgonamn; mdjligen avses flera kuperade fllaar i sluttningen. Dale-
hagen dQbaharpan TIJb;6kern ligger i en dal; s.l. innehiller hage, varom se denna

avdelnings inledning. Dalkldvan ddhklbpa TVi; aker i en dalkliva, dvs. i dalen mellan
Stallberget och Ladberget. Flera Dammarna; sanka flkrar med myrjord; vid n6gra har
fcirr kvarndammar eller andra frirdiimningar funnits. Dammen ddruan TKci; flkern
ligger vid en kvarndamm. Dammhdlet ddryhht TAb; sank iker genom vilken biicken
Dammhitsbiicken rinner. Dammlyckan ddrylbka TTs; vid damm scider om garden; s.l.
innehfiller lycka, varom se denna avdelnings inledning. De fyra da fira TUb; den
numera igenlagda flkern bestod av fyra tegar; pi platsen st6:r nu ett boningshus. De
krokiga dkrarna de krQgata dgrana ARi; tre intill varandra liggande krokiga ikrar.
De sex da sdks TUb; enligt uppteckningen betecknar namnet den sjiitte Skern norr-
ifrfln; namnets sprflkliga form pekar dock mot att alla sex flkrarna avses; jfr De fyra
ovan. De tre paren de trb pdry ASa; solfjiidersformigt bredvid varandra liggande
ikrar. Djupedalen djbadh4 TOn; 6ker med sankt lZige genomfluten av en bdck, ett
tillfldde till sjtin Kzirrs vatten; f.l. innehiller adj. djup i dess boh. form. 2 Djupedals-
gcirdet. l. dibadasl@f ADl. 2. drtbadaslqf TDd; i bflda namnen innehiller f.l. namnet
pfl resp. hemman och s.l. gdrde, varom se denna avdelnings inledning. Drdgen dr$ge
ASk, EK 197 4-79; flkeromride vid en biickdal; namnet innehiller boh . drdg f .'(tranC)
dalszinka'; om genus hos boh. drdg se Drdget nedan. Dybron d{brae eller Dykroken
dfikrqgan TSd; f.1. i bida namnen innehiller subst. dy; s.1. innehiller i det ena fallet av

okiind anledning subst. bro, i det andra subst. krok, med syftning pi flkerns krokiga
form, som liknar formen av en hiistsko. Dyremyr dlramyr AYd, Dyremyr 1807,1867,
EK, Dyrmyren 1844:. flker- och dngsmark, uppodlad myrmark; f.1. innehfrller antingen
sliiktnamnet Dyre efter en Thomas Dyre eller dial. dyr 'djur' eller mer specialiserat
'hcigvilt'; s.l. innehiller myr, yarom se inledningen avd. 6. Dyvallen diual ASv; f.l.
dunkel;ingen kdlla, boh. dy, tycks finnas pi eller vid 6gan, inte heller tycks platsen

vara speciellt dyig; s.1. innehflller vall, varom se denna avdelnings inledning.
Ebbilsltittsflaten dpasletsJ\qdan TV6; aker pfl griinsen mot Ebbilsliitt; f.l. inneh6l-

ler BN Ebbilskin och s.1. flate, varom se denna avdelnings inledning. Edsbacken

€lbakan ARh, 1834; ikrar oster om gardsbyggnaderna. Ekehogen ?gahbwan TGb;
aker; intill flkem vdxer ek; jfr ev. htijdnamnet Ek(e)hogen avd. 5. Ekevallarna

?gaualana TTs; jfr fcireg. och tiilj. Ek(e)hogsvallen ?gahowsuhlrl BBs, flker; f.l. inne-
hiller sannolikt ett htijdnamn *Ek(e)hogen, varom se avd. 5, och s.l. vall, varom se

denna avdelnings inledning. Ekholt ?gelt TLo,EK 1974-79; hcigt liggande frker eller
betesmark; f.l. innehflller triidbeteckningen ek och s.1. hult,vatom se inledningen avd.

9; ingen skog vid iigan di namnet tecknades upp. Elishagen ?b6ha7a ADl?, fyrkantig
grdsbevuxen inhiignad; enligt upptecknaren innehiller f.l. kvinnonamnet Elin. Ellene-

flaten Q,4eflQdry ti4a- @er,'a-TYi, iker pfr grdnsen till Ellene i samma sn; f.l. innehiller
BN Ellene ochs.l.flate, varom se denna avdelnings inledning. Enerbacken ?narbhkan
TUb; aker med sandjord; f.l. innehiller vzixtbeteckningen ener m.'en(buske)', fvn.
einir m., som i boh. har behillit den gamla nominativformen, ddr -er inte liingre har
funktionen av kasusmzirke utan har kommit att h6ra till ordets stam vartill genitiv-
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mzirke, pl.-iindelse och artikel fogas, se vidare Janz5n 1936 s. 52; en viixer pi platsen.

Energdrden lnargaru TH6, 6ker; om f.l. se ftireg.; s.l. innehAller gdrd,varom se denna
avdelnings inledning. Enercickorna lnardgrana TBe; f.l. innehflller viixtbeteckningen
en och s.1. rickra, vitrom se denna avdelnings inledning; hiir har fcirr viixt en. Evas
dkrar duas d.grar ANIa, f.d. Frkrar; f.1. innehiller av oklind anledning kvinnonamnet
Eva.

2 Fiskekldvanfiskaklbva.l. TVa. 2.TYa; tvi sanka 6krar med berg pi tv6 sidor; ett
obetydligt vattendrag rinner ndra fliklama, >miijligt att man forr diimt upp, sfl att diir
funnits fisb; jfr likalydande namn i Sorbygdens hd (Bd 17 s.220 >de gick viil ner diir
till iilven och fiskade>); s.1. innehiller kldva, varom se inledningen avd. 7. Minga
Flaten; innehflller boh.flate, varom se denna avdelnings inledning. Flolidfl$[r AAq
Floli 1804, Flolid 1822, beliggen kan dven avse bergnamnet; flkerlid vdster om ett
berg som kallas Flolid eller Flolidberget (avd.5); namnet innehflller bergnamnet.
Fodencissandftr+es sciaTSf; flker; f.l. innehiller BN Fodeniis och s.l. sand,varomse
denna avdelnings inledning. Fodencis(e)stycket ftruesastbkat TSf; f.1. innehfiller BN
Fodencis och s.l. stycke, varom se denna avdelnings inledning. FotenfQdan TKI; 6kern
hade forr formen av en fot. Frqmhamnen frdruhbmne AIo, beteshagar; f.l. innehiller
ldgesangivande fram och syftar pi att platsen ligger framme, dvs. centralt, i hemma-
net; s.l. innehflller hamn, varom se denna avdelnings inledning. Frammare grirdet

frdmara fi1 TTo; namnet innehiller boh. frammare motsvarande standardsprikets

frcimre; giirdet ligger intill boningshuser. Fruflaten fni$\qdan TGbl. aker; f.l. innehil-
ler av okdnd anledning subst. y'z 'hustru av hdgre stind', dven anvint om jungfru
Maria, jfr sammanstiillningar som Vdr fru o.d.; s.l. innehiller flate, varom se denna
avdelnings inledning. Frulyckan fr{tlbka TGb; om f.l. se fcireg; s.l. innehiller lycka,
varom se denna avdelnings inledning. 2 Fyrkanten firkh4tan. 1. BMr. 2. TRu; 6krar;
jfr Trekanten nedan. Fyrmiinningarna firmcbpegana TOn; narmet inneh6:.ller subst.

fyrmdnning antingen i betydelsen 'sliikting i fjiirde led' eller i den fdrr i pl. fdrekom-
mande anviindningen om reservtrupper som sattes upp genom attfytarotar resp. rust-
hill anskaffade och underhrill en karl resp. en karl med hlst (SAOB F 1908 med
hiinvisning); narnnet, som betecknar fyra smi flkrar, 2ir en skiimtsam bildning utgiende
fr6n antalet fyra. Fdhusfladenf&h4sJbqdryBKr;iker vd.ster om gflrdsbyggnaderna och
fiihuset.

Galgehogsliden gdtgahafuslia T'Io; sluttande 6ker vid Galgehogen, se detta avd. 5;

s.1. innehiller lid,varom se inledningen avd. 5. Gamla tegen gdry\a tdlan ASa;f.1.
innehiller adj. gammal och s.1. teg,varom se denna avdelnings inledning; 6kern ligger
vid en flker med namnet Nya tegen.3 Gateflaten gddaftqdan.1. TL6. 2. TAb. 3. TEl;
6krar; nr 1 ligger utmed vdgen Backe gata, yarom se avd. 4, m 2 vid berget Gate-
berget, se detta avd. 5, och nr 3 vid en fagata. Gategdrdsflaten gQdagqsftqdryBGg,
aker; f.1. innehflller BN Gategdrd och s.l. flate, varom se denna avdelnings inledning.
2 Gatevallen. l. gQdaualnTYa.2. gQdauqlTYa; ikrarna ligger utmed fiigator; s.1. inne-
hbJler vall, varom se denna avdelnings inledning. Gel ph AAs; frker mellan berg;
namnet inneh6ller gel n. 'mellanrum, springa, gap, cippning mellan tvi berg' (se dven
inledningen avd. 7). Germunnercid ldkar firmilaaro @gar kallas 2iv. Ldkarna llgana
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AGe, Ldkarne, Ldkarn 1847; namnen innehiller ldk m. 'djtp, bred och sakta rinnande

bdck', no.dial. lpk'(djup, sakta rinnande) biick, vattensamling i en myr; stilla vik av

dlv m.m.', se vidare Jonsson 1966 s. 270f.; flkrama ligger vid nordtistra dnden av

Germunnercid vatten intill sumpiga myromriden med mindre vattensamlingar. Gete-

backen lidabakan forr Getehagen 1i{ahfur1tan AVa, pi nordsluttningen av Bdreberget;

se fdreg. Getehagen 1if,ahfurpan,AGe, beteshage; f.l. innehflller djurbeteckninget get,

boh. 1tf,. Gistadflaten listafladan TSd; f.l. innehiller BN Gistad och s.l. flate, varom
se denna avdelnings inledning. Gluppa ghrtpa TRb;6ker utmed vdgen nordvdst om
gardsbyggnadema; namnet innehiller boh. gluppa f. 'klyfta, (smal) oppning, mellan-
rum', no.dial . gluppa, gloppa f. 'Hule, Kl6ft i et Bjerg', se likalydande namn Bd 1 1

s. 15. Granskogsvallen grQnska4tsuhlry BRti; aker, fdrr iing; f.l. innehiller subst.

granskog och s.l. vall, varom se denna avdelnings inledning; vtister om 6kern vdxer
granskog. Gretas hage grltas hdwa'lFr; beteshage norr om gflrden vid viigen; f.l.
innehiller kvinnonamnet Greta; hiir bodde fcirr en kvinna med namnet Greta. Flera
Grindeflaten. Grindhagen grinhh4tan BSr; Sker vid Grinden, varom se BN; hiir gflr en

viig med ett led och giirdesgirdar pfl bflda sidor till utmarken. Grosshamn gr6;hamn
ARa, zingsmark vid Soten; f.l. dunkel; s.l. innehiller sannolikt hamn,varom se denna

avdelnings inledning. Grdten gr@Qan TAr; odlad myr, sanlonark; nafiInet iir antingen
best. sg. av subst. grdt eller er (ideell eller reell) ellips innehflllande grdt med ett dkern

e.d. som ellipsbas och syftar viil pi att marken varit svirarbetad eller inte givit till-
fredsstiillande avkastning, se likalydande namn t.ex. Bd 16 s.221och Bd 20.2 s.275.
Grcisslcrilen gr@S@tr grtisSdt,TI.JI:1, betesmark; f.1. innehiller viixtbetecknigen grcis och
s.l. sannolikt pl. form av boh. sldl n. 'sniickskal, skalgrus'; namnet kan ocksi vara en

ellips av ett*Grrisskc)lhagen e.d. Griine backe grQna bdkaTSr; iing vid Bottnafjorden;
f.l. innehiller adj. grdn och s.l. backe, varom se denna avdelnings inledning. Griine
hog grQna h6w TYa; pi en hojd intill ett bitsmanstorp. Gubbebacka AFl, 1827; kan
mdjligen avse Gubblebacka. Gubblebacka gdblabhka (Olof Hasslot 1927) AFl, aker

sluttande ner mot Germunnercjd vatten; f.l. dunkel; nhgot gubble eller gubbla e.d. har

inte pitrffiats; mojligen kan f.1. vara en felskrivning eller en missuppfattning; s.l.

innehiller backa, varom se denna avdelnings inledning. *Gudmarsmyr(en) g6rysmlr
gdnsmfirg AAr, Gonsmyren 1843, Gumsmyr EK; frker pi uppodlad myr; f.1. Zir dunkel
men kan mtijligen innehflIla mansnamnet Gudmar, jfr *Gudmars iing Bd 12.2 s.75;
s.1. innehiller myr, varom se inledningen avd. 6. Guldbrandsflaten gilbransftqdt?
BVr; f.l. innehflIler mansnarnnet Guldbrand och s.l. flate, varom se denna avdelnings
inledning; akern 12ir ha tagits upp av en Guldbrand Nilsson, en f.d. arrendator som

bodde pi Vattnerrid. Gunnarehagen gfinarehaqan TDd; f.1. innehiller mansnamnet

Gunnar; en Gunnar hade arrenderat hagen. Gustavegiirdet gistaualg1 TUb; f.l. inne-

hiller mansnamnet Gustay; giirdet kciptes av en Gustav Olsson. Gdshogsvallarna
gdshawsuhlna TKti; inttll Gdshogen, se detta avd. 5; s.l. innehliler vall, varom se

denna avdelnings inledning.3 Giirdet1A.bfit.l.BLb.2. TLti. 3. TTo; ilcrar niira g6rds-

husen; om gcirde se denna avdelnings inledning.
Flera Hagarna hduana. Hagarnadotten hduanadbln TKal. f.l. innehfrller BN

Hagarna och s.l. boh. dott m. 'nigot litet; en liten miingd av nigot', t.ex. om liten
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miingd av hri, hcitapp, halm, ull, griis e.d.; dven om liten molntapp eller liten trAd-

stump; namnet syftar viil antingen pi iigans storlek eller pi att endast en ringa miingd
av hd e.d. kunde skcjrdas dar. Hagemyren hdlpamlra AR6; betesvall cister om
gardsbyggnaderna. 2 Hagen hdyrltan. 1. AHo. 2. TKI f.d. kreaturshagat Hagstycket
hawstbkatTBr; f.1. innehiller hage och s.l. stycke, om bida se denna avdelnings inled-
ning; flkem ligger srider om boningshuset och begrdnsas i sydost av berg och i nord-
vdst av tradgard. Hallan hdla -a BHs, sluttande flker; namnet innehflIler boh. halla f .
'sluttning, backe, brink'; jfr uttrycket apa t hdlo -a 'tppe i backen (brinken)' DAGs.
Hallscingen hd.lsage BHs, 1852; betesmark omkring en mindre krlJle. Hallsdngehogen
hdlsagahbwan BHs; flker som hojer sig civer den omgivande terrdngen som en upphoj-
ning, en hog; f.l. innehtller namnet Hallscingen och s.l. hog, varom se inledningen
avd. 5. Hamnebackeru hdmnabakanTLe: betesmark sluttande ner mot hamnen. Hamne-
hagen hdmnahaqan TIJb; hage i Ulebergshamn, pi senare tid bebyggd. Hqmnen
hdmne TLo; f.d. betesmark, nu delvis uppodlad; namnet innehiller hamn, varom se

denna avdelnings inledning. Hank hgekTHr; kohage och ljunghed vid Hankeberget;
namnet innehiller soldatnamnet Hank. Hanketegen hag$atqan TRb; f.l. innehiller
soldatnamnet Hank och s.l. teg,yarom se denna avdelnings inledning; en Hank-August
har bott vid Akem, diir spir av dldre bebyggelse frnns. Hasslekldvan hdslak4buaTKa;
iker eller betesmark i eller vid Hasslekldvan, varom se avd. 7. Havregiirdet hQuralQt

BHs;giirde;f.l.innehillerviixtbeteckningenhavre.2Hedarnahlana.l.ARh; Fker.2.
ARv; se folj. Heden h? TRb; dng; namnet innehiller hed f., varom se denna avdel-
nings inledning. Hedgdrdesmaden hdqsmbe BHo; Sker invid fln, f.d. vattensjukt om-
rAde; s.l. innehflller mad, yarom se denna avdelnings inledning; f.l. innehiller sanno-
likt ett icke belagt *Hedgdrdet, med okiind syftning. Hedhdlet h?hnt TLy; frker i ett
pass mellan tvi berg p5 griinsen mot ALci, iiven kallat Heden. Hedmon h/mbnTHb;
ljungmark pi torpet Heden, varom se BN; s.1. innehflller mo, yarom se denna avdel-
nings inledning. Hedplankan hQplagka TL6; frker pi grdnsen mot Heden, dvs. AL6, jfr
fcireg.; s.1. innehfiller planka, varom se denna avdelnings inledning. Helgemyren
fuifiamlre ASt, Heljemyren 1848; iker, forr myrliint; f.l. innehiller sannolikt, av

oviss anledning, mansnamnet Helge. Helgerddkldvan hcilqarakl,bua TYa betesmark
i kl6va som streicker sig frin Valla till Helgerrid. Hellmanshagen hdlmanshhypan
AHo; f.d. beteshage som dgdes av en person med sliiktnamnet Hellman. Hemflatarna
hiul\qdana TVa; vid boningshusen; s.l. innehiller flate, varom se denna avdelnings
inledning. Hjiiltehagarna ldltahal4tana ARh; namngivningsgrunden okiind. *Hoge-

kasen BMt; abstraherat ur namnet Hogekaseberget (se avd. 5), kanske betecknande
den kas som enligt uppteckningen 1927 finns vid bergets fot; f.l. innehiller i si fall
hog (varom se inledningen till avd. 5), sannolikt om den hojd vid vilken kasen ligger,
och s.l. kas, varom se denna avdelnings inledning; kanske har Hogen varit ett iildre
narnn ph Hogekaseberget. HogeledsJlaten hQgalesftSdan AD|' f.l. innehfiller mojligen
ett narnn *Hogeled pfl ett vid flaten beliiget led, dvs. giirdsgflrdscippning som stiings
med tviirlagda slanor. Hogen h6wan TAs; hogt liggande iker. Hogen, N., ,S. n@Lara

siarara h6wan TUb; tvi htigt liggande 6krar, parnamn. Hogflaten hdgftadanADl; f.l.
innehAller boh. subst. hog, varom se foreg., eller boh. ad1. hog'hcig', i si fall syftande
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p6 hogt liige; s.l. innehillerlate, varom se denna avdelnings inledning. Hoglyckan

h,ilwtikaesa; ater. Hogplankornahdqplhg$anaTYi; fikrar omkring en hdjd, Hogen,

se detta avd. 5; s.t. innehefler planka, varom se denna avdelnings inledning' Holke-

Jlaten hdbkaflq.danTTo; f.1. innehfiller holk, vatom se Holken nedan samt avd. 10

inledningen; pi eller vid 6kern har funnits en holk eller holkekiilla.2 Holken h6hkan.

1. TTo. i. fgr; nr L avser en iker med d6lig jord pfl sluttande mark, vid nr 2 finns en

klilla i berget intill; namnen innehflller sannolikt srtbst. holk, varom se f6lj' Holken '

h$bkan fiirr mdjligen dven Holkehdtan BHs, H61ken, H6lke Halan 1786; Sker som

enligt tradition dven varit gravplats; namnen innehaller sannolikt holkm. i betydelsen

'kiilla fodrad med trei, s6som en urgrtipt stubbe eller ett laggkiirl, i syfte att hilla kiillan

oppen och ftjrhindra fcirorening, ras o.d.' . z. Holmarna hblrmana. 1 ' ASa; iing pfl timse

,ido, o- en biick som forr fl6t i starka vindlingar och bildade s.k. biickholmaf, se

holme, inledningen avd. 3; biicken iir nu profilreglerad. 2. BN. Fleta Holmen. Hom-

medal,sftaten hdwadasflq.d.an TSd; flker sydviist om boningshuset grzinsande mot

gommlal; f.1. inneh6ller BN Hommedal och s.1. innehflller flate, varom se denna

avdelnings inledning. Hommekiirrskroken, L., St. kla stdra hdmaseskrqgan TIlb:,

t.t. innehiller sannolikt ett BN eller NN *Hommelu)rr och s.1. krok, vatom se

Kroken nedan; platsen ligger i en trekant bildad av omgivande hojder. Humlehagen

hdryrbahhwan Tka; pn 6kern har forr odlats humle; s.1. inneh6ller hage, varom se

denna avdelnings inledning. Humlehagsbacken hdrytbahbwsbhkan'fKa; beteshage

intilt Humlehagen. Humlekiirr hdrybastbr AKii, Homlekarr 1825; giirden vdster om

gflrdsbyggnaderna; om f.1. se foreg.; s.l. innehaller kiirr, varom se inledningen avd. 9.

llu*lrriit"n hdwhaualryBRo, 1853; 6ker nord och nordost om boningshuset; om f'1'

se fdreg.; s.1. innehiller vall, varom se denna avdelnings inledning. Hundkldveflaten

hilaaklauaflqdan TKd; flkern ligger i dalsiinkan Hundkldvan, se detta avd' 7 ' Hund-

tavlan hilntqu\g ASa, del av iker; dunkelt. HundtavleJlaten hitu.tqu|aflgidry ASa, tek-

tanguliirt ikerstycke vid Hundtavlan; s.1. irlnehillet flate,Yalom se denna avdelnings

inledning. Husebergsflaten hdsabaffladanTYi;6ker stider om Huseberget (avd. 5)'

Huseflalen hilsaflqdan TKii; ang. f.l. se fdreg.; s.1. inneh6ller flate, va-rom se denna

avdeinings inledning. Husehagarna hilsahh?anaTTo; ikrar nordost om Galjehogen;

jfr fdlj. ilusehagen hilsahapan BSr; iker ndra boningshuset; hiir finns ocks6 mdrken

Lft"r ", husmur; s.1. innehflller hage, varom se denna avdelnings inledning' Huse-

lyckan hilsalbka TSd; aker vdster om boningshuset; s.1. innehiller lycka, valom se

ienna avdelnings inlednin g. H dkans e s ty cket h@kans a s t bkat TIjl|; en triidgardsm[stare

Hdkanssonodlade en tid gionsaker pfl flkerstycket; ungt namn. Flera Hd.lan;16gt lig-

gande (fiirr) sanka tlrl:ar' Hdlekviet hdt'akuit AHo' iildre namn pi f' d' potatisikrar;

fhtr", ingflr numera som en del av gatusystemet iAHo; f'1. innehiller subst' hril eller

hdlaochs.l.kvi,varom se denna avdelnings inledning. HdlevallarnahdbaualanaBHs;

ligt liggande flker, forr mtijligen iingsmark; ang. f.l. se f6reg., s.1. innehiller vall,

u*or.tr" denna avdelnings inlednin g. Hdlevi)garna hdbauiqana TLb flker diir fcirr en

gammal hfllviig har gitt fram och dzir det dnnu finns en vdg ftjr inktirning av grcidan

iran akern; den plurala formen kan syfta pil att agan forr bestfltt av flera ikrar eller

pi att flera vagstrak fijrr funnits i halviigen' HdlomahfrnaTBa; odlad siinka i Backe-
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berget; om den plurala formen jfr ev. fcireg. Hiiggeflaten hdgalVdf,t? ALd; vid kanten
av ikern viixer hiigg. 2 Hiingedy(e)t hdgadjt fuiga-.1. BVr. 2. BAb; nr 1 iir en 6.ker

med smala sumpiga dngsmarker griinsande till vattendrag, nr 2 rir sumpmarksikrar;
narnnen innehiller boh. hdng(e)dy n. 'gtngfly, griisbevuxen sank mark'. Htingedys-
maden hdgadysmqe ASv; f.1. innehiller hdngedy n. 'gungfly' och s.l. mad, varom
se denna avdelnings inledning; iigan ligger vid sidan av en bdck. 2 Hcistebacken. l.
hd;tabhkan ADl.2. hdstabhkan TLti; ang. f.1. se fdlj. Hiistebackevall hd;tabhkaoql
TL6; 6ker utmed viigen invid beteshagen Hristebacken. Hcisteliderna hd;talianaTEr;
f.l. innehiller djurbetecknirgen hrist (fr ev. Soliderna nedan) och s.l. lid'shtttnrng,
backe'; beteshagar, jfr fttlj. 3 Hiisthagarna hdgthhtparua. l.TLo.2. TAb. 3. THb;
beteshagar, jfr Hcisthagen nedat Hiisthagebacken hd;thaWabhkan TGa; sluttande
6ker i backe; f.1. innehiller subst. hr)sthage eller ett niirnamn Hdsthagen.Flera Hcist-
hagen. Hristhagen hdsthapan eller Sunnarldammen siatandhruan AKn; ligger i syd-
cisfra hcimet av hemmanets iigomark; narmet Sunnandammen innehiller dia7. sunnan
'srider om'. Hdgedalen hdgadqtl TVi; Sker med hrigt liige omgiven av berg.

Ingelsehdlanigalsahfubo BHs; frker strax vdster om vdggen; f.1. innehSller av okiind
anledning mansnamnet Ingel, ett fcirr vanligt namn i trakten, se t.ex. Ingelbot Bd 16

s. 69 och Ingelsberg s.96. Intageni4thga THd, nyligen r<ijd mark; namnet innehiller
pl. av subst. intag n.'jord som for odling intagits av den gemensarnma utmarken' eller
intaga f. sg.; om bida se denna avdelnings inledning.

famnefladen TBd; f.l. innehiller boh. jamn 'jamn' och s.l. flate, varom se denna
avdelnings inledning; ligger i en szinka intill vdgen. Jeppehagen yipahhlwan, Nlo)
liten flker pi sluttningen scider om gfrrdsbyggnaderna; f.l. innehiller av okiind anled-
ning mansnamnet Jeppe. Jerusalem lmisalam TTo; flker av okiind anledning upp-
kallad efter bibelns Jerusalem. >>fockeflaten>> AHo, 1835; f.1. innehfiller no.dral. jokk
f. 'hulning' och s.l. flate, varom se denna avdelnings inledning. Jocken ftfte AHo,
Jocka 1835; namnet innehiller no.dial. jol<k f. 'hulning'; 6krar vid inre dnden av viken
Jockekil, se detta avd. 1. >>Jocket>> AHo, 1835; iingsmark; se foreg. Johansegiirdet
phdnsaruTTSv; en Johansson [gde giirdet forr. Jons kviftns kuiTLe; betesmark intill
ladugflrden; namnet innehfiller mansnarnnet Jon och kvi, varom se denna avdelnings
inledning. Jungfrukvit ldgfrukuit TSf; liten frker; f.l. innehSller slbst. jungfru, moj-
ligen syftande pi tvfl adliga damer som bodde pfl Stensjd i slutet av 1600-talet, och
s.l. kvi, varom se denna avdelnings inledning. JcimkeflatenlAgkafthfiry ADti; flker; f.l.
innehiller v. jtimka i dess vardagliga eller dialektala form jrinka och s.l. flate, varom
se denna avdelnings inledning; jZimkning har viil skett hiir i samband med nigon lant-
miiterifdrriittning, jfr t.ex. likalydande namn 8d20.2 s.264 och JiimkholmarnaBd 16

s. 156. Jiimkestycket yigkasthftar ARv; ang. f.l. se f6reg; s.l. innehiller stycke, varom
se denna avdelnings inledning.

2 Kalv(e)kldyan. l. kdluklbpq AY'd.2. kdtuaktbpq TSd; nr 1 iir en smal l8ngstriickt
iingsmark mellan tvi hiiga berg, nr 2 iker; f.l. innehflller djurbeteckningen kalv och
s.I. kldva, varom se inledningen avd. 7. Manga Kalvhagen.Flera Kalvhagarna. Kaly-
hagsdkern kdtpfuartsqgaa ADl. Kalvhagvallen kdlhawql TVa; iker vid Kalvhageliden,
se detta avd. 5. Kapperdd hamn kdparl hamnBKr; skogig utmark; namnet innehSller
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BN Kapperdd sant hamn, varom se denna avdelnings inledning. Karlsrarnas hage

kfilsrgnas hdywa AHo; f.d. beteshage inom nuv. tiitbebyggelsen; f.l. innehflller det

kollektiva binamnet Karlsrarna. Kasdalsvallen kQsdqpuhlry BR6, 6ker, ftirr 2ing; f.l.
innehfiIler sannolikt ett icke belagt narrn xKasdalen och s.l. vall, varom se denna av-

delnings inledning. Kasebankemaden kQsabagkamqe TBe; f.1. innehiller sannolikt ett

icke belagt narDn *Kasebanken och s.l. mad, vatom se denna avdelnings inledning.

2 Kasernakdsana.l. BHo. 2. TRs; innehiller pl. form (sannolikt s.k. dgonamnsplura-

lis) av kas f., varom se denna avdelnings inledning; nr 1 iir omgiven av skog och var

enligt upptecknaren skogbeviixt fcire uppodlandet; nr 2ligger sankt mellan berg.

2 Kasevallen kdsaualu.l. BBs. 2. THa; fl.Lkrar; om f.1. se foreg.; nr 2ligger cjster om

bebyggelsen Kasen och innehiller BN Kasen; s.1. innehflllet vall, varom se denna

avdelnings inledning. Kastet kcfutat ARa,1833, EK, 6ker; namnet innehiller dial. kast

n. 'stup utfdr vilket man kastar timmer'; vid Skerns cistra sida ligger ett mycket brant

stup, vilket kan ha benamnts *Kasteti se ziven Kastebackarna avd. 5. Kebergs lerflade

*Ebs.S lirJkada BOb; namnet innehflller BN Keberg; Kebergs gamla boningshus har

legat hiir. Kesvallen S?suqln TGb; f.l. innehflller verbet kesa'(omboskap) springa (for

bromsar och andra insekter)' och s.1. vall, varom se denna avdelnings inledning.

Kilarna ;ilana ARv; kan syfta pfl iigornas form; om namn innehflllande redskapsbe-

teckningen kil se Ejder 1951 s. 37 f. Klang-Emmas flade kbdeauas ftqda AKr,; f.l.
innehflller ett kvinnobin amn Klang-Emma; s.l. innehiilet flate, varom se denna avdel-

nings inledning.3 Kleveflatenk\?ual\qdan.t.T1ir.2. TFt.3. TKI; nr 1 iiren 6kerinvid
ett torp med namnet Sl<illeklev, rtr 2ligger ph griinsen mot Klev, och nr 2-3 innehSller

BN Klev; s.l. innehflller flate,varom se denna avdelnings inledning. 2 Kleven k44ue.l.

TKa.2. TFr; zigorna tigger i klyftor mellan berg, boh. klev (varom se inledningen avd.

4), genom vilka ocksi vagar gir; nr 2 mrijligen dven BN. Klingehagen klbgahhrlsan

TRs; beteshage vid stranden av Tostercids stora vatten; spflr av tomter har iakttagits pfl

platsen, som tidigare varit bebodd; f.1. innehflller sannolikt sliiktnamnet Kling Qfr t.ex.
likalydande namn Bd 16 s. 210) och s.l. hage, varom se denna avdelnings inledning.

Klinglehed klbglah! TBb; f.l. innehflller sannolikt kringla f. eller kringel m. 'ring,

ringformigt stycke i terringen', jfr Klirugermyrqrna\edafi: s.1. innehiller hed, varom

se denna avdelnings inledning. Kloppedammarna klrbpadhryanaTSd; namnet inneh6l-

lerdial. kloppf. 'sping, stenarochbriider attgitpir oversankmark'; 6krama, som

liknats vid dammar, dr sanka och fdrr lades >kloppoD> ut, nzir man skulle gi diir.

Kloppeflaten kbdpaJbqdan ADl; f.L innehiller dial. klopp f. 'spflng'. Kloppevallen

kbbpauqln AOl. kldvan ktdu6aTi$; noff om gflrden; namnet innehiller boh. kldva,

varom se inledningen avd. 7. Kldvekvit kl,duakuitTLk; ang. f.l. se foreg.; s.l. inneh8ller

kvi, varom se denna avdelnings inledning; flkem ligger oster om g6rden intlll Klev-

berget och Vaskedyhogen, om bida se avd. 5. Kldvkaserna klbpkqsana TBd; svagt

sluttande betes- och skogsmark inne i en klyfta; ang. f.1. se foreg.; s.l. kas, varom se

denna avdelnings inledning. Kldvorna klrdqana BEd; Sker; namnet innehiller boh.

kldva, varom se inledningen avd. 7; hkem ligger i en smal dal mellan tv8 kullar; den

plurala formen kan syfta pi att flkem har bestitt av flera flkertegar. Kldverhagen

kbfuuarhhwanBlb; akerteg pfl toppen av en sandkulle; f.1. innehflller viixtbeteckningen
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kliiver och s.l. hage, varom se denna avdelnings inledning. Knddelet kn?dblt ASv
Akern har kniiform och ligger ndra hemmanets grdns; s.1. innehdller sannolikt dial.
dele n.'grdns'. Kobetet krtbbdat TBb; aker; s.l. innehiller bete n.'betesplats, betes-
mark' . Kockehamnen kdkahhmne ARv; ang. f.l. se fdlj .; s.l. innehflller hamn, varom se

denna avdelnings inledning. Kockr)ngep kdkbge THb, EK; iingsmark; f.1. innehflller
sannolikt soldatnamnet Kock och s.1. cing, varom se denna avdelnings inledning.
Kohagarna krfihawana TRb; betesmarker. 3 Kohageflaten kfihawaJtrqdan. I. TLy. 2.
TDd. 3. TKri; irkrar intill lokaliteter med narffret Kohagen; s.1. innehiller flate, varom
se denna avdelnings inledning. 2 Kohagen krfihhtpan.1. TLy. 2.TTo; nr 1 betesmark,
nr 2 ilker, f.d. kohage. Kohagevallen hfihawauhlnTOn; kohage intill 6kern; s.l. inne-
hiller vall, varom se denna avdelnings inledning. Koltrcidet kdl,trdt TRu; f.l. syftar
sannolikt pi briinning eller lagring av friikol eller pi att rester av triikol funnits pi
platsen; s.l. innehiller trride n. varom se denna avdelnings inledning. Kopinan kfrpina
TUb; f.1. innehiller djurbeteckningen ko och s.l. pina f . 'plhga'; att vistas pi bete diir
ansflgs troligen vara en pina for korna; jfr Pinan nedan. Korpedalen kbrpadS4 TRs;
6ker och beteshagar scider om Korpeberget, se detta avd. 5. 3 Kortjorden kbgfita.
1. TLy. 2. TBl. 3. TEI; korta 6krar, ang. f.l. se folj.; jfr lingjorden. Kortvallarna
kdtualana BMt; i iing upptagen flker, urspr. kiirrmark; kortare dn hemmanets civriga
6lcrar; s.l. inneheler yall, varom se denna avdelnings inledning. Kringel krbgal
TKci; innehiller boh. kringel m. 'krok, rundat omride'; akern pltijdes frirr i en krok.
Kringelsmaden krbgalsmhe TKci; ligger intill och liigre iin ftireg.; s.l. innehflller mad,
varom se denna avdelnings inledning. Kristens dammkfistans ddrnTDd;namnetinne-
h511er mansnamnet Kristen; en man med detta namn liir ha bott vid 6kern, som ligger
intill flkern Stiimmedammen; en kvarn (med kvarndamm) har forr funnits i nlirheten.
Krokarna kr@gana TGb; betesmark inne i skogen; namnet innehiller krok, se folj.
3 Krok(e)flaten.l. krd'gaftqdryBLh.2. krQgJbqdn TLe. 3. krdEftqdn TSf; f.l. innehflller
krok,varom se fcireg.; s.l. innehflller flate,varomse denna avdelnings inledning. Flera
Kroken krSgan av vilka ett ligger i en krok mellan omgivande berg, ett har formen av
en triangel och utgcir norra delen av en myr och ett siigs gi i en krok. Kroken kr@gan
eller Aspeflaten dspaJlSdan TRs; se Aspeflatennr 2.3 Krokvallen krQguhln TBd; krok-
formig Sker; s.l. innehiller vall,varom se denna avdelnings inledning. Kroppedam-
marna krdpadaryana tAb; 6krar; f.l. innehiller fiskbeteckningen kroppa f. 'ruda' och
s.l. damm, varom se inledningen avd. 1; namnet har viil urspr. betecknat dammar vid
vilka ikrarna ligger. Kryphagen krlbhhqtan TVi; aker; f.l. innehiller av oviss anled-
ning subst. kryp n. antingen i dess standardsprikliga betydelse om smakryp av olika slag
eller, om miinniska, mer eller mindre hktydigt med stackare. Krdkenacken krQganhkan
eller Krdkenackeflaten ARi, Krikenackefl aten 1847 ; 6ker vid foten av Krdkenackeberget ,

se detta avd. 5. Kullebackarna kdlabakana BHs; aker pi backar med en liten kulle.
Kulleluirret knlasdt ARi, Kullekarr 1823; av upptecknaren (olof Hasslof 1927) fort
till denna avdelning; s.l. innehiller kiiru varom se inledningama till avdelning 9; nam-
net dr namnsemantiskt oklart. Kullekcirrs vallen ARi, 1823; ang. f.l. se frireg.; s.l.
innehiller vall,varom se denna avdelnings inledning. Kullelidenkdlalia TDd; aker vid
det f.d. soldattorpet Kullen. Kungaflaten kdgaftsdry BHs, Kong flaten 1786, Konge-
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flaten1852; vidstriickt Sker viister om Ingelsehilan; f.1. innehflller av oviss anledning

stbst. kung; enligt traditionen skall en konung ha stupat hiir; pi 6kern har giorts forn-
fynd, bl. a. sliindtrissor av tiiljsten. Kvarnbacken kudaabhkan TMii; akerteg cister om
6kern Dammama; namnet innehlller stbst. kvarnbacke.2 Kvarneflaten kui4aJtrfudan.

1. TKd. 2.TI1; ftirr har kvamar legat hiir; nr 2ligger intill Kvarneberget; s.l. inneh6l-
ler flate, varom se denna avdelnings inledning. Kvarnekohagen kuQ4oktlhawanTBr;
beteshage (kohage) diir fdn har stfltt flera kvarnar. Kvarnelyckan kudnalbka TBb; h,ir
har ftrrr stett en vattenkvarn. Kvarnemyren kufi4om!4re TUb; aker, f.d. myr, mellan
Huseberget och Strandberget diir fdrr en kvarn legat. Kvarnestddet kudqastbt TPg;
innehiller slbst. kvarnstdde n.'plats ftir kvam'; liten beteshage med kvarliggande
kvarnstenar. 2 Kvarn(e)vallarna. l. kwd4auhla4a AKn.2. kwd4uhla4a TTo; hiir har

forr funnits kvamar; s.l. innehflller vall, varom se denna avdelnings inledning.
Kyarnsliitten kudqsldla TKd; intill Kvarneflaten. Kvarnuddan kudqbda TRb; Sker; s.1.

innehiller boh. udda f. 'spetsigt, uddformigt markstycke', varom se Uddarl nedan.

Manga Kviet kwiat eller Kvit kuil) namnen innehiller kvi, varom se denna avdelnings

inledning. Kviflaten kwWqdan ADl; om f.l. se fdreg.; s.1. innehflller flate, varom se

denna avdelnings inledning. Kvillerhogen kuilarhowanBHs, frker; f.l. innehiller kvill
f. 'stdlle diir en mindre 6 rinner in i en stcirre, flfdrgrening' Cfr Stahl 1950) och s.l. hog,

varom se inledningen avd. 5; mitt i flkern ligger en 169 kulle eller hog beviixt med

nigra trid och med berg i dagen pi ena sidan, vilken viil iir den ursprungliga narnn-

bdraren; tv6 smfl biickar rinner samman vid ikem.2 Kvimdlet kuimqbe.l. ALfl, aker

mellan Stiberget och Kvameberget. 2. ASa; 6ker vid foten av Vetteberget rtr 2; f.l.
innehflller kvi och s.1. innehfiller mdl, om bida se denna avdelnings inledning. Kvin-
nokldveflaten kudnakLauaflhdan TVi; aker nedanfcjr KvinnoklSvan i Huseberget; f.l.
innehflIler namnet Kvinnoklivan, varom se avd. 7, och s.l. flate, varom se denna

avdelnings inledning. Ky rkely ckan Sdrkalafta AVa, 1 839 ; sydviist om Kavringeberget;
f.l. innehiller av okiind anledning stbst. lcyrka och s.1. lycka, varom se denna avdel-

nings inledning. Kdlhagen kdlhaywan AVs, EK; innehfiller kdlhage m. 'inhignad i vil-
ken k61 odlas'; ligger pi vdstra sidan av H6lld och dr en f.d. kfllhage. Kdlhogen kdlhawan
TUb; i den hiigt liggande 6kern vdxte forr rikligt med flkersenap, boh. prtistkdl; s.l.

innehiller boh. hog, varom se inledningen avd. 5. Kiillarehagen StblarahawanBMt;
hage vid vilken ligger en gammal jordkiillare diir man forvarade potatis. Kiilleflaten

*AleJbqdan TDd, flker med kiilla. Krillevall(en) Sdleuql eller Hristebergsflaten

hdstabapflqdan TBd; f.1. i det f6rra namnet innehiller sttbst. kiilla och i det senare

Hdsteberget, varom se avd. 5; om s.1. vall resp. flale se denna avdelnings inledning;
6kern ligger noff om Hiisteberget. Kdllhagen;dlhayrpan AHo; f.d. beteshage; en kiilla
fanns i hagen. Kdmpebackeflaten Sdrypabhkaflqdan TSf; aker norr om lokaliteten
Kcimpebacken, varom nedan; om s.l. Jlate se denna avdelnings inledning. Kiiringe-

flaten Stiltgaftqdan TDd, 6ker; f.l. innehiller av okiind anledning subst. kiring.
Kiirrebacka Sfuabhka TBb; flker diir den gamla hiiradsvdgen forr gick fram; ang. f.1. se

Kiirret strax nedan. Krirreflaten Sfuaflqdan TEI; ang. f.1. se fdlj. 2 Kiirret. l. #et ;et
BJ|dt.2. SdtTYh namnen innehflller kcirr,varom se inledningen avd. 9; vid ena 6kern

har tidigare vuxit al. Flera Kdlneflaten; f.l. innehiller kdlna f. 'torkhus ftir lin eller

I
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malt' och s.l. flate, va.rom se denna avdelnings inledning; vid fikrarna stod forr
kcilnor.

Ladlyckan ldlbka TBd; f.l. innehflller sttbst. lada och s.l. lycka, varom se denna
avdelnings inledning; flkern ligger vid gardens ekonomibyggnader. 2 Laddngen lQdge.
1. TOn. 2.TYFu ang. f.l. se fcireg.; s.1. innehiller cing,varom se denna avdelnings in-
ledning. Lahogarna ldhousana BBs, iker; f.l. innehiller mtijligen subst.lada; s.l. inne-
hiiler hog, varom se inledningen avd. 5; se dven Ladhogen avd. 5, betecknande en

hrijd som ligger i anslutning till odlingsomrhden.2 Lagdrdsflaten l$gqpftqd*. 1. BMr.
2. TLb1. fl.krar strax nedanfcir gardamas ladugardar; s.l. innehiller tlate, varom se

denna avdelnings inledning. Lagdrdslyckan l@gaplokaTLe; aker intill ladugfrrden; s.l.
innehflller lycka, varom se denna avdelnings inledning. Lerbcickemaden krbekamhe
TLy; 6ker pfl griinsen mot Lerbiick; f.1. innehiller BN Lerbcick och s.l. mad, varom se

denna avdelnings inledning. Lerbc)ckevallen lirbakauql TLe1' f.l. innehiller BN
Lerbcick och s.l. vall, varom se denna avdelnings inledning; 6kem grdnsar mot Ler-
back. 2 Lerfladen. l. lirfts.@. BKt. 2. l?rftqdan TV6; 6krar med lerjord. Lerhosorna
lirhbsana TUb; jorden bestir till stor del av lerjord; s.l. innehiller dial. hosa f.
'strumpa'; jiimforelsenamn; fikern har fcirr bestitt av flera flkertegar. Lerklabben
lirkhhbaru TDd; namnet innehiller boh. lerklabb m. 'lerklump'; ikern, som bestir av

lerjord, har siikerligen varit kletig och svir att bearbeta; jfr t.ex. Klabbarna Bd 6.2
s. 456. Lerkulan l?rk[4a TKr; iker som bestir av en kulle med lerjord; hojden iir j:imn
och liknar en kula. Lerpalten l?rpaltan TRb; innehiller boh. lerpalt m. 'lerklump'.
FleruLiane;backiga 6ksar Lidflaten ffiadanTOn; f.l. innehflller lid'backe' , varom se

inledningen avd. 5, och s.l. flate, varom se denna avdelnings inledning. Lilla hamn
Dla hdmn TAb; norr om torpet Skogen; namnet innehfiller hamn, varom se denna av-
delnings inledning. Lilla mad tala mo THo; iker, ndra 6kern Stora mad, se nedan. Lilln
maden kla mhe TRb, Aker. 2 Lilla vallen kla udl. l.TBd.2.TTo;6krar; i namnen ingfrr
vall, varom se denna avdelnings inledning. Lilldal l{ldqt, TSt aker i dalgang sydost
om boningshusen, vid Abyfjorden; jfr Stordal. Lillebrcicka lilabrhka BMt, Brecke,
Lilla B. 1818, Briicke, Lilla B. 1856; aker norr om gamla hiiradsviigen vid forhillan-
devis stora ibrinkar bildade genom i,ns erosion; jfr Storebrdcka nedan Lillekldvan
lblaklbua TSd; flker; s.l. innehiller kldva, varom se inledningenavd.T.3 Lillemad(en).
l.lblamb TSa. 2. lZlamoe THr. 3. hlmdTEl;ikrar; s.l. innehiller mad,varom se denna
avdelnings inledning. Lillgdrdet kb qt TFr; iker. Linddalsvallarna hndqsuhlana BRo
f.1. innehillerBN Linddalen och s.l. vall, varom se denna avdelnings inledning; 6kern
grdnsar till Linddalen. Linhagen ltahhAan TDd; iippen plats diir lin breddes ut till
torkning. Lindckrorna Ltry@grana AAs, lflngt akerftilt; lin odlades sannolikt pfl 6kern;
s.l. innehiller cickra, varom se denna avdelnings inledning. Liveflaten huaJ\adanTLo;
6kern utgrir en del av 6.kem Platsen och ligger vid grdnsen mot TLb och det pi TLb
liggande Livetorpet, varom se BN; namnet iir sannolikt en redukt av ett *Livetorps-

flaten; s.l. innehflller flate, varom se denna avdelnings inledning. Lofiet l6ftat TLy;
lang sluttande flker vars ena dnde ligger hrigt uppe pe en kulle; namnet iir ett jiimforel-
senaflln och innehflller det i namn pi htigt beliigna platser inte ovanliga subst. /o/ n.,
set.ex. LoftetBd.3 s. 189. Lund(en)lfinTLo;iker.2Lyckanlbko,-a.1.BMr.2.T'lo1.
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sme ekrar, vid uppteckningstillfiillet inte inhiignade; om subst. lycka se denna avdel-

nings inledning. Lyckegrirdet ldlgaylh APr, 6krar; f.1. innehflller BN Lycke, som dr

namnet pi angriinsande hemman, och s.1. giirde, varom se denna avdelnings inled-
nng. Ldnge flaten ldga flQdan TKa; jfr fiilj. Flera Ldng(e)Jlaten; f.1. innehflller adj.

ldng och s.l. flate, varom se denna avdelnings inledning; ikrarna iir eller har varit
linga. Ldngelandskldvan ld.galansklbpa TRb; langstoiickt fiker i en klflva mellan
Ramneberget och Kohageberget; f.l. innehflller sannolikt ett urspr. namn pi den l6ng-

striickta flkern eller ett hittills icke p6triiffat BN Ldngeland; om land i s.l. i ett 6ker-

namln *Iingeland se denna avdelnings inledning; s.l. innehflller kldva, varom se in-
ledningen avd. 7. Ldngetrc)det ldgatrtbt TRu; om f.l se fiireg.; s.l. innehiiller trride,

varom se denna avdelnings inledning. 2 lingevallen ldgaoql. 1. TOn. 2.TYa; se Ldng-

vallarna.2 lingflatarna ldgftSdana. 1. TLe. Z.TLI; langa Skrar; s.l. innehiller flate,
varom se denna avdelnings inledning. Ldngflaten ldgftqdan TKl; se foreg. 2 Ldng-
jorden ldgtahe. 1. BMt. 2. TSii; f.l. innehfrller adj. ldng och s.l. jord, varom se denna

avdelnings inledning; nr 1 iir ovanligt lang och m 2 dr g6rdens stcirsta garde; jfr Kort-
jorden. Ldngkldvan se avd. 7.2 lingplankan ldgplagka. 1. TRb. 2.TI-Jb1, linga och

smala 6krar; s.1. innehiller planka, va.rom se denna avdelnings inledning. Ldngval-
larna ldgaualana BYr;16,nga, smala, sumpiga dngsmarker; f.1. innehfrller adj. ldng, i
boh. ofta uttalat ldg och s.1. innehflller vall, varom se denna avdelnings inledning.
Ldngdkrarnaldgfigrana TKI; om f.1. se fdreg. Ldkqrrla se Germunnerdd ldkar.2 Ldk-
hogen lQghbpan. 1.TL6.2. TBr; innan nr 1 odlats upp viixte diir mycket griislcik och

liven idag vzixer grdsldk intill akern; pi nr 2 vdxer strandlok; ang. s.1. se folj. Ldke-

hogen llgahbwanTKa; ljungmark, betesmark intill K?irrs vatten och Tossene myr; f.l.
innehiller ldk m. 'djup, bred och sakta rinnande bdck', no.dial. lpk '(djup, sakta

rinnande) bdck, vattensamling i en myr; stilla vik av dlv m.m.', se vidare Jonsson 1966

s. 270 f .; s.l. innehiller hog 'hojd' , varom se inledningen avd. 5. Ldken lQgan TOn;
beteshage vid sj6n Kdrrs vatten; namnet innehiller ldkm., varom se fcireg.

Minga M aden. Flera M ade rna. 3 M adfl at en mdfl qdan. 1 . S e M adlidsfl at en. 2. T Sf .

3. TDd; ikrarna ligger ligt; se foreg. och ftilj. 2 Madliden mdlie.l. avenmdli BMr. 2.

TDd; nr 1 ligger stider om en lid, vars ena htirn bestflr av myrjord och nr 2 ligger vid
Madflaten; f.l. innehiller mad, varom se denna avdelnings inledning. Madlidsflaten
mdhsftqdan eller Madflaten ADl, vid flkem Maden; s.1. innehiller flate, varom se

denna avdelnings inledning. Madvallen mduqln TBd; 6ker vid Kvarnebiicken; f.l.
innehiller mad och s.l. vall; om bflda se denna avdelnings inledning. Magasins-

flaten mdgstnsJ'l,adanAKn, ndra gflrdens ekonomibyggnader; s.1. innehAller Jlate, var-
om se denna avdelnings inledning. Mellomflaten mdlamflqdan TSd; ang. f.l. se ftilj.;
med avseende pi s.l. se foreg. Mellomhamn mdlomhamn TRb; beteshage vid
Vikefjord(en); f.l. innehflller boh. mellom mellum'mellan' syftande pi platsens liige

och s.l. innehiller hamn, sannolikt i betydelsen 'bete o.d.', varom se denna avdelnings

inledning. Mellummarken mdlurnhrke TTo; ang. f.l. se f6reg.; s.l. innehiller mark,

varom se denna avdelnings inledning; betesmarken ligger mellan >>de yttre markerna>>

och Galjehogen. MellumvallenmdlnmuhlryBRo,iker; ang. f.l. se ftireg; s.l. innehiller
vall,varom se denna avdelnings inledning. Mohagen mdhhwan mQhal4tan AAd, EK;

l--
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aker; f.l. innehiller mo m.'omride med sandig jord diir ljung eller taIl viixer'; 6kern
ligger i en hage med sidan mark.2 Mon men.1. AAd. 2.TYa;jfr ftireg. Munketuften
mdgkatffia TAs; f.1. innehflller av okiind anledning stbst. munk och s.1. tuft f.,biform
lill tomt, sannolikt med betydelsen 'enskild mark med hus, hustomt; ridetomt', ev.

ziven 'husgrund' , se Toftehagenmedlitt. Muse-Saras sal mrlsasgras sdlTHb;2ing diir
Folkets park nu ligger; f.1. innehiller kvinnobinamnet Muse-Sara betech,nande en
numera okiind kvinna. Muskehagarna mdskahewane TYa; betesmark; f.1. innehflller
sannolikt dial. musk m. 'mcirker, halvdunkel, skugga', jfr t.ex. Muskeberget och
Muskegiljorna Bd 15 s. 262 resp. 289 och diir cit. litt. sarrt Muskekldvan Bd 19.2
s. 156. Myrarna mirana BHr; till flker uppodlad myrmark. 3 Myreflaten myraflqdan.
1. TLy. 2. TKtt. 3. TTo; nr 1 Sker med myrjord,nr 2ligger sankt, nr 3 intill Tossene
myr. Myrehalsen mjrahhlsanTW; aker intill myren Kfiremyr; fikern har formen av en
hals utvuxen fr6n myren med den breda sidan mot myren och smalnande form framittl
utflt. Flera Myren m1!r!, samtliga fikrar med myrjord, f.d. myrar; om myr se inled-
ningen avd. 6. Myrvallarna mjruhlana BBr; Sker med myrjord; s.1. innehiller vall,
varom se denna avdelnings inledning. Mdrtens rummd74p (s) rdw TVi; f.1. innehfrller
av okiind anledning mansnamnet Mdrten; en ftjrklaringssiigen beriittar att en viss
Mflrten sprikade pi platsen; s.l. rum m6ste hiir betraktas som dunkel.

Nergcirdet n?ryAi BKb; f.l. syftar pi giirdets liige vid >>nedre>> sidan av vdgen mot
Stora Hedum; med avseende pi f.l. jfr Neder-Kile niryila Bd 20.2 s. 64 sant Over-
gdrdet nedan; s.1. innehflller geirde, varom se denna avdelnings inledning. Nillehagen
nilahalq:an AAs, beteshage strax viister om gArden; f.l. innehflller kortformen Nilla av
ett kvinnonamn som t.ex. Gunilla e.d. Nilseflaten nilsaJ\qdan TRu; f.1. innehfiller av
okiind anledning mansnamnetNils och s.l.flate, varom se denna avdelnings inledning;
6kern ligger utmed Biirfendalsiilven. Nilsefldget nilsafl,hrpatTLb; frkerteg i fikrarna
Kroppedammarna; f.l. innehSller av okdnd anledning mansnarmet Nils; s.l. innehfiller
sannolikt boh. fldg n. i DAGs med betydelsen 'brant sluttande, jiimn bergsida' eller
'hastigt strcimdrag'; mdjligen kan nigot hastigt strdmdrag i de f.d. dammama ha varit
den ursprungliga namnb2irarcn. Nordflatarna nQffihdana TEs; f.l. och s.l. se fdlj. 2
Nordflaten.l. ndwsdry BMr. 2. n@bftqdan TEI; ikrar norr om girdarnas boningshus;
s.l. innehiller flate, varom se denna avdelnings inledning. Flera Nordgrirdet; ikrar-na
ligger norr om resp. gfrrdsbyggnder eller i norra delen av resp. iigoomride. Nord-
hagarna nQbhhwana TKo; se frilj. Flera Nordhagen; norr om boningshusen. Nord-
hagsdkrarna nQhfuajskgra4a TDd; frkrar nedanftir och norr om Gateberget. Nordkvit
ndhkult TLk; ligger nolr om Siirkvit, se detta; s.1. innehiller kvi, varom se denna av-
delnings inledning. Nordlyckan ndhbko ndbbka BBs, 6ker. 2 Nordmaden nQ\mqe. l.
TBd; aker. 2.TL6,6ker; nr 1 2ir en f.d. sanking p5. norra sffanden av en forbiflytande
back, jfr Maden och Madvallen, nr 2ligger norr om girden; s.l. innehflller mad, varom
se denna avdelnings inledning. Nya tegen nS tdlan ASa; f.1. innehiller adj. ny och s.1.

teg, varom se denna avdelnings inledning; jfr den intilliggande 6kern med narnnet
Gamla tegen; ikern zir den nordligaste av Skrarna. Nykindet nfilhntTLo; namnet inne-
hiller nylcinde n. 'nyodling' .3 Nyvr)llena nrtudla. 1. ALd. 2. TDd. 3. TLe; innehflller
plural form av subst. nyviille n. 'nybruten mark; nyodling' . Nyvrillet njudltTGb;inne-
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hiller subst. nyvcille n., varom se ftireg. Ndbban ruibq ASa; kilformig del av ikern
Hundtavlan; innehflller ntibba f. 'kilformigt stycke', jfr inledningen avd. 3. Niisedam-
men ndsadhryan,.LHo,1820; iing; f.l. innehSller sannolikt BN Nasef, ett annat narnn
pi tatorten Hovendset, och s.l. damm, varom se inledningen avd. 1; sannolikt skiimt-
samt jiimforelsenamn; iingen iir sark. Ntisudden ndsbdan -hdan BMt, 1856; iing pi
udde, som enligt uppteckningen sticker ut som en ndsa i den fdrbipasserande 6n.

Olastigen dlastilan THr; kohage vid foten av Vetteberget nr 1; namnet innehflller
sannolikt ett numera icke brukligt namn pi nflgon stig med likalydande namn. Orme-
hogen drmahb4tanTRs; betesmark eller 6ker; troligen var det gott om orm pfl platsen;

s.l. innehflIler hog,varom se inledningen avd. 5. Orrarna branaTRib1, beteshage diir
det vdxer al, boh. orcf .2 Orrefladen.l. Afaftqfi? BOb, 1829. 2. tsyaJbhdan TLti; ilaar;
nr 1 ligger vdster om htijden Orrehogen (se avd. 5); namnen inneh6ller boh. orr f . 'al'
ochs.l.flade, varom se denna avdelnings inledning; nr 1 kan ocksi vara en redukt av

ett xOrrebergfladen innehillande hemmanets namn. Orrehogsvallen drahowsualry

BBs, Sker; f.l. innehiller sannolikt ett hrijdnamn *Orrehogen, varom se avd. 5, och s.l.

vall, varom se denna avdelnings inledning; hiir viixte fordom alar, boh. orr f . 'al' .

Orrektillefladen QraSalaJ\qdan TAr1. vid lokaliteten, deir ziven en kdlla finns, vdxer
al, boh. orr f .; jfr foreg. Orrekrirret bra#b1 TOn; ang. f.l. se ftireg. och folj.; s.l. inne-
hirller kiirr, varom se inledningen avd. 9. Orrelyckan Bralbka TLk; diir har funnits al,

boh. orr; s.l. innehiller lycka, varom se denna avdelnings inledning. Orremyrarna

lram!4rana TFr; uppodlade myrar; jfr fiilj. Orremyren lramyre TLe; uppodlad myr i
utmarksomride; al, boh. orr f., vdxer runtomkring. Oset 6sat BHoEbVr, 1826,EK;
l6gt liggande, sankt och ofta civersvdmmat flker- och iingsomride vid Tviirin ndra dess

kZillsjo Tisterrids stora vatten; namnet innehiller boh. as n., hzir i dess betydelse
'stdlle som ej fryser till (p5 grund av starka strcimdrag)' eller 'gungfly'; vintertid fryser
an siillan till hiir; forr gungfly pi omridet. Ovanpd norra hogen duapa nQlara hdpan
TUb; namnet innehiller en liigesangivande prepositionsfras; flkern ligger ovanfor
Skern Norra Hogen, varom se Hogen N. ovan.

Pannekakan pdaakbgs TRh, EK;jiimfdrelsenamn; flkern, som ligger uppe i bergen
i norra delen av Righults dgoomr6de, iir platt som en pannkaka jiimfort med den om-
givande marken. Paradiset pd.radisat TBeKd, EK; frkrar; jiimfcirelsenamn, mdjligen
med ironisk anstrykning; omridet dr naturskijnt bel2iget i en djup dal vid Sgogrdnsen

och nordost om Koderrid vatten; Skermarken iir emellertid solfattig, vilket kunde tala
fiir en ironisk mening. Paratevallen pdratauhl tAt; intitt Paratemarl<en, yatom se BN;
s.l. innehflller yall, varom se denna avdelnings inledning. Parkeflaten pdrkaflSdan
TTo; diirintill har funnits en liten park; s.l. innehillerflate,yarom se denna avdelnings

inledning. Perebacken pdrabhkan THo; sluttande 6ker pfl den plats diir det f.d. torpet
Peretorpet (se BN) legat. Pipringarna pibega4a TBbl' flkern eller iingen bestir av tvi
sammanslagna dgor, vilka bida hade formen av varsin trehdrning; mtijligen kan f.l.
innehilla subst. prp och isyfta formlikhet. Pileflaten pilrpadu AGe,1847; bestflnd av

pil viixer intill akern; s.l. innehiller flade,varcm se denna avdelnings inledning. Pinan
pi1aTSa, EK; smal langstriickt ljungmo med magert bete; namnetinnehiller pina f.
'plhga'; att vistas pi bete diir ansigs vara en pina fcir boskapen. Plankan pldgkgTYi,
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fikerstycke; naffrnet innehfrller antingen planka i betydelsen'brzida av viss tjocklek,
vilket grir den kraftig och stadig' eller planka i den i vissa delar av Boh. sfl vanliga
anviindningen om viss typ av 6ker; se vidare hiirom denna avdelnings inledning; ftir
att komma fram till 6kern frfln gflrden m6ste man passera civer ett dike, civer vilket en
planka tjiinstgjorde som sping. 2 Plqnkorna pldg$anp. 1. TLk. 2. TAs; se foreg. Plant-
skolan pldntskqn TTo; diir har ftin funnits en plantskola. Platsen pldgan TLo; sank
iker, f.d. dng; namnet innehiller plats m.'torp, mindre hemman'; mdjligen urspr.
torpnarnn. Plogjrirnet plbulq4at TLci; namnet innehflller subst. plogjdrn 'plogblll'
eller 'plogrist' ; flkern har formen av ett plogjiirn . Pldgan pl,dwo TKo;jorden pi 6kern
var det en pl6ga att pltija. Porsmyren pbsmyre TBd; aker pi uppodlad myr diir det frirr
vuxit pors. 2 Puttliden prtlbe. 1. TKa. 2.TLe; frkrar; f.1. innehiller putt'mindre,lhgt
beliigen vattensamling, vars vatten ofta iir grumligt; (vatten)puss', varom se inled-
ningen avd. 1, och s.l. lid, varom se inledningen avd. 5; pi eller vid marken finns s.k.
dypunar'sank mark som dr farlig att ghph' . Pynten pfintan BSr; f.d. kohage cister om
berget Pynteberget (se avd.5).

Rabben rdban -ISf; namnet innehflller rabb m. 'tuvig, ljungbevuxen mark'.
Rambergsgiirdet rdtnbqiplQt BHs; giirde viister om berget Ramberget. Romsflaten
rdmsflQdan TTs; f.l. innehiller BN Roz, Svarteborgs sn, Tunge hd, varom Bd 15

s. 160, och s.l. flate, vatom se denna avdelnings inledning; bcinder frin Rom liir ha
brukat denna 6ker. Rotekr)rr rQdaSfir, ABa, 6ker; f.l. kan syfta pi tiikt av rdtter fcir
tillverkning av rep eller fiskeredskap eller som ftidotillskott ftir svin. Rult rwlt ADI;
flker; innehiller subst. rult m.'liten rundaktig ftirhojning', syftande pA nigon natur-
formation pfl eller vid 2igan. Rumpeflatarna rdmpaJTSdana TE,I; ang. f.l. se fiilj.; s.1.

innehiller/qte, yarom se denna avdelnings inledning; flera l6nga ikrar.2 Rumpen
r6mpan.1. TRb. 2.TBb1, innehflller rurnp m. hiir i betydelsen 'yttersta delen av mark,
l2ingst bort beliiget mer eller mindre svansformigt dgostycke'. Rutorna rQda4a AKn,
betesmark; innehflller ruta, yarom se denna avdelnings inledning. Rdgkasen rokfise
AHo, Rflgkasa 1820; dngbackar, nu grustag, intill Varpeklflvan; f.1. innehAller viixt-
beteckningen rdg,boh. row, och s.l. kas, varom se denna avdelnings inledning. Rav-
dalen rdudgr+ Al|.44' iing mellan berg. Rdnnbcirsbacken rirpbasbhftan AVi; aker i
backsluttning vid vilken ovanligt mycket riinnbiir kan plockas. Rdnn(e)mon r&4amon
rdrymQn AMa, Rcinnemon EK; liten iing; pi platsen finns gott om rcinn; s.l. innehiller
mo, varom se denna avdelnings inledning. Rdsemyrsflaten T'Is; intill torpet Rcise-

myren; f.1. innehiller BN Rc)semyren och s.l. flate, yarom se denna avdelnings inled-
ntng. Rdshagefladen r,fi;hawaJlqdan TLo; ligger niira folj. Rdshagen rrt[hagan'lLo;
beteshage med mycket stenig mark; f.1. innehiller rds ras ros rils n. 'stenrds' och s.l.

hage, varom se denna avdelnings inledning; pfl det intilliggande berget finns ett sten-

rcis i form av en varde (vale) 'uppkastad stenhog, stenrris'.
Flera Sandarnq ilr-rff med sandjord; namnen innehflller sand m. hiir i betydelsen

'sandmark, sandigt jordstycke' . S andb o g shagarna s dnb ohhrpa4a AGr; f.1. innehiller
BN Sandbogen;hagar och potatisflkrar inom Sandbogen. 2 Sqndemaden sdnamba. l.
TFt.2. TBb; s.1. innehflller mad, varom se denna avdelnings inledning; ikrarna inne-
hiller sandjord och sluttar ner mot vattendrag. 2 Sand(en) sdn. l.BYr.2. tAb; f,krar

I
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med sandjor d;1ft Sandarrta' Sand(en)' Ne'' Ov' n?a'ra d'uara sdnTBb; jfr foreg' Sand-

grind.en sdngriryefff; uf"t intill v[gen pfl sandig mark; sannolikt har viil forr hiir

funnits en grind; jfr s"r*ri"i""Bd 6:1 ,. ZSA. Sandleran sdnlera AKn. Sandplankan

sdnpthgbaTTs; lang o"i ,-u1 frker med sandjord intill Sandarna; s.1. innehflller

planka,varomr"A"nuu'delningsinledning'sandstycketsdnstbkatTBd;jorden
innehflller mera lera zin sand , 

"., 
ek"* ligger r;ntill Sandvallen; s'f innehalier stycke'

varom se denna *a"rrrlrrg, irredning. Saiivallen sduualnTBd; ang. f-1. se sandarna;

s.1. innehfllleil olt,uuroise denna-avdelnings inledning. seken sry_eTBd iingsmark

ner over vilken vatten nnner; namnet innehflller subst' sek f' 'sank, sluttande iingsmark

ijver vilken vatten "r*i-"1*"sjuk 
siinka (diir vatten nnner fram)'l se vidare denna

avdelnings inledning. in'l"lrog"n'rrlahbwm_BHo; inneh6ller sannolikt stt sammansatt

boh.sillehogm.,sillh6g,;underderikafiskeperiodernaunder].80O-taletssenaredel
k6pte de bohusliinska t'orra"*u hela lass sitt iltt gddsel; namnet syftar troligen pi att

nigonbondeharlagtenstormiingdsill,en,i[htig,pflikernsomjordfdrbiittrings-
medel. simmedalen siiadattTle; nyodling i dal mellan berg; f'f innehaller mans-

namnet Simon,jfr t.ex. simmekiirreiBd 6.1 s.224. simrnegrirdet siryalqt TSv; ang'

f.l' se f6reg.; en Simon [gde giirdet \oy. Sj\giirdet pqstTKr; giirdet ligger intill sjtin

Kisterodvan net. Sir)ty-cxu:n s6'tokoti*U;ligger intili A'byf.lorden; sl' innehilet lyckn'

varom se denna avdelnings inledning. Skogvallama ikdualana TAb; f'f inneh6ller

BN skogen och s.1. 

--roil, 
u*o^ ." d"nnu avdelnings inledning. skotthustlaten

sktslhusltrqd'anTPg;f.l.inneh5llerslbst.skotthLzsochs.l.flate,vafomsedennaavdel-
nings inledning; ,ia rr."* har legat ett ti1l en skytteftirening hdrande skotthus' dvs' hus

inrymmandebl.a'ettpienasidan6ppet**,u*if'*skyttarnaavlossadesinaskott.
Skulten skfiltanTSii; n'amnet innehflliei dial. skult m' 'fdrhdjning i terrdngen'; akertegen

hojer sig som en 
"". 

il;;;"; de omgivande flkrarna. srqggehagen pfigahswanTKa;

hage norr o* Stysri7i)''g"t 1s- detta avd' 5); namnet Zir sannolikt en redukt av ett

*St<yggebergshagen.'iiaiUori"gardet J@bbaialeif ASv; om f,l se fdlj' Skiil(e)backa

j4habaka Sdtraam XSa,iUUJ"m f SSZ Gerjora); sandjordsiker; f'f innehflller boh'

sktilt.'musselskal, r,a"k*kul, skalgrus' skalsand'' Sa)legravamaS@hagrs'uanaTYir;

f.l. innehiller uot . stal t rrsselskali; pi akem har funnits och finns iinnu skiil' Sluiren

SdreTTo;frkrarmeo-fl"**io,a",,uppstickandebergskiir;narrmetinnehfl,llerskrjr,
varom se inledningen-avd. 5. skdret sdratTTo; mitt iakern ligger ett uppstickande

bergskiir; jfr foteg. Siarlidvallen, L', St' kla stdre pdkualTUb; en backe norr om loka-

liteterna kat|as Skijrliden, Sedetta avd. s; s't' innenater vall, valom se denna avdel-

nings inlednin g. Staitarangen sldktardga Tl1;b; dng norr om gardsbyggnaderna'

senare tennisplan; f.1. innehiller antingen subst. slaktare eller v' slakta med -are-t'tt-

vidgning' Skiremyren sl@ramlye A-!u:.9T&: f'd' myr' strax 
llster 

om Svennums-

berget; f.1. innehfille,aoi' 'trtn' 
'sli'nbzir' och s'1' myr'Yatomse inledningen avd' 6'

Slrirhiillersplanknn ,tbi*lrirt"ggaTTs; iker intlll S2irhiillersberget' varom se avd'

5; slin, boh. slcir,il:i;a aiintlu; _s.1. 
innehflller planka, varom se denna avdel-

nings inledni ng. slat:tb,acka sldtrbhkaAod; jzimn mark nedanftjr sote bonde. 3 sliitten'

l. skitrgAHo, EK; strandiing med n'2' sldtre BHs; flker

pfljiimndalbotten.3.sldtran,sldtra anviindsomfotbolls-
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ple;n. Sliitte skag sldla skblw AHo; sliit ljungmark, sannolikt fcirr skogbevuxen. Skitt-
dkrarna sldtrEgrana TGb; akrar. Smedflaten sm!fl,\dan TLe; 6kern ligger vid kullen
Smedhogen, varom se avd. 5. Smedhagen smihayuan AHo; f.d. beteshage. Flera
Smedjeflaten. Smedjeliden smdlalie TVa; intill 6kern har fdrr legat en smedja. Smed-
plankorna smQplhg$ana TPg; langa ikrar; ang. f.l. se fdreg.; s.l. innehiller planka,
varom se denna avdelnings inledning. 2 Smdjorden smdlbbe. 1. ARh. 2. TIlb; s.1.

innehillerjord,varom se denna avdelnings inledning. Smdmyrarna smdmyranaTYa;
smi 6krar med myrjord. Smddkrarna sm@'dgrana TGb;jfr foreg.2 Sneflaten sniftqdry.
1. BMr. 2. BHs; f.l. innehiller adj. sned; nr 1 iir ndstan triangelformad. Snikebiten
sn)gabif,an TLb; f.l. innehiller sannolikt verbet snika; det pflstis att dgaren vid en

lantm2iterifdrdelning skall ha snikat sig till denna flkerbit frin liijtnantsbostiillet i TLe.
Soliderna eller Solliderna sdliana TEr; f.l. innehiller antingen djurbeteckningen so
(fr t.ex. Hcisteliderna ovan) eller subst. sol; s.l. innehSller lid'sh,tttning, backe'; flkem
Zir i hog grad utsatt fcir sol. Sotaretorpet sQdaratbrpat TTs; hage; innehiller troligen
namnet pi ett numera okiint torp. Stallhagarna stdlhaypgna AMa1' beteshagar vid
stranden mellan Grcinvik och Sta]len; f.l. innehiller BN Stallen eller NN Stallen. Stene-

Jlaten stlnaflqdanTEl;6ker d2ir marken fcirr var mycket stenig; s.l. innehiller flate,var-
om se denna avdelnings inledning. Stenhagen stinhhwan TVa; iker intill boningshuset.
Stenkley st?nk4bu TRs; gott om smisten pi platsen; s.l. innehiller kley,varcm se inled-
ningen avd.. 4. Stenkvit stinkoit TKI; ang. f.l. jfr fcireg., s.l. innehiller kvi, varom se

denna avdelnings inledning. Stigen stfianTGb, iker; namnet innehiller subst. s/lg, se

t.ex. ikernamn en Olastigen ovan och,Aby stigen nedan. Stockekcirr stdka*qr AOd; iker
pfl forutvarande kiirrmark; f.l. syftar sannolikt pfl att stockar lagts ut i kiinet frir rikad
framkomlighet; s.l. innehiller kcirr, varom se inledningen avd. 9. Stockkldvevallarna
stdklauauhlane TTs; intill torpet StockklSvan; f.l. innehiller BN Stockkldvan och s.1.

vall, varom se denna avdelnings inledning. 3 Storaflaten stQraflQdan.1. TGb. z.TLo.
3. TTo; Fkrar; omflale se denna avdelnings inledning. Stora mad stdra mh THo; sank

flker nzira Fkem Lilla mad, se oyan. Stora udde stQra bdaBMt, Store Udde 1856; aker
pfl en udde som bildas av det frirbipasserande vattendragets slingrande lopp. Stora vall
stdra udl TAb; innehiller vall, varom se denna avdelnings inledning. Stordal stdrdql
TSf; aker i dalging sydviist om boningshusen; jfr Lilldal. Storebrricka stdrabrhka
BMt, Brecke: Stora B. 1818; l6gt liggande flker srider om gamla hiiradsviigen; se

Lillebrticka. Storstenshagen stQstgnshayryan AHo; hage vid stenen Storsten (se detta
avd. 5) vid griinsen mot Gravarne. Stortingen stQrcbge TVfl; 6ker. Strandhamn
strdnhhmn TRb; betesmark vid stranden av Vikefjord; s.l. innehiller hamn, varom se

denna avdelnings inledning. Strutehagen stnldahhl.Uan ARv, 1864; ang. f.l. se frilj.
Struten ARv, 1864, flker, lermylla; iigofiguren har formen av en strut. 2 Stugeflaten
stduaflqdan.1. TLy. 2.TLb; Frkrar intill boningshusen. Flera Stugelyckan stbaalbko,
-a; f.l. inneh&ller subst. s/uga och s.1. lycka, varcm se denna avdelnings inledning;
vanligen invid boningshusen. Stugelyckorna stbualbkana TTs; intill boningshuset, jfr
Stugelyckan. Stuvarna stt)uana AAs; flkerlappar; namnet innehiller subst. s/zy m.
'stump, kort stycke'och syftar siikerligen pi flkrarnas ringa storlek. StyckeJlatarna
stdkafthdana AKii; giirden vid g6rdsbyggnaderna; f.l. inneh6ller stycke och s.l. flate,

r
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om bida se denna avdelnings inledning. Styckena stbkana TKI; betesmarker intill
Vikefjord; innehflller stycke, varom se denna avdelnings inledning. Stdbihagen
stbbthhywan AMa; f.l. innehflller kvinnobinamnet Stdbian stbbru; kvinnan liir ha iigt
hagen i iildre tid. Stdltorpet std\tbrpat TTs; 6ker intill torpet Stdltorpet eller Kvarn-
hogen, vzrom se BN; diir liir f<irr ha bott en man med namnet Stdl. Stambqckerl

stdrpbakan BMr; aker sdder om Strimmet; f.l. innehdller sdkerligen boh. stiim m. 'fcir-
diimning'; cjster om akern skall finnas spir efter en damm, diir iigaren till Miillerdd liir
ha odlat fisk. Sttimmarna stdrytana TAs; namnet innehiller stcim m. 'ftirdiimning';
kvarnar har funnits i niirheten. Stiimmedammen stdryadhrnanTDd; sank flker; hiir har

ftjn funnits en kvarn; f.l. innehflller boh. stcim m., stcimma f. eller sttimme n., samtliga
'fdrdiimning'. 2 Strimmet stdLwe. 1. BMr; 6ker norr om Stiimbacken grdnsande till
Stumpercid. 2. BSr; flkern grdnsar mot foreg.; narnnen innehflller boh. stcimme n. 'fdr-
ddmning', syftande pi ftirdiimningar vid kvarnar som frirr funnits vid lokaliteterna.
Sundsiingen srt4stbge ADa, 1859. Sundscingsbotten ADa, 1859, betesbacke; s.l. inne-

hiJ.ler botten, varom se denna avdelnings inledning; det inre av Sundsdngen. Sunnan-

dammen se Hcisthagen. Svalhdllevallen, L., St. kla stdra sudlhelauqlTYa;6krar; nam-

net innehflller sannolikt det*Svalhrilla som antas ingi i bergnamnet Svalhiilleberget,
se detta avd. 5; s.1. innehiller vall, varom se denna avdelnings inledning; ikrarna lig-
ger hogt och intill Svalhdlleberget. Svenseflaten sodasaftddr"tBYr; f.l. innehiller gen.

av mansnarnnet Sven med vokalen e inskjuten frir uttalsliittnad mellan s och ftiljande
konsonant; en Sven odlade upp 6kern och bodde diirinvid. Svinehagen so)nahhuan

BBr; beteshage for girdens svin. Svinehagsflaten suinahatltsJbqdryBBr; flker vid Svine-
hagen; s.1. innehiller flate,varom se denna avdelnings inledning. Sdtebacken sdlabhkan
AVn; f.d. dngsmark noff om Viijerns skola; f.l. innehflller BN Sriren. Sdtehagen

sdtrahhyusan AVn; f.d. iingsmark srider om Vijerns skola; f.1. innehfiller BN Sdten.

Sdltan sAhaTBr; vid den inre iinden av Bottnafjorden; namnet innehiller dral. srilta
f. 'salt strandiing'. Siisflatarna sdsflqdana TVa; sydsydvdst om girden; f.l. oklar, jfr
Sesteviken Bd 9 s. 4. Sd(d)husplankan sQthusplhg$a TRb; hiir har legat ett eller flera
s.k. sd(d)hus n., dvs. kretsformiga stenbyggnader diir firen fett soka skydd eller drivits
in civer natten eller fungerande som fflrffillor di faren skulle klippas e.d. Sr;(Aphnkan
sQplhgka TTo; f.l. innehflIler sd(d) m.'fir' och s.l. planka, varom se denna avdelnings

inledning; 6kem iir lang och smal. Sdrflaten sdrftqdan ADl; akem ligger i stjdra delen
av dgoomridet. Flera Sdrgrirdet. Sdrhagen s/rhhpan TLk; soder om g6rden. Stirkvit
sdrkuit TLk; se Nordkvit.2 Sdrcingen sQrdge. 1. TLe. 2.TOn:. ligger sdder om bo-

ningshusen; s.l. innehflller iing,varom se denna avdelnings inledning.
Tegarna fqanaTBd; namnet innehiller subst. /eg, varom se denna avdelnings inled-

ning; omridet har sannolikt bestitt av flera ikertegar. Tegholmarna fafublmana TBd1,

ang. f.l. se fcireg.; s.l. innehiller holme, varom se inledningen avd. 3; omrfldet ligger
sankt och hrigre liggande delar blir omflutna vid hogt vattenstflnd i det intilliggande
vattendraget. Tegvallarna fryoalana TBd; hogt liggande dkeromride som ligger vid
och hdgre dn Tegarna och Tegholmarna; s.l. innehiller vall, varcm se denna avdel-
nings inledning. Tildas hage tildas hdyuta AGr; f.d. kohage; namnet innehiller kort-
formen Tilda av kvinnonamnet Matilda; hagen ligdes av en Matilda (ddd 1905), som
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eirvt marken. Timmerdal(en) tiryadql TBb; aker i en dalsiinka, som viil 2ir den urspr.
namnbdraren; som pipekas vid likalydande namn Bd 15 s. 94 iir namnetTimmerdalen
ganska vanligt i omrfldet och kan antingen syfta pi att timmer forslats genom dalen,
att dalen anvdnts som upplagsplats fiir timmer eller att skog i dalen givit gott timmer.
Timmerdalsgrirdet tiryadqflQ4 BHs; giirde vid torpet och odegflrden Timmerdalen; f.1.

innehflller BN Timmerdalen. Tjurbetet SDrbbda TOn; Sker; f.l. innehiller djurbeteck-
ningen tjur iboh. vanligen ;ar #er; viil den inhiignad diir girdens tjur fick beta; frire-
kommer pi flera stlillen i OGB, se t.ex. likalydande namn Bd 15 s. 316. Tjurhdlet

Slrhhl TUb; vattensjukt l6gt liggande giirde sydost om gflrdsbyggnaderna; ang. f.l. se

foreg. Tobaksbiten t4baksbidaruTRtX troligen har man odlat tobak pi den lilla akern;
se Tobakshagen Bd 15 s. 316 och d2ir cit. lttt. Todderdd grirde tif,ra filo ATo; 6ker.

Tbdderdd kohagar tddra kilhaywar NIol. sydligaste delen av Todderods iigoomride.
Toftedalen ttsfiadq4Ttlb; f.d. fiker i dalen dlir nu kyrkogirden m.m. ligger; ang. f.l. se

tolj. Toftehagen tbftahaqan ADI; flkermark, frirr tomter och hus pi platsen; f.l innehSl-
ler toft f ., biform trll tomt, sannolikt med betydelsen 'enskild mark med hus, hustomt;
cidetomt';jfr t.ex. Holmberg 1946, SOV 1 s. 135 f., Bd 15 s. XXVII och SOL s. 320
f. med Litt. Tofterna tdftpna BOb; iing med gamla hustomter; om toft se foreg. *Tolid-

hagen; frirutsiitts av Tolidhagsvallen, se ftilj. Tolidhagsvallen tQlrulwsual eller Tolid-
vallen tdlrualn ASv, Tolidvallen 1851; vid htijden Tolidkullen, se detta avd. 5. Tblle-
kroken tdlakrbgan ABj; aker; f.1. innehiller det i frakten vanliga mansnamnet Tolle, se

t.ex. Bd 16 s. 67,82 och 214, Bd 6.2 s. 341 (>vanligt i trakten dven i sen tiil); s.1.

innehiller krok, varom se under Kroken ovan. Tbmtebackarna tdrutabhka4a ADI; vid
Tbmterna nr L Tbmtebacksdkern trdatabaksqgart l-Jl;6ker vid foreg. 2 Tomteflaten
tdrutaftqdan 1 . TDd. 2. TLo; frkrar med eller invid gamla hustomter; om f.l. se foreg.,
om s.l. se folj. Tomterna ttitryta4a. 1 . ADl. 2. TRb; betesmarker, f.d. hustomter. Toppe-
gtirdsflaten tbpapstlqdan TLb; aker intillToppegrirdsberget, se detta avd. 5 och skogs-
dungen Tbppegiirdet (avd. 9); s.1. innehflller flate, va.rom se denna avdelnings inled-
ning. Trappelyckan trdpalbko -a, BRd; 6ker scider om Trappen; f.l. innehiller BN
Trappen och s.l. innehiller lycka,varomse denna avdelnings inledning. >>Trappewrdn>>

BRci, 1 853; 6ker; om f.l. se fcireg. 2 Trehdrningen trlhb4egan. 1 . TTo. 2. TRb; trekan-
tiga 6krar. Trekanten tr?kantan TRu; flkem har formen av en trekant. Trillarebacken
trilarabhkan THb; aker, betesmark; f.1. innehiller sannolikt v. trilla'rarnla omkull'
med -are-komposition; mdjligen ligger en hiindelse till grund fdr namnet; jfr Trillare-
dalen Bd 12.2 s. 335. Trinda hage AAr; liten rund hage; f.l. innehflller adj. trind
'rund'. Trossemyrarnatrb;amyrgna AI-v, EK 1935-40, Trossemyren1825,EKl974-
79; ikra4 se Trossemyr(en) BN. Trubbedalen trilbadq4 TLy; 6ker i kort och djup
>trubbig> dal med branta vdLggx Trdnget trdgat ADl, 1822, 1867, EK; iker; nafirnet
innehiller dial. trdng n. 'tringt stiille, trflng passage'; accenten kan vara piverkad av
dral. trcinge n. med safilma betydelse; 6kern ligger vid en trflng passage, dzir en bdck
fon flrjt fuan. Trddesgcirdet trd;lA! THs; enligt upptecknaren (Amold Nord6n 1927)
f.d. hemmansdel; f.1. innehiller trcide, se fiilj., och s.l. gcirde, varom se denna avdel-
nings inledning. Trtidet trdt BRo, iker; namnet innehflller trdde, varom se denna
avdelnings inledning. Trridgdrdsflaten trdgapJTodan TI{r; en triidgfrrd lflg f<irr invid
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ikern; s.l. innehlller flate, vatom se denna avdelnings inledning. Trdnget trdgat TLo;
lang och smal 6ker pi bida lingsidorna omgiven av berg; nanmet innehflller dial.
trcinge n. 'trangt stiille, tring passage'. Tuften tfifte TOn innehflller en biform ttll tofi,
tomt, se Toftehagen; ej kiint om nigon tomt funnits pfl eller vid platsen. Tuholmarna

tdhblmana ASa; tvfl flkrar soder om Rinebicken och vdster om landsvdgen inom
Sannerdd; f.l. dunkel; s.l. innehiller holme, varom se inledningen avd. 3; ikrarna eller
delar av ilrrarna har sannolikt varit kringflutna vid hcigt vattenstand i Ranebzicken.

Tullbons dkrar tblbwns @grar AMa; f.d. ikrar numera bebyggda; ikrama arrenderades

av en person frin bebyggelsen Tullboden. Tungevallen tdgauql TVa; 6ker; f.1. innehfll-
ler sannolikt slbst. tunga och namnet flsyftar tungliknande forrn. Tungorna tbgana

AKv, aker; se foreg. 2 Tuyerabben tduarhban.l. TBd. 2.TOn; f.l. innehiller subst.

tuva och s.1. rabb(e), varom se denna avdelnings inledning; Akermarken har (fdrr)
varit tuvig och stenig; om nr 2 anmdrks dock siirskilt att ikern iir en sliit flate och har

den biista akedord man kan frnna. Tuvetegen tQuatfian TTp; f.1. innehiller slbst. tuva
och s.l. teg,yarom se denna avdelnings inledning; var frirr stenig och tuvig. Tviirflaten
ndrflqdan TK6; ang. f.1. se folj.; s.l. innehillerflate, varom se denna avdelnings inled-
nrng. Tvcirvallen tudruql TLe; ikern ligger p5 tvdren mot dnden av ett intilliggande
ikeromride. Tyften tfifte TSk; aker i backsluttning; narnnet innehiller tyft,brformnll
no.dial. tuft,toft och sv.dial. tuft'tomt', jfufyft Bd 18 s. 133 samt TyfiernaBdI2.2
med litt., spec. Holmberg 1946 s. 328; aldre tufi, tyft'tomt' syftar ofta pi plats fiir
iildre bebyggelse; jfr Tbfiehagen ovan. Tyskebacken tlskabhkan TYa;Aker nordvdst
om boningshusen; naflmgivningsgrunden iir dunkel; f.1. kan mcijligen, somiTyskemyr
Bd 18 s. 259, syfta pfl inflyttade tyskar eller innehilla ett mansbinamn Tysken, jfr
TyskenBdl2.l s.365 och Tyskekleven Bd 8 s. 2l5.Tyskemyrentiskamyre TVa;6ker
vid Tyskebacken; ang f.l. se detta. Tysslingevallen trt;hgaualnTDd; f.l. innehflller boh.
tyssling m. 'lingon' ; hiir finns mycket lingon. Tdrneliden tdqalie BHs, 1852; frker; f.l.
innehflller boh. torn m. 'tcirne, trirnbuske'. Tdrncingshogen, Den gamla, Den nya

dan gdmla dan nja tQ4egshbwan lAb; 6krar intill torpet Tdrncingshogen.
3 Uddan dd.a -a 1. BHe. 2.TLe.3. TTo; triangelformiga 6krar; namnet innehiller

boh. udda f. 'spetsigt, uddformigt markstycke', som fcirekommer i flera namn pi
triangelformiga iigostycken, se t.ex. UddanBd 19.2 s.202 och*Oddan Bd 16 s. 28.

3 Uddarna.l. ddana ARe. 2. bdanaTK7.3. TUb; nr 1 6ker, nr 2 betesmark pi en udde
i fjorden. Udden bdan TLk; kilformig flker; namnet innehiller udde, jfr inledningen
avd. 3; jfr Uddan ovan. Uddorna ddana TVa; Sker; namnet innehiller plural form av

boh. udda f., varom se Uddan ovan. Ulvedalsmaden ilkaadafmbe AKn; ligger vid
bebyggelsen Ulvedalerl. Under stegen una S[Qan ASa; iigomark vdster om fln, cister

om Sandberget och nolr om Sothogen; namnet bestir av prepositionsfrasen under
stegen med dunkel syftning. Utdver bdcken fidauar bdkanTTo; aker pi bortre sidan av

en biick sett frin boningshuset.
Vall a he d(ar) TToVa m. fl ., Walla-Hed 17 46 Oedman s. 26I, 1 867 Valla hedar Holm-

berg s. 126, 130; f.1. innehflller BN Valla och s.l. hed, varom se denna avdelnings in-
ledning. Flera Vallarna udlana; ikrar och iingar; se vall denna avdelnings inledning.
Vallbrottet udlbrbdat AKn, 6ker som fcirut varit vall; omvallbrott se denna avdelnings
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inledning. Vallen udl TTol.ikern ligger htigt; jfr Vallarna. Vallen, L. St. k|a strDra udl

TVi; tvi ndra varandra liggande 6rkrar, en mindre och en storre. Vasskldvestycket

od[kbeuastbkal TKii; iigan ligger vid en gammal kvarn nedanfor klyftan Vasskldvan, se

detta avd.7; s.1. innehflller stycke, varom se denna avdelnings inledning. Vedhugget

u?hbgat ADa, 6krar i utmarksomrildet Vedhugget (se detta avd. 10); enligt informant
(1965) var platsen bebyggd intill omkring flr 1900. Vike cingar uiga tigar TRb; iingar

vid Vikefjorden grdnsande mot Vik; f.1. innehiller BN Wk. Vkgel uigl!4 TVi; f.l. inne-
h511er BN Vik och s.l. gel, varom se inledningen avd. 7 ;6kern ligger framf6r en klyfta
med grisbacke, sannolikt den urspr. namnbdraren. Vireflaten uirat\qdan TFt; f.l. inne-
hflller boh. vire m.'hontrzidet av sdlg' och s.l. flate, varom se denna avdelnings inled-
ning; runt flkern har en stor hons2ilg slagit rotskott i dikena. Vrevallarna uiraualqna

TUb; ang. f.l. se ftireg.; s.l. innehflller vall, varom se denna avdelnings inledning; runt
flkern viixer honsiilg. Vita hogar uida hdutar TBd; betes- och skogsmark som ligger
hdgre iin den nedanfcir liggande odlade marken; f.l. innehiller adj. vit och s.l. hog,

varom se inledningen avd. 5; vitmossa v[xer pi marken och har fdrr funnits i iinnu
storre miingd. Vrigga srilta udga sAha AYa:' strandiing vid Viigga kile; f.l. innehiller
BN Vtigga och s.1. sciltaf .'salt stranddng' . Vr)gdkrarna udlqgrana TBd; frkrar omgivna
av flera vagar. Vrilkammen udlkbryanTKd,EK 1974_79; 6ker; vid ikern liir forr ha

bott en kvinna som var synnerligen tillmotesgiende och giistviinlig och hiilsade alla
vzilkomna. Vrirdal(en), aker i dal med likalydande namn, se avd. 7 . Vcirdalstegen AYa,
>>wdrdalstegen>> 1799; f.1. innehiller narmet Vcirdal(en), se frireg.; s.l. innehAller reg,

varom se denna avdelnings inledning. Flera Viistergc)rdet; tkl:ar vdster om bonings-
husen. Vc)sterhagen udstarhhuan TVa; ang. f.l. jfr foreg.

Abystigen @bystLlan TOU aker intill gamla byv2igen mot Aby; namnet innehiller ett
gammalt viignamn *zibystigen, varom se avd. 4. Adalen ddqnTYiL; iker vid en bick,
dvs. i en hdal. AJtaten dltrqdan TSf; en 6 rinner genom ikern; s.l. innehl,iiler flate, val-
om se denna avdelnings inledning. Asen dsanTGb; betesmark i As(e)berget.

2 Ackrorna dgrana. 1. ARh. 2.TYa; innehflIler iickra, varom se denna avdelnings

inledning. Applegdrdsbackar tlpLaftpbakarTKl;iker och betesmark nolr om Apple-
giirdet; f.1. innehiller BN Applegi)rdet. Angarna dganatAb; angar norr om Aby gflrd.

Angeliderna rigaliana TRu; betesiing och skogsmark pA bida sidor om den gamla

hiiradsviigen; s.l. innehiller lid, varom se inledningen avd. 5. Flera Angen dge, tl<rar

och iingar. Anghagebotten dghhwabbryTKa; tigger lflgt och iir omgiven av berg; s.l.
innehflller botten m., varom ie Botten ovan.2 Anghagen dghatpan.l. THo. 2.TLb;
6krar.

Odegdrdarna) L., St. kla stdra )gql,ana THb; akrar soder om girdsbyggnaderna;
jfr Odegdrden, Odegdrdarna nedan. Odegdrdshdlet @gasha1 TLii; sank och l6gt lig-
gande 6ker pfl griinsen mot Lyckan ibland iiven kallad Odegdrden, se Framme 1999

s. 197. Oftaten dflqdan TPg; Sker intill hiijden Ohogen (se detta avd. 5.). Onnebiicken
\aabdkan forr >>Onnebecke liden> AAm, Onnebecke liden 1865; 6krar norr om
Onnebdcken, varom se avd. 2. Ornsflaten bu.sflq.dan TLe; frker intil Ornsberget; f.l.
innehiller sannolikt, liksom i Ornsbergel, soldatnamnet Orn; om uttalet se Orns-
berget, avd. 5; s.l. innehiller flate, varom se denna avdelnings inledning. Ostebomdl
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b;tabumqt, TTs; bonder frin Ostebo i Biirfendals sn liir ha brukat denna flker; s.l. inne-
hiiler mdl, varom se denna avdelnings inledning. Ostergcirdet b;tarlst TLk; giirde

rister om girdsbyggnaderna. Osterkviet b;tarkuit AHo; forr kreatursinhiignad i 6stra

delen av tdtorten Hovendset; s.1. inneh6ller kvi,varom se denna avdelnings inledning.
Osterdng b;tareg AHn; flkermark. Overgr)rdet duarlAt, BKb; f.l. inneh6ller den boh.

formen duar av standardsprflkets iiver ochs.l. grirde, varom se denna avdelnings inled-
ning; giirdet ligger vid >>6vre>> sidan av vzigen mot Stora Hedum; jfr Nergtirdet.

2 Amerika amdtka. 1. TBe, Fkrar. 2. BHr, aker med hiillristningar i ndrheten.

- Atrar med namnet Amerika ligger vanligen avldgset, se t.ex. flkernamnen Amerika
Bd 15 s. 294 och diir cit. litt., Bd 3 s.245 samt BN Amerika Bd 18 s. 98 och 124; sir

tycks dock inte vara fallet hiir. Nr 1 betecknar ikrar ost och nordcist om boningshuset.

Nr 2 betecknar en vid uppteckningstillfiillet Ar D27 tiimligen nyrtijd 6ker i en gliinta i
skogen omkring 250.-300 m sydvzist om boningshuset. Den egentliga namngivnings-
grunden miste diirfor i bida fallen betraktas som okiind.

Bankestenshogarna pAgbastenshou)ana TRb. - Namnet iir sannolikt en ideell
ellips av ett *Bankestenshogdkrarna, dar f.l. innehfrller *Bankestenshogen, en sam-

mansdttning med f.l. innehillande namnet Bankestenen, se detta avd. 5, och s.1. inne-

hillande hog, varom se inledningen avd. 5. *Bankestenshogen har i si fall sannolikt
betecknat den lilla kulle som ligger vid Akern.

Bergsapan bdSfiba TRu, flker. - Namnet iir dunkelt men syftar troligen pfl ikerns
liige vid berg et B e r g s ap eb e rg et som trsprungligen antas ha kall ats * Ap eb e r g e t' berget

som apar', dvs. hdgrar, under vissa speciella vitderftirhillanden, t.ex. di luften iir klar.

Se *Apeberget avd.5. Miijligen kan ikern i 2ildre tid ha kallats *Apan. Namnet kan i
sfl fall ses som en ellipsbildning med ett feminint ord, t.ex. lycka, som ellipsbas till en

kortform av bergsnamnet *Apeberget. F.l. innehflller berg och kan miijligen vara ett
yngre till2igg syftande pi Akerns liige vid ett berg.

Bjiirnsskogenbl(skogan TOn, flker. - F.l. innehiller djurbeteckningen bidrn eller

mansnamnet Bjdrn. Om ljudutvecklingen se t.ex. Bjdrsholmen Bd 6.1 s.157, Bjdrs'
brtinnan a.a. s. 264 och diir cit. litt. samt Bidrsgiljan Bd 6.2 s. 430. S.l. innehSller

skog. Ursprungligen har viil namnet betecknat en skog vid iigan eller kanske den skog

i vilken nyodlingen togs upp. Akern odlades enligt uppteckningen upp i slutet av

1800-talet.

Borregirden bdragqn AIo, pfl grdnsen till Langeland. - F.t. Zir flertydig och kan

innehSlla boh. borre m. 'envis person' eller mansbinamnetBorre. En annan mojlighet
iir att den innehiller boh. viixtbeteckningen borre m.'kardbotre', boh. borra f. 'borr-
h6f i en icke pflriiffad betydelse '(vattenfylld) h61a o.d.', eller ett icke pfltrffiat boh.
*borr m. i samma betydelse, jfr boh. ruisabbra f. 'ndsborre' och bbta, ryblkab$ra
'iippningen i en kospene'. Jfr tolkningen av f.l. i BN Borrehagen iBd 12.2 s. 66 och
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diir cit. litt. S.l. innehfrIler gdrd, fvn. gardr m. 'Gjerde; Jordstykke, Plads, Rum som er
omgivet af et Gjerde', no.dial. gard m.'et Gjerde, et Hegn; en Haave, et indhegnet
Stykke Jord'. Namnelementet iir vanligt i BN i sin standardsprikliga betydelse men
har ocksi pitrffiats i namn pi ikrar, hagar och giirden i ett fetd namn i bl.a. Jdsse och
Nordmarks hd i sydviistra Vdrmland, hiir sannolikt i betydelsen 'inhdgnad, inhiignat
jordstycke'(Falck-Kj2illquist 1973 s. 52 f.). Jfr iiven sammansdttningar som kdlgdrd.
Jfr ziven gcirde, varom se denna avdelnings inledning. Man kan dock inte utesluta att
namnet frin brirjan betecknat en numera spirl<ist fcirsvunnen iildre bebyggelse, i vilket
fall s.1. kan innehilla gdrd i sin bebyggelsebetecknande betydelse och anviindning.

Driget dr@gat TLci, iker. - Namnet innehiller boh. drdg n. '(trang) dalsrinka'.
Akern ligger i en dalgang mellan en bergis och en vag. Drdg har viixlande genus i
flera dialekter, bl.a. fdrekommer siviil f. som n. genus i boh. Se Falck-Kjzillquist 1973
s. 42 och diir cit. litt. samt Drdgen ovan (drdg f.). Se dven Drdget Bd 16 s. 199, diir
dock sett som en ellips av ett*Drdgestycket e.d. Sannolikt innehiller dock dven detta
namn drdg med neutralt genus.

Evegiirdetlueru[TSv. - F.l. kan innehfr]la kvinnonamnet Eya eller, mera sannolikt,
boh. mansnamnet Eyin !wn, viket dock fdrutsafter bortfall av -n- i fogen. Jfr Eve-
kasen Bd 12.2 s. 343 med not, diir f.1., med hiinvisning till ftiredrag hillet av Carl
Sigfrid Lindstam vid den nordiske namnegranskarkongressen i Oslo 1956, antas inne-
hfllla kvinnonamnet Eva eller mansnamnet Even. For det senare talar dven dels att
kvinnonamn et Eva i viistra Sverige normalt uttalas som @ua eller d,oa, dels att en per-
son frfln Hunnebostrand med namnet Evin iwn iigde giirdet ftirr. Om mansnamnet,
som fcirekommer i flera bohusliinska namn, se t.ex. vidare Evinrr)d Bd 16 s. 30 f. och
diir cit. litt. samt Evends Bd 6.1 s.247 .

Fagersldttfiirltsla!TYa, beteshagar och ljungmark. - F.l. innehflller antingen adj.

fager'vacker o.d.' eller '(ftir odling) tjiinlig, god', varom utftirligt Fagerhult Bd 18

s. 70 f. sarrt FagerbackaBd 16 s. 31, eller sl2iktnamnet (soldatnamnet) Fager, vars
genitiv-s i si fall kan anses ha sammanfallit med s- i s.1. skitt. S.l. innehiller skitt i sin
standardsprflkliga betydelse.

Fivelbacken fiualbhkan AKn. - F.1. innehiller antingen boh. fivel m. 'fjziril', eller
en bohusliinsk motsvarighet till no.dial. fi.vel, fvn., nisl. fifiII 'l4vetarrd' , dvs. 'mask-
ros',jfrev. sv.dial.fivel 'hiistfibbla,Arnicamontana'.Namnetsyftarantingenpiriklig
forekomst av fjiirilar eller av maskrosor pi platsen. S.l. innehiller backe, varom se

denna avdelnings inledning.

Flottudden ftdlbdan -hdan, BMt, iingsmark. - Liksom i Flottmqssen Bd 20.1

s. t72 ochlikalydande namn i 8d20.2 s. 239 och Bd 17 s. 208, samtliga betecknande
iiversvdmmande mossar, samt Flottstycket m.m. Bd 17 s. 252kan f.l. inneh6lla fvn.
och no.dial. flot r.'n6.got som flyter'. En annan mrijlighet iir att f.l. innehflller boh.
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fldtt m.'hudavdragare, puke' (eller ett verbalsubstantiv 'hudfliende'), eftersom slak-
tade hiistar fcrrr alltid fliddes pi denna udde. En ulvgrop finns ocksi i ndrheten, och
mtijligen har dven i denna fangade vargar flAtts pfl udden. Slutligen kan det inte helt
uteslutas att f.1. innehillerboh. flof/ m. 'feisting'. Aven de bflda senare mrijligheterna
pipekas tnder Flottstycket m.m. Bd 17 s. 253 samt i diir cit. litt. Angen ligger pfl en

udde som bildas av det fdrbipasserande vattendragets slingrande lopp och som
sannolikt iir den ursprungliga namnbdraren. Vid h6gt vattenstind stiger vattnet civer
udden.

Harbacken hdrbhkan TUb, 6.ker i sluttande griisbacke. - F.l. innehiller sannolikt
boh. hdru'hare', jfr boh. u<ira far standardsprikets yara,jfr ev. ocksi fvn. heri och
fsv. hreri, bida motsvarande hare. Om ordformens fdrekomst i bohusliinska ortnamn
se Bd 10 s. l2l (*Hdrsdalen) och s. 131 (>>Herrebrdten>> och *Hcirdkrarna); se liven
Hiirskitt Bd 20.1 s.41.

Ilevattneti4ausntTBr; f.d. myr nu Aker. - F.l. innehiller sannolikt boh. ll f. 'grund-
stycke i plog' och s.1. vatten, varom se inledningen avd. 1. Namnet har mrijligen urspr.
isyftat nigon vattensamling i myren eller nigon del av det vattendrag som flyter vid
och genom lokaliteten och som hiir gor en skarp knyck. Diirigenom fir iigan den form
som fcir tanken till en il. Med avseende pif .1. jfr lleberget i det niiraliggande Kville hd
(Bd 16 s. 171), dAr f.l. antas innehflLlla boh. i/ f. 'grundstycke i plog' i jiimforande
anviindning.

JalmingenTdlmbgan TSf, aker norr om girden. - Namnet iir dunkelt. Det tycks
snarare vara en avledning dn en sammansiittning. En avledning pil -ungen sktlle
emellertid ha uttalats med slutet o-ljud (a), jfr Bredungen ovan med tttalet-agan.
Mojligen kan -bgan vara en ombildning av ett -ogan, dock ovisst av vilket skiil.
Jalm- innehiller sannolikt en nordbohusliinsk motsvarighet till no.dial.Talma'klinge,
gi genlyd, skr61e, synge h6it', om katt iiven 'mjaue', jfr fvn. (och nisl.) jalma'sh'ia,
larma, dina', samt, i flera svenska dialekter, jalma 'sHka, larma', om katt dven
'jama'. Jfr namnel Jalmegel, dalklyfta med griisbacke ner till sjtin Langtins vatten, dzir

f.l. antas anspela pi att det ekar i klyftan eller att larmande eller sjungande ljud uppstfrr
i klyftan vid vissa vindriktningar (avd. fi. Akemlalmdngens ena del domineras av en
djup klyfta genom vilken rinner en kraftigt brusande biick som hiir bildar ett vattenfall,
vid vilket det ftirr lig en kvarn. Sannolikt har namnet sin grund i de larmande och
sjungande ljud som frambringas av det snabbt framsfrrimmande vattnet. Namnet kan
ursprungligen ha syftat pi biicken eller pi vattenfallet.

Kalwiittnet kdlurblnat TVa, fcirr sank 6ker. - F.1. innehflller sannolikt djurbeteck-
ningen kalv och s.1. boh. vd.ttne n. 'vatten; vattensamling som uppstfrr av ur jorden
framkviillande vattenidror; brunn; vattningsstiille ftir djur', varom inledningen avd. 10.

Namnet har viil urspr. avsett en numera forsvunnen vattensamling diir kalvarna bru-
kade dricka.
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Klingermyrarna klDgarmfirarua TTo. - F.l. innehiller sannolikt kringla f. eller
kringel m. 'ring, ringformigt stycke i terrdngen' med ljudomkastning av r och /, se

KlingeremyrenBd 12.2 s. 311, Klingretjrirn Bd 18 s. 159 och diir cit. litt. Lokaliteten
har dilig jord bestiende av ett tunt skikt mylla. Formen pi Klingermyrarna dr inte
kiind. Namnet syftar dock sannolikt pi lokalitetens form eller pi nigon kringelformig
terrdngformation pi eller vid [gan.

Klimpebacken Sdrypabhfrarz TSI betesmark. - Namnet 2ir sannolikt en redukt av
ett * Kcimpestenbacken, vars f.l. innehfiIler boh. kimpesten, varom se Kiimpestenarna
avd. 10. I omridet finns 7-8 s.k. Himpestenar. S.l. innehiller backe, va.rom se denna
avdelnings inledning. Namnet 2ir knappast en sarnmansiittning med backe och det
allmiint forstiirkande prefixetkiimpe-, dels med tanke pfl fcirekomsten av ovan niimnda
stenar, dels eftersom varken backen eller betesmarken :ir ovanligt stor eller betydelse-
full.

Kiirrtingehagen SdyegahhwanTRs. - F.l. kan innehfllla kcirr, varom se inledningen
avd. 9, eller ett icke belagt BN eller NN *Kcirrringen. S.l. kan innehella antingen ett
slbst. dngehagen eller ett osammansatt hagen, varom se denna avdelnings inledning.
Omridet ligger viister om boningshusen och sp6r finns av iildre bebyggelse pi platsen.

Lekarehagen ligarehfuwan ASa. - 1857. - F.1. innehiller sannolikt subst. /ek eller
v. leka (med -are-tfividgning) antingen syftande pi djurlek eller pi dansgille eller pA

att h6l1a dansgille. Platsen ligger vid Vetteberget sodra fot relativt centralt i hemmanet.
Milet har egendomliga kvantitetsomkastningar, si Lekare- iir inte otiinkbart. Jfr
bandets inledning, Bd I9.2 s. XXI och s. 123 samt Lekare- eller LiggarebackenBd 15

s. 11.

Linrflckan hnrcbka TLe, beteshage. - En mdjlighet dr att namnets f.l. innehiller
viixtbeteckningen lin och dess s.l. subst. rricka f. i dess betydelse '16ngstr2ickt jordom-
ride, (1and)strdcka'. (Se riiclca subst.l tI, SAOB R 3664 f.) Namnets betydelse kunde
di vara'den lingstriickta linikern'e.d. En annan mojlighet iir att namnet innehflller ett
icke belagt boh. sammansatt subst. linrticka f. 'rad av linskylar; pfl omse sidor om
stdnger eller mot varandra pi 6kern uppsatta linskylar', med f.l. innehillande viixtbe-
teckningen lin och s.l. rcicka f.'lflngstriiclt sammanhiingande stycke eller rad (av ngt)'.

Linstubben ltastnban THii, iker. - F.l. innehiller vdxtbeteckningen lin och s.l. san-
nolikt boh. stubb m.'bit, stump', alltsS eg. 'linstumpen', kanske syftande pi att 6kern
Zir liten och kort;jfrAspestuttarna och Linstutten, Bd 18 s. 280 resp. 295.PiL Skern har
fcirr odlats lin.

Mjtilkesollsholmen ml&hkasalshghman BBe, 6ker. - F.1. innehiller boh. mjdlkesoll

ry&bkashl m. 'portion mjiilk med brutet brod i'. En tidigare dgarc till Berg liir ha till-
handlat sig detta jordstycke ftir en mjtilkesoll av en granne pi Fruiingen, Svarteborgs

[-
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sn, Tunge hd. S.1. innehiller av okiind anledning holme, valom se inledningen avd. 3.

Sannolikt isyftas nigon triiddunge eller annan naturformation pfl eller vid flkern eller

att ikern skiir in som en udde eller holme i omgivande mark. Jfr likalydande namn Bd

18 s. 179 sarnt Mjdlkesollen Bd 8 s. 174, 179, vilka dock bida isyftar kringflutna
lokaliteter.

Nordmarken njrmhrke ndlmhtkg AVii, frker. - EK 1974-79. - F.l. innehflIler

lzigesangivande nord och s.l. mark f ., hiir sannolikt i betydelsen 'greinsomride' eller

'utmarksomrtde', varom se t.ex. Falck-Kjiillquist 1993b och diir cit. litt. Sannolikt

avser nalnnet hela norra delen av gflrdens iigoomr6de nolr om bebyggelsen och upp

mot ufrnarken i vilken 6kem brutits, alltsi ett betydligt stcirre omride dn den odlings-

mark nomrt pi girden som p6 uppteckningama anges som namnbdrare.

Raspehagen rd.spahhtttan THii, 6ker. - F.l. dunkel men kunde mojligen av okiind

anledning innehfllla y. raspa '(med vertyg sflsom fil eller rasp eller rivj?im eller kniv
el. dyl.) riva av mer eller mindre finftirdelade smidelar, skrapa, jiimna, glatta; iva'
eller 'flstadkomma raspande ljud', i boh. iiven 'krafsa' . Kanske har man i hagen raspat

lov eller bark till ftida 6t fflren. S.1. innehiller hage,varom se denna avdelnings inled-

rung.

Robackama rdbhkana THb, flkrar och betesmarker i backigt landskap. - EK
1974-:79. - F.l. inneh6ller sannolikt sarnma ro, viixelform till rri 'griins, rflgflng', som

antagits ingh\ RobackeniBd 16 s.179. Lokaliteten ligger vid en hemmansgriins. S.1.

innehiller backe, varom se denna avdeheings inledning. Att f.l. skulle innehfiIla boh.

rog svannde mot standardsprflkets rdg, som i Robacken eller Rdgbacken Bd I2.l
s. 103, forefaller mindre troligt. Sannolikt iir backlandskapet vid hemmansgrdnsen

den ursprungliga namnbiiraren.

Ronsebacken rdAsabhkarz TKcj, beteshagar. - F.l. innehiller troligen boh. runsa f .

'gungfly', seRonsarebackenBdIg.2s.l00,RunsarekasenBd19.2s.l38ochRzruse-

flatenBd 15 s. 310. Omridet ligger sydost om girdsbyggnaderna vid ett sankomrAde.

S.l.innehiller backe,vafomsedennaavdelningsinledning.JfrBNRarudsbackenTAb,
vid griinsen mot TKti och TRu, samt BN Runsdngen och det till TKtj grdnsande hem-

manet Runden, om bida se BN.

Rtidslekehogen rd;lekahbwanTOt,6ker. - F.l. innehflller BN Rod. S.l. iir dunkel

men kan mtijligen innehilla ett *Lekehogen, vars f.l. innehiller antingen subst. /ek

syftande pi djurlek eller ett soldatnamn Lek och s.l. hog 'hdjd', valom se inledningen

avd. 5. Om uttalet med langt k se Lekarehagen oyat.,Akern ligger pi sluttande mark

vid grlinsen mot Rdd.

Sax(e)b6l sdksabWl TBe, ling. - Namnet iir dunkelt, men kan mojligen innehilla ett

boh. *sax(e)bdl, vars f.l. innehflller boh. sax m., f. 'takstol, ett par takspa:rar' och s.l.
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det under Bdlabron (Bd 1 s. 105) niimnda boh. bdlar'obearbetade trddstammar';
narnnet kan i si fall syfta pi n6gon naturformation som liknar ett sfldant frirem6l pi
eller vid iigan.

Skogariingen skQrege AHo, dng. - F.l. innehAller sannolikt en kontraherad form
skqr, en motsvarighet till fvn. gen. skogar av sktg m., boh. skow,med bortfall av
intervokaliskt w. Jfr Sl<tg(er)cingen Bd 15 samt diir cit. litt., t.ex. SkogerengenNG 2
s.352, Skogrem 1 s. 58 och Skogarrende RB s. 177 . Angen ligger pi grdnsen till Dale
och iir omgiven av smiskog.

Smiirdngen smQrege TVa, iing. - F.l. inneh6ller sannolikt boh. viixtbeteckningen
smcire m. 'vitklciver, Trifolium repens', mojligen anvAnt om rtidklcjver, Trifolium
pratense, eller om vild vitkltiver, Stellaria media. En annan mtijlighet iir att f.1. inne-
hiller boh. smtir'smiir' , i si fall i en allmiint rosande betydelse avseende gott bete pi
iingen.

Sommarskvit sbryaskujt TKt. - F.l. innehflller av okiind anledning slbst. sommar
och s.l. kvi, varom se denna avdelnings inledning. Anmiirkningsvdrt dr att sommar
som f.l. i sammansiittning normalt i norra Bohusliin har genitivfonn, som t.ex. i
sdryafda sdutspti sdruafudr i Siirbygdens hd (Nil6n 1879) och i SommarsvcigenBd.16
s.151.

Svalemaden sud\am@e TOn, iker. - F.l. innehflller sannolikt ad1. sval eller verbet
svala 'svalka: vara sval' . En annan mtijlighet 2ir att f.l. innehiller ett numera bortgkimt
namn*Svalan'den svala 6n'pi den 5 som tidigare runnit genom genom dgan och som
avvattnar sjtin Onna vatten. Ans lopp har numera iindrats och vattendraget rinner idag
scider om flkern. I det ftirra fallet kan namnet antingen syfta pi att jorden iir kall (och
diirmed fciga givande) eller, som antas i Svalemyr(arna),Bd 17 s.32, pfl att kreaturen
gitt ner till maden fdr att svalka sig. Om ett 6namn *Syqlan ingir i f.l. kan samma adj.
ingi i vattendragsnamnets f.l. och syfta pi att ivattnet har upplevts som svalt.

Svaliingen sudldge TVa, iing. - Namnet iir sannolikt en redukt av ett Svalbacke-
ringen 'dngen som hrrr till Svalebacka'. Valla Viistergird, pi vars mark iingen ligger,
kallas 2iven Sv alebackn, varom se BN; jfr dock t.ex. Svalekaserna Bd 1 8 s. 135 och diir
cit. litt., siirskilt norska Svalingen'den svala zingen' (NG 16 s. 19). Platsen ligger inte
langt fran boningshusen.

Tjocketeg tfifr,ata1BKb, aker, kohage. - Tjocke Teg >Orrebergs fordne TJocke Teg>
1829. - F.l innehiller adj. tjock i hiiradets dial. uttatat tyft (DAGs, Smdgen) till skill-
nad frfln i tiwiga boh. dial., vilka s6 gott som samtliga har uttal som #Ak Sak Sok
(DAGs). Ordet ingflr i ett flertal namn fciretrddesvis p5 5krar, kiirr och myrar i Bohus-
liin, diir man i de flesta fallen antagit syftning pi riklig eller tuvig viixtlighet eller
vdxter med tjocka blad eller yvigt vZixtsiitt. Se t.ex. Tjocketegen Bd 8 s. 219 (>tuvig el.
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yvig vegetation, jfr no.dial. tiukkeng'eng med stort og tetvoxet Gr&s', ziven 'den

bedste Deel af Engen'>>), Tjocka Hirret Bd 1 s. 269 (>karr:et Zir fullt med hoga tuvor,

dessutom med pors>>), Tjocka stycket Bd 16 s. 235 (>>troligen [...] tiita tuvor el. dyl.rr),

Tjockekiirr Bd l2.I s. 368 (>'den tdta dungen' ; nu flker med skog omkring>), Tjycke-

myr Bd 12.2 s.315 (>relativt tiit, frodig vegetation>). Siikerligen ligger liknande ftir-
hillanden till grund fdr f.l. i det hiir behandlade namnet Tjocketeg. S.l. innehiller reg,

varom se denna avdelrrings inledning.

Tfehiirnan trih&4a, trph64o BAb, nekantig iker. - Namnet 2ir sannolikt en (reell

eller ideell) ellips av ett*Trehdrnelyckan, *Trehdrneiickran e.d. eller, med tanke pi att

etskilliga flkrar iir upptagna i gammal dngsmark, ettxTrehr)rneringen. Annorlunda ut-

tryckt, ett lyckan, iickran, tingen e.d. har sannolikt foresvdvat namngivarens tanke vid
namnbildningstillfiillet, kanske med anknytning till subst. hdma f. (no.dial. hyrna f.,

fsv. hyrna f.). Jfr Trehiiman Bd 16 s. 215 (2 Skernamn) och Bd 18 s.279 (9 2igonamn),

samtliga utan spr6klig kommentar.

3 Underliindet.l. inaldutTHr.2. daaldat TBe. 3. d.nalhryt TBd. - Namnen inne-

hflller sannolikt det iBd 19.2 s. 2lI f . och diir cit. litt. wder Underleinde(t) antagna
*underlcind(e) n.'lfugtliggande mark, lflgt liggande stycke land'. Jfr iiven subst. over-

lc)nde n.'hrigt liggande mark' och namnet Overliirudet Bd 6.2 s. 479 och Bd 8 s. 339.

Enligt uppteckningen iir platserna eller har ftirr varit sanka.

Vassgrensflaten ud;grgnsft\dnBHs, flker. - Utmed flkern flyter en biick som vid
Akerns ena hcim fiirenar sig med ett norrifr6n kommande vattendrag. F.l. innehiller
antingen ett icke belagt naturnarnn *Vassgren eller ett subst. *vassgren,bhdainneh6l-

lande gren 'fdrgrening (av tv6 vattendrag)', varom Stahl 1950 s. 116 f., betecknande

den punkt diir de tvi vattendragen fcjrenas. S.1. innehiller flate, varom se denna avdel-

nings inledning.

Flera Odegflrden eller Odegflrdarna. Namn innehillande sttbst. ddegdrd vittrrar

vanligen om att garden under nflgon period har varit obebodd och att dess mark bru-

kats under nflgon annan gird. Om odegirdsproblematiken se t.ex. Bd 12.1 s. 67 och

dlir cit. litt., Framme 1985 och Framme 1999.

9. Skogarr lundar, bevuxna omrflden; enstaka triid
Skog m. ingir i sin standardsprikliga betydelse '(stdrre) omrflde helt eller till over-

viigande del beviixt med ffad' i namn pi stiirre och mindre trddbevuxna omriden.

Ordet har sarnma betydelseomfflng bide som namnelement och som appellativ.

Liksom i Tanums hd (Bd 19.2 s.213)'il skog ett semantiskt dverordnat begrepp och

anvrinds vid definitioner av olika tr2idbeluxna omriden.
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Lund, fvn. lundr m., i DAGs med betydelsen 'lund, mindre skog', ingir endast i ett
namn, Lunden, som betecknar ett numera fcirsvunnet litet triidbestand.

Hult holt n. I DAGs fcirekommer holt n. med betydelser som 'hult, skog, skogsom-
ride'. I flera socknar anges ordet inte vara kiint utom i ortnamn. Om ftirhillandena i
Tanums hd se Bd 19.2 s.2I3.lfr fvn. holt n.'liten skog' (Nongn ordbok), 'tgr,ufrugt-
bar Stengrund som haver sig op over den omliggende Jordoverflade og gjerne er be-
voxet med Treer' (Friztner), fsv. hult holt n.'liten skog, skogsbacke' (Sctrlyter) 'liten
skog, skogsdunge' (Sciderwall). No.dial. har holt n.'Skovstykke, Lund, en liden Skov'
(Aasen), jfr dven sammansiittningar somskogsholr'skogsdunge' , granholt 'grandunge'
m.fl. Bland hiir behandlade naturnamn i Soteniis hd frirekommer namnelementet holt
endast i ett fetal namn, t.ex. de tvi likalydande Holtet, det ena betecknande en friid-
bevuxen backsluttning, det andra en skogsmark med bete, samti Ekhol, varom se avd.
10. Materialet Zir alltsi frir litet fcir att kunna ge bidrag till den diskussion om betydel-
seinnehillet hos namnelementet som fcjrts av olika forskare, senast av Lars Hellberg
(1967 s.100-106), Jan-Paul Strid i SOA 1996 (s. 19 f.), Hugo Karlsson (1999 s. 105 tr.)
och Birgit Eggert (2006 s. 167 ff.), i nflgra fall med jiimforelse tiII den fullt levande
anvindningen av ordet i nyisliindska med betydelser som 'ujrvn, ofte stenet Stykke
Jord, delvis blottet for Grcinsvar', och 'Bakke' (Bldndal). Se vidare Bd 19.2 s.213 f .
samt SOL s. 134.

Kcirr n., fvn. kjarr n. 'kjerr, smiskog, kratt, busk, helst pi vit grunn' (Norr6n ord-
bok), 'Kraat, Buske, isar paa fugtig Grund' (Fritzner), no.dial. kjerr n.'Sump, Myr;
isar med Krat el. smaa Buskvrexter' (Aasen), kjerr n.'sump, isrer med krat' , kjerre m.
'liten skog el. lund isar av smaa frEr' (Torp 1919) och dven kjerr n.'et Trres el. en
Busks hele Vakst af Grene ogLgv' (Ross). Nisl. har kjarr n.'Krat, Kratskov' (Blon-
dal). I DAGs fcirekommer kcirr n.'trdddunge fdretriidesvis pA sank mark; snar av lflga
triid och buskar (oviisentligt om marken iir torr eller fuktig); dunge'. Som pipekas i Bd
19.2 (s.215) framtonar tre huvudbetydelser: 1) 'sank mark (i allmiinhet)', 2) 'bevuxen
sankmark' och 3) 'snir av smfl triid eller buskar (oavsett markens beskaffenhet)'. Be-
tydelsen 'snirskog' tycks dvervziga i vistra delen av Norden, se Fridell 1996 s. 119 f.
och diir cit. litt., Bd l2.l s. 366, OGB passim, DSA 8 s. 301. Enligt Hans Jonsson
(1966 s. 336 tr.) kan spr6kmaterialet bide ge stod frjr att den primiira betydelsen av
ordet varit '(sumpig) smiskog el. (sumpigt) buskage e.d.'och fcir att den varit'sank-
mark o.d.'. Det biir framhillas att det naturligtvis knappast iir mrijligt att avgora om
namnet primiirt betecknat sumpmark eller snflrskog (ofta pi sumpig mark). Di det
giiller ordet och namnelementet kcirr dr det ofta inte mrijligt alt avgora om det i namnet
ar frhga om den i ortsdialekten vanliga betydelsen 'tiit skogsdunge (fdretriidesvis pfl
sankmark), tdtt buskage, triiddunge' (fr t.ex. Bd 18 s. 21, l2.l s. 366, 19.2 s.213 t.)
eller betydelsen 'sumpmark'. De flfialiga naturnamn i hiiradet som innehi"ller kiiru
behandlas i denna avdelning.

Park m. fdrekommer i DAGs i betydelsen 'vacker och vfrrdad skogsdunge (kanske
oftast planterad skog)'. Aven detta ord tycks ha samma betydelseomfang bflde som
namnelement och som appellativ. Ordet forekommer endast i namnet Parken.

Stycke n. 'bit, del (av)' frirekommer i ett par namn som betecknar en (uppmitt) del
av nAgot strirre. Jfr inledningen avd. 8.
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Aspeluirret dspaSq[ TLe; skogsdunge av aspar; s.l. innehiller kiirr,vatom se denna

avdelnings inledning.
Bokskogen bQgaskoryan TAr; hiir vdxer ovanligt nog en liten bokskog.

Dammeliderna dfuualiana TFr; lcivskog; f.l. innehiller subst. damm och s.l. lid,
varom se inledningen avd. 5; omridet iir sankt. Dammskogen ddryskilwan THo; skog

vid 6kem Dammarna (avd. 8); f.1. innehiller sannolikt flkernamnet och s.l. skog,vat-
om se denna avdelnings inledning.

Eldsbacka skog {lsbaka shiw BEb; skog pi bergssluttningar pe Eldsbackas 2igor;

f.l. innehiller BN El.dsbacka.

Hogarna hdutana TKo; lovdunge som ligger htigre lin den omgivande terrdngen;

nanrnet innehSller pl. form av hog, varom se inledningen avd. 5; jfr Hogarna avd. 5.

2 Holtet h6ltat.1. AAt. 2.'f Lb; nr 1 iir en trddbevuxen backsluttning, rtr 2 en skogs-

mark med bete; namnen innehiller holt,varom se denna avdelnings inledning.
Intagan eller Intageniptqgaiatag@ BGg; vid uppteclcaingstillfzillet (1927) skog,

f.d. aker; namnet innehiller subst. intag n. eller intaga f. bflda'jord som intagits av

den gemensamma utmarken', se inledningen avd. 8. Intagetiathgat TKo, skogsom-

rflde, se foreg.
Jistigen fistilanTKo; bjorkdunge pfl ett bergmassiv; f.l. dunkel; s.l. innehiller stig,

varom se inledningen avd. 4; en stig som gitt over berget bor vara den ursprungliga
namnbdraren.

Kaseliden kdsalie THii; f.l. innehfiller BN Kasen och s.l. lid, varom se inledningen
avd. 5; namnet betecknar en barrskog vdster om bebyggelsen Kasen. Klevesktgarna
klguaskbpa4a AKn; f.1. innehflller antingen ett BN *Klevan eller subst. klev, vatom se

inledningen avd.4; s.l. innehiller skog, varom se denna avdelnings inledning. Knuts-

dalsskogen AKn, Knudhsdahlskoghen 1666 Db; f.l. innehillerBN Knutsdal. Kvarne'
skogen kufi4oskbpan TKd; skog vid sodra dnden av Koderdd vatten diir forr tre kvarnar

har legat.
Liderna fianaTLe; lovskog; omlid se inledningen avd. 5. Lidmon DmbnTRo; skog

planterad pfl ljunghed; f.l. innehflller lid'backe' , varom se inledningen avd. 5, och s.l.

mo, yarom se inledningen avd. 8. Lille-Pers stycke lblapip p[.bka AIlo; balrskogsom-

ride; f.l. innehiller av oviss anledning ett mansbinamn Lille-Per och s.l. stycke, varom
se denna avdelnings inledning. Lunden lna AAm; numera forsvunnet litet triidbestand

pi en bergslutuhg; nafimet innehifler lund, vxom se denna avdelrrings inledning.
IingekirrTRbVa?, Langekier 1594 JN s.228 l?ige ej helt siikert faststiillt; f.l. innehil-
ler adj. ldng ochs.l.lqirr, varom se denna avdelnings inledning och inledningen avd. 6.

Madkilarna mQpilana TRh; skogsmark, forut ljungmark; f.l. innehiller sannolikt
mad,varom se inledningen avd. 6, och s.1. kil,val syftande pi kilform hos lokaliteten

eller pi nigon kilformig terriingformation pi eller vid platsen.

2 Orrekiirret.I. bp*qt TLe; ligger vid Orremyren (se detta avd. 8). 2. iraSgTTHt;
f.l. innehflller boh. mAdbeteckningen orr f.'al' och s.1. kiirr, varom se denna avdel-

nings inledning samt inledningen avd. 6; pi den sanka marken vdxer al.

Parken pdrkan THo; om park se denna avdelnings inledning; enligt uppteckningen
eir omridet en vacker skogspark.
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Ramneliderna rdmnaliana TAs; skogsmark mellan landsviigen och den gamla
hiiradsviigen; f.l. innehiller ramn'korp' och s.l. lid'backe', varom se inledningen
avd.5.

Soteskog sodask61.r1t AOd, Sote skog EK; skogsomrflde pi Soteniiset; namnet dr
siikerligen en redukt av ett *Sotendsskog med syftning pi liiget p6 Soteniiset; jfr Sote
huvud (avd. 3) och Sote Bonde (avd. 5). Stenkleven stlnklgue TKti; skogsmark; f.1.

inneh6ller subst. s/en och s.1. klev f.'kJyfta; klyfta i brant berg diir man kan 96; berg-
pass diir det iir besviirligt att komma fram; lang, brant backe; brant bergsida', varom
se vidare inledningen avd. 4. Stenliden st?nlie TKo; stenig sluttande skogsmark; f.l.
innehiller stbst. sten och s.1. lidf.,varom se inledningen avd. 5.

Timmerdalssbgen tirytaQqpkbwan BHs; f.l. innehiller BN Timmerdalen och s.l.
skog, varom se denna avdelnings inledning; skogkliidda bergssluttningar vid torpet
och cidegirdenTimmerdalen.Tjdmskogen Sd4skbywanAYa; liten skog, snarast skogs-
dunge, ndra en tjiirn inte langt fran bebyggelsen Linddalsskogen. Tbppegrirdet tbpapl,
TLb; skogsdunge vid Toppegiirdsberget (avd. 5); f.l. oviss; s.l. innehiller giirde, var-
om se inledningen avd. 8; platsen iir sannolikt ett numera igenganget garde. Trdttare-
stycket trdtrarastbkat TGs; liten skog som man tvistat om 2iganderiitten till; f.l. inne-
hiller verbet trcitta med, -are-ttvidgning och s.l. stycke, varom se denna avdelnings
inledning. Tunnes kas tryas kas BfIh, Tdnnes Kas 1867; skogsmark vid foten av
Slottsberget; f.l. innehflller sannolikt ett mansbinamn Tunne och s.1. kas f. 'rti,jning,
svedjefall', varom se inledningen avd. 8; mojligen har nigon med detta namn odlat
eller [gt omridet; traditionen ber[ttar att en jiitte vid namn Tunne td4a helit till har.

Urskogen fi,Skbqan TGs, EK; narnnet lir en skiimtsam j?imftirelse med standardspr6-
kets urskog och betecknar ett strirre, relativt svflrtillgiingligt skogsomrflde vid hem-
mansgriinsen mot Stockebro och lJlegriin.

Asarna dsgnaBHh; skog i vilken bergetAsarneberget (avd. 5) ligger.
Anghageliderna dghawaliana THo; skog vid Anghagen; f.1. innehflller sannolikt

frkernamnetAnghagen (se avd. 8) och s.l.lid,varom se inledningen avd. 5.

10. Andra namn av skilda slag

Ord frir kiilla iir holk m. och holkkcilla f.'med tr2iholk ftirsedd kdlla', boh. spring n.
'(kiill)sprang' (fr t.ex. viirmslespring 'klillspring') som fcirekommer i namnet p5
kiillan Springet. Brunn fcirekommer dels i betydelsen 'grivd (stensatt) brunn', dels i
betydelsen 'kiilla'. Ett i boh. inte ovanligt ord for kiilla iir dy f. som anvdnds dels om
kallkiilla, dels om kiilla med dyig botten. I denna avdelning frirekommer emellertid
inte dy som namnelement, jfr dock t.ex. Dybacken avd. 5. Ett namn, Kalwrittnet (avd.
8), innehiller vcittne n. I DAGs forekommer ordet i betydelsen 'vatten; vattensamling
som uppstar av ur jorden framviillande vattenidror; brunn; vattningsstiille fcir djur'. I
Nil6n (1879 s. 160) fcjrekommer ycittne n. med betydelsen 'stdlle ddr vatten vdller
fram'. Jfr Kalvvcittnet ovan samt Bd 19.2 s. 218.
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Viss mark betecknas som utmark, varmed ftirstis mark som ligger avsides, pi av-
stand fran den odlade marken och relativt avldgset fran ett hemmans centrala omride
och som ofta bestir av impediment. Jfr fsv. utmark f. 'avsides liggande mark, icke
inhiignad mark, utdgor' och no.dial. utmark f. 'Udmarker; Grasgange el. Jord som
ikke er indhegnet' (Aasen). Namn som betecknar utmark placeras i denna avdelning.

I denna avdelning fcirekommer dven namn pi fiskeplatser av olika slag, namn pi
stenbrott, ofta innehfrllande brott n. 'stenbrott', namn pi bakar och andra sjcimiirken
som t.ex. Sdld bdk och Ulebergs tdser samt narnn pi olika fornminnen sisom hiill-
kistor, de senare bl.a. innehfillande rt)s(e) 'stenrrise, mer eller mindre ordnad eller
uppstaplad samling av stenar', hiir om hiillkistor som idag niirmast ser ut som sam-

lingar av stenar eller stenrds.

Antons brunn ciptons brrta AMa; brunn i tiitorten; f.l. innehiller av oviss anledning
mansnarmet Antou jfr Antons brygga, avd.4.

Backebrunnen bdkabrha AHo; brunn i en backe vid Hoveniisets skola. Bense-

brunnen binsabrhn AGr; nu igenlagd brunn vid Bensemryren (se detta avd. 6). Bentas
gdmme bZgtas lirua AAh; f.1. innehiller kvinnonamnet Benta och s.l. boh. gdmme
'gdmstiille'; enligt traditionen har en Benta gdmt sig i berget pi denna plats. Bcicke-

kdllan bdka*dlq AMa; sedan 1965 igenlagd kiilla och brunn vid vigen ovanfcir Bricke-
bryggan niira det vattendrag som kallas Bcicken. Biickeviksbrunnen bdkutgsbrhn AGr:'
f.d. brunn vid Biickevikstorget (se detta avd. 4).

Ekholt igbh AF.h, Ekhiltet, Ekholtet, Ekhultet 1847; utmark; f.l. innehiller triid-
beteckningen ek och s.l. hult holt varom se inledningen avd. 9. Ekollonbackarna

igelabhkana ARh, utmark; f.l. innehiller boh. lgbl m. eller igbla f. motsvarande stan-

dardsprflkets ekollon och s.1. backe, varom se inledningen avd. 5.

Fiskeltigsbrottet fd;kalagsbrblat ANIa; det ftjrsta stenbrottet pi on; f.l. innehiller
BN Fiskelciget, de fran Blekinge inflyttade stenhuggarnas narnn pi tiitorten pfl
Malmon, och s.l. brott'stenbrolt'. Fottelyktanfblalbfttg AVii; den automatiska led-
fyren pfl Fottarna (se detta avd. 3).

Gubben i Strdmsund ghban t strirasilrz ASm; bergsformation som liknar en gubbe i
en vik av f.d. sundet Str0msund strax sijder om Smtigens kyrkogflrd. Gulldalsbrottet
gildasbrblat AMa, EK; stenbrott noff om dalen Gulldalen; om s.l. se denna avdel-
nings inledning.

Hamnegcirdsgdrden hdrynafuSga4 AGr; f.d. stengZirdsgird; f.1. innehiller antingen
boh. hamn f. 'beteshage' eller hamn'bithamn', ovisst vilket. Hamneskcirs kummel
hdryndhp kdryal ASm; kummel p6 Hamnholmen rister om H611o; ett av inseglings-
mdrkena frir trafiken srjderifrin in till Kungshamn. Holkekrillan hb4kaShla TTo; nam-
net innehiller subst. holkkcilla, varom se denna avdelnings inledning. Hundekcillan
hiaa#alq AMa; brunn i norra delen av tiitorten; f.1. innehdller djurbeteckningenhund,
mdjligen i en nedsdttande betydelse. Hunden bet mannen fuia bed mda AGh; plats vid
Grinden (se Grindennr 2 avd.4); platsen diir en vid Grinden bunden hund en gang bet
en fcirbipasserande man. Hunnebo riis hiutbu rfu hr)aabb ros THb; fast fornliimning
i form av rcise pi berget med likalydande namn; se Hunnebo rr)s avd.5. Huskleven
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hfrsk4bue TLb; utmark; f.l. innehiller av okiind anledning subst. has och s.l. klev,

varom se inledningen avd. 4. Hdlorna hDlana TPg; delvis sank utmark pfl grdnsen mot
Onna; namnet innehiller stbst. hdla, syftande pi sanka h6lor i terrangen.

Intaganiutqgaintbga TBr; utmark; namnet innehflller stbst. intag n. eller intagaf.
bida 'jord som intagits av den gemensamma utmarken', se inledningen avd. 8.

Intagenigtqge TTo; utmark; se ftireg.
Jakobs hdl fukops hA4 TLy; f.l. innehiller mansnamnet Jakob och s.l. hdl, hat

'brunn'; en bonde med namnet Jakob bodde under 1800-talet pfl den gird pi vilkens
mark brunnen ligger. Jonshdlsktillan ftnshnpsdlq AHn; brunn med vattenpump vid
landsviigen strax norr om sundet,Ianshdlet (se detta avd. 1); s.l. innehiller krilla varom
se denna avdelnings inledning.

Klamparna kl,dmpana TRh; utmark med stora bitar kullersten, boh. klamp m.

Klockebronetkl,dkabrblat AMa; stenbrott; f.l. innehiller troligen, av oviss anledning,
stbst. klocka; s.l. innehiller brott, varom se denna avdelnings inledning. Kldvebrun-
nen kltsuabrbn AT5; f.d. brunn i klyftan Kldvan; se Kldvan avd. 7 . Kndppet kndpat

TSii, EK; namnet innehiller kntippe n. 'plats diir flera giirdesgflrdar stciter samman'
och betecknar en plats diir tre giirdsgfrrdar fran tre girdar inom Siim mots. Kubabrottet
kilbabrbtrat ANIa; stenbrott; f.1. innehiller av oviss anledning namnet Kuba, s.l. inne-
hirller brott, varom se denna avdelnings inledning. Kullebrottet kdlabrbtrat AMa, EK;
stenbrott pi viistra sidan av berget Kulleberget och scider om dalen Gulldalen; namnet
kan vara en redukt av ett*Kullebergsbrottet; ombrott se denna avdelnings inledning.
Kulle-Majas brunn ktslamhlas brrta AMa; brunn vid landsviigen sydvdst om Malmdns
kyrka; f.1. innehiller kvinnobinan,l,et Kulle-Maja; kvinnan bodde i bebyggelsen
Kullen vister om kyrkan. Kyarnarna kudnana AVii; landomridet liingst in vid viken
Springet, diir det fcirr fanns kvamluckor och diir kvarnat, boh. kudo, forr legat.
Krimpan SAwps AMa, 1867 Holmberg s. 135; grav i hiillkistan Lingros; namnet dr

dunkelt. Kdmpestenarna SdrypastlnanaTYi,EKl974-:79; fornliimning bestiende av

en ring av stora stenar; namnet innehiller boh. kcimpesten'synnerligen stor sten', va.rs

f.1. innehSller det allmiint ftirstiirkande prefixet kcimpe-, hiir med betydelsen 'synner-

ligen stor'; jfr Kcimpeklevarna avd.7 och dar cit. litt. Kiirret Sfi1TBr; utmark; namnet

innehiller kiirr,varom se inledningen avd. 9.

Iingrds ldgrht AMa; hiillkista; f.l. innehdller adj. ldng och s.l. ros.
Mellume rdset mdlmma rrt;at AMa; hiillkista mellan bebyggelsen Myren och tiit-

orten p6 Malmdn; f.l. innehillerboh. mellum'mellan' och syftar antingen pi att hiill-
kistan ligger mellan en sydligare fomliimning och ett flertal nordligare eller pi att den,

som ovan ndmns, ligger mellan tvi bebyggelser. Myrkiillan mirSrblqt AVi; kiillan
ligger vid en myr.

Parkbrunnen pdrkbrhn AIfl; brunn anlagd 1930 som erszittning fdr T6ngemyrs-
brunnen, varom se nedan.

Rumpesandsbrunnen rdrypasansbrhn AMa; brunn vid vlken Rumpesand(en) i
tuitorten pi Malm6n. Rus(s)viksbrunnen eller Rus(e)viksbrunnen rQsutgsbrha AMa;
brunn vid viken Rzs(s)vik eller Rusevik (se detta avd. 1). Rtivdalsbrottet rQudapbrbtrat

AMa, EK; stenbrott vid Zingen Rcivdalen; s.1. innehiller brott,varom se denna avdel-
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nings inledning. Rdset rfi;at AHo; bronsildersrrise vid missionskyrkan; namnet avser
eiven omrfldet kring r6set.

Sandbdgebrunnen sdmbaywabrhs ABi; brunn mitt pi planen vid BN Sandbdgen.
Skepparviksbrltnnen, Ne., Ov. nlg;ra @ugtra J4parwgsbrhy AIi; tvi brunnar liings den
gamla stigen till de vikar som kallas Stora eller Breda Skepparviken resp. Lilla eller
Smala Skepparviken; antas av meddelaren vara de iildsta vattenpumparna pi Tflngen.
Skillnadslina Sisaslina TTp; giirdsgfrrd mellan tvfl av gflrdarna i Torp; f.1. innehiller
boh. skillnad f. 'iigogriins' och s.l. linaf .'rhging, grdns mellan iigor' (SAOB L 781 f.).
Slottet sl4tat ARa, EK; ovisst vad namnet Ssyftar; enligt en uppteckning skall det ha
funnits ett >>slott>> pi platsen. Vida troligare iir dock att det bergstup som ligger pi
platsen dr namnbdraren. Springet sprigat AIeVa, k2illa vid viken Springet; nafl:riret
innehiller boh. spring n. '(kiill)sprang' (fr t.ex. boh. viirmslespring 'k2illsprAng');
ur kiillan hiimtade de som bodde i niirheten dricksvatten. Stallebrottet stdlabrbdat
stdlabrblat AMa, EK; stenbrott vid Stallen pi Malm0ns norra sida; f.l. innehiller BN
Stallen eller NN Stallen (avd. 3); s.l. innehiller brott, varcm se denna avdelnings in-
ledning. Stcimmarna stdryana TSk, EK; gemensam utmark (bestiende av myrmark)
fdr gflrdarna i Skiille; namnet innehflller boh. stiim m.'ftird2imning,' syftande pfl natur-
liga fdrdiimningar i en biick som flyter genom omrfldet. Svalebacken sudlabakanTYa;
sandt2ikt pfl Valla Vdstergflrd, iiven kallad Svalebacka (varom se BN). Svartekiilla
sudlaSala TTs; kiilla vdster om g6rden, intill berget Sl2irhiillersberget; f.l. innehiller
adj. svart och s.l. kcilla, varom se denna avdelnings inledning; en kvinna kallad
Svart-Inger sud1bgar tog emot garn till fiirgning och sktiljde i denna kalla. Scik) bdk
sd,4o bsk AYs,l748 Hahn s. 353, 1806 K; f.l. innehiller namnet Srilo och s.l. standard-
sprikets bdk'fast sjomiirke i tr5, tegel eller betong'. Srik) sten sdlo st|n AVii; sten
anviind som landmitke med l[ge hrigt uppe pi Siitci.

Teldllan TPg; kiilla ur vilken en prostinna Nyberg siigs ha hiimtat vatten till te.
Tjuvsundslyktorna tjfsonslbktana AGr; inloppsfyrar till hamnen i Gravarne (Kungs-
hamn); ligger vid sundet fiuvsund pil och vid bergetTjuvsundsberget. Tolleristehagen
talari;tahay1tan APr, EK; utmark; f.l. innehiller BN Tblleristen (soldattorp) eller ett
mansbinarnn Tblleristen 'artilleristen' @oh. tollerisl m. 'artillerist'), avseende soldaten

som bodde i torpet. Tysslingebackarna t!;legabhkana TBr; utmark; f.1. innehiller boh.
tyssling m. 'lingon'; numera vdxer det dock inte mycket lingon hiir; s.l. innehLller backe,
varom se inledningen avd. 5. Tdngemyrsbrunnen tdgamySbrh4 A16; brunn i f.d. myren
Tdngemyren; brunnen lades igen di Tangemyren gjordes till park; jfr Parkbrunnen.
Tdnghcillan tdgdla AMa; utmarksomride vid berghiillenTdnghdllan, varom se avd. 5.

Vattnet udtrnat AKn1, kiilla; namnet innehSller subst. vatten; kiillan iir mycket vatten-
rik och svzimmar ofta civer briidden; den sinar aldrig. Vedhugget uQhbgat frirr dven
Vedhuggsbergen ADa, Vedhugget, Vedhuggsbergena 1859, Vedhugget EK; utmarks-
omide bestiende av berg och skog scider om Klevekilens innersta del; f.1. innehiller
sannolikt subst. yed och s.l. boh. hugg n.'uthygge, hygge i skog' eller ha gge n.'hygge;
arbetet med att fiilla och hugga skog'; namnet kan ocksi innehilla mer eller mindre
tillfiilliga appellativa bildningar som vedhugg eller vedhugge; sannolikt har omrfldet
utnytdats fcir vedfang i Zildre tid;jfr Vedhuggena Bd 10 s. 139 och VedhuggekasenBd
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20.1 s. 216. Vedhuggsmyren ABaDaOd m.fl., utmark, >>Wedhuggsmyren>> 1820; f.l.
innehfiller NN Vedhugget. Vcistare rdset ud;tgra rfi;at AMa; hiillkista sydvdst om
Malmcins kyrka och srider om Mellume rciset; s.l. innehiller rds(e), varom se denna

avdelnings inledning. Viisterbrottet ud1tarbrala/ AMa, EK; stenbrott pi vlistsidan av

Malm<in; f.1. innehfrller liigesangivandevcister och s.l. brott,varom se denna avdel-

nings inledning. Vristerbrunnen utistarbrfo' AHo; den vdsfra av tvi brunnar i tiitorten;
jfr Osterbrunnen. Vcisterkcillan ud;tar;tblgiAli; brunn vid Tingenvagen24; f.1. inne-
hiller liigesangivande viister.

)sterbrunnen b;tarbrbn AHo; den cistra av de tvi brunnarna, se Vcisterbrunnen.

Glose altare eller Glosheds altare gtrQsa dltara TAb, fornminne, ginggrift. - Glos-
hedsaltare 1867 Holmberg s. 131, >>Glose altare>> 1884 (i trakten) Bidr.3 s.445.
- Likalydande namn i Torsby sn, Inlands Stidre hiirad, betecknande fomminne pi
mark tillhtirig byn Glose, behandlas i Bd 5 s. 68 f. och 177.F.1. i namnet Glose altare
i Inlands Stldre hiirad anses i Bd 5 innehilla BN Glose och f.1. i namndubletten Glos-
heds altare BN Gloshed. Namnen i AUy i Sotends hd tycks sakna anknytning till
nigon plats beniimnd Glose eller Gloshed. Sannolikt iir fornminnet i Aby uppkallat
efter fornminnet med likalydande namn i Inlands Sddre hiirad.

2 Gule sten(en) gdla st{n. 1. AVs. - Gule sten EK. - Enslinje bestiende av som
ensmdrken viilkiinda och anvzinda tvi manshoga ljusa, gulaktiga stenar pi norra delen

av Hfllkj. Di stenarna iir i linje med varandra och ser ut som en enda gul sten, gir man

klar ftir det pi tvfl meters djup liggande grundet Vettebflden strax utanfcir Hilltis ostra

sida.2. ARi, sten pi Risci. - Gule stenen EK 1935-40, Gule sten EK 1974-79; jtr
foreg. I bflda fallen innehiller f.l. adj. gul och s.1. subst. s/en.

Nyiirk nfierkTLb, utmark, enligt uppteckning fdre 1880 odlad mark pi griinsen till
Fodenzis. - F.1. innehiller adj. ny. S.l. innehflller sannolikt en bohusldnsk motsvarighet
till det subst. yrk n. som forekommer i no.dial. avyrkn. eller avgrk eller uyrk n. 'lidet
tilgjangeligt og dyrkbart Sted' (Ross s. 924,23 och 881), jfr da.dial. (Jylland) Prke
'dyrke jorden med plov; isar: dyrke op' (Feilberg), och nisl. y*jaf .ochyrking f. bida
'odling, uppodling' samt nisl. verbetyrkja 'odla, uppodla' (Bcidvarsson). Med anknyt-
ning till no.dial. atyrk osv. fiirefaller det rimligt att namnet har betydelsen 'nyodling'
e.d. och syftar pi nyodlingsverksamhet som tidigare forsiggitt i utmarksomridet.

Tova i Bonden tdua t bfln AMa, fiskeplats for backefiske. - Namnet innehiller det
sprikliga uttrycket fcir medet fdr fiskeplatsen, dvs. Tova i Bonden. Vid utliiggning av

lingreven skulle man alltsi hfllla den kurs som medf6rde att man sig skiiret Tovan mot
den inre sidan av Bonden (Nordbonden), bida i Orusts viistra hd, vilka bflda iir synliga
pi langt avstind ute till havs. Om namnet se Sven Falck-Kjiillquist2O04a s. 67 .

Ulebergs tdser dlabap tDsar dlbq tdsarTUb. -EK 1974-79. - F.l. innehflller BN
Uleberg och s.l. subst. /os. Namnet betecknar fyra inom sjrifarten som ensmiirken

I
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viilkiinda och anvdnda hoga pelarlika stenformationer pi Tvillingeberget, vilka di de

ses ur vissa vinklar smdlter saflrman till fte figurer.

Vattnemyren udtnam!1re TOn; sank utmark scider om Onna myr. - F.1. innehiller
siikerligen stbst. vatten och -e- bdr uppfattas som bindevokal, se namnbildningen
Vattnemyr(en) under VattneriidBd 17 s. 138 med hiinvisning till Bd 8 s. 286 och 12

s. 316. S.l. inneheller myr,yarom se inledningen avd. 6.
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6, Buledet 129, BuntekobLdenT5, Buntekon 75, BuntekoskaretT5, Bursholm(en) 42,Btvo 42,

Burciama 42, Buskarna 140, Buskiir 42, Busk?ir hamr, 92, Buskiir, N. 42, Buskiir, S. 42,

Buskiirhfllan 6, Buskiirs tfl 42, Buteljskar 42,Byttelocket42, Byxeplankan 140, Byxoma 140,

Biden i Sanddfjorden 42,Bhgen 1.4,Bhget 6, Bflgen, Inre, Yttre eller Viisfra 23, Bigsmyren
l27,Bisen 140, Bit(e)vik 6, Bfltbacken 100, Bfltbyggaren42,Birteberget 100, Bfltebukten 6,

BAteskiiret 42, Bitsmanshuset 140, Biick(e)vikskullen 100, Biickans pall 100, Biickebryggan
92, Biickedalarna 129, Biickekallan 171, Biicken 31, Biickeviksbrunnen 171, Biickeviksbryggan
92, Biickeviksbiicken 31, Biickeviksgatan 92, Biickevikssanden 6, Biickevikstorget 92, Biicks
bilde 42, B?ickvik 6, Biinneberget 100, Biireberget 100, Biirfendalens LingiL33, Biirfendals6n
33, Biirfendalsiilven 33, Biirmyrarna 125, Btickergapet 6, Bdneklflvatl4O, Bcinemyr 140, B6n-
vallen 140, Bcirjessons skar 42, Bcjrsbflden 42.

Ceders bukt 6, Ceders vallar 130.

Daddehagen 140, Dalarna 140, Dalboknoppen 42, Dale gator 92, Dale vatten 7, Dale
vatten,L.7,Dale vatten, St. 7, Dalehagen 141, Daleklivan 130, Dalerns kl6va 130, Dalean 33,

Dalinsskiiren 43, Dalklflvan 141, Daliilven 33, Dammarna 725, 141, Dammegatan 92,
Dammeliderna 169, Dammen7,74l, Dammhfllet 130, Dammhelet 141, Dammhilsbiicken 31,
Dammlyckan 141, Dammossen 125, Dammskogen 169, Dammskiir 100, Danshiillan 100,

DapenT, De fyra 141, De krokiga ikrarna l47,De sex 141, De tre paren 141, Den landlcise
holmen 43,Den l6nge udden 43,Det grunda 43,56, Djupa Kirebflden 43, Djupe bide 43,
Djupedalen 141, Djupedals Sjiin 14, Djupedals vatten 14, Djupedalsg?irdet l4l, Djupendal
135, Djupendals kyrka 100, Djupesand 7, Djupudden 43, *Dossa 33, xDossa 33,Draget7,
Drags holme 43, Drags skiir 43, Drags skiir, St. 43, Drags sund 7, Drags udde 43, Dragsberget
100, Dragsbflgen, Inre, Ostra, Yttre eller Viistra 23, Dragssk?iren 43, Driften 118, Drflgen 141,

Drflget 162, Dufseskiir 43, Duvfjiill 100, Duvfjiillsberget 100, Duvhiillen 100, Dybacken 100,

Dyberget 100, Dybron 141, Dylaoken 141, Dynabrott(et) 43,Dynan 43, Dyremyr l4l,Dyre-
ml,rsberget 100, Dyvallen 141, Diimmet 7, Ddde man(nen) 43, Dridholmarna 43, Dcidholmen
44, D<idingen 130, Dddvik 23, D<idvik skiir 44, Dcidviksberget 100, Diidvikskar 44, Drirrh6let
23, Driss(e)da1(en), Ne., Ov. 130.

Ebbilsliittsflatenl4l, Edsbacken 141, Ek(e)hogen 101, Ek(e)hogsvallenT4l, Ekehogama
100, Ekehogen 141, Ekehilet 7, Ekelidberget 100, Ekelidvalen 100, Ekelidvarden 100, Eke-
tingarna 44, Ekevallama 141, Ekholt L4L, l7l, Ekollonbackarna 171, Eldsbacka skog 169,

Eldsbacka vatten 20, Eldsbackevattnet 20, Elefanten 44, Elishagen 141, Ellene brygga 92,
Ellene bryggor g2,Elleneflaten 14L, Elsercidbergen 101, Enerbacken 141, Energirden L42,

Enerdckorna 142, Engelsmannen 44, Engelsmanshfllet 7, Engelsmansklivan 7, Engelsmans-
sk?iren 44, Eriks myr 7, Erlandsklack 44, Evas ikrar 142, Evegiirdet 162,Evenskdr 44.

Fagersliitt l62,Fasta tingarna 44, Fattigbcissan 101, Faxhiillan 128, Faxhiillemossen 128,

Faxhiillemyren 128, Feldts hil 7, >Fiolboemu 40, Fiskeklivan 142, Fiskeliigsbrottet 171,

Fiskelrisarna 75, Fiskens leru 20, Fiskeskiir 44, Fiskhagen 23, Fiskhagsklacken 44, Fiskhol-
marna 40, Fiskholmen 44, Fivelbacken 162, fiordbonden 56, Fjordbrotten 40, Fjorden 14,

Fjordskiir 44, Fjordskiir, L. 44, {ordskat 5t.44, Fjiillberget 101, {iillbacken 31, Flata brott 45,
Flatan 45, Flatbonden T4,Flatbrottet 65, Flatbigen 7, Flatebergen 101, Flateberget 101, Flate-
brott 65, Flatebiden 45, Flaten 142, Flatholmen 45, Flatorna 45, Flat6sen 101, Floberget 101,

Flogarna 7, Flogseberget 118, Flokullen 101, Flolid I0l,142, Flolidberget 101, Flottudden
L62,'Flrrura72,Flwra 72, Flundran 45, Flundrebigen 7, Flundrebigsanden 7, Flundreskiir 45,
Fligberget 101, Fliget 101, Fliicken 8, Fliikebiinken 101, Fliiskeberget 101, Fliiskedalen 130,

Flliskevik 24, Flogehogen 101, Fltijten 8, Fodeniis(e)stycket 142, Fodenasbukten 9, Fode-
ndssand 142, Forsekullen 101, Forsen 31, Fotebladet 101, Foten l42,Fottarta 45, Fotten 45,

Framhamnen l42,Frwnmare gardet 742, Fruflaten 142, Frulyckan l42,Frulyckedalen 130,
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Fuckebiden 45, Furholm(en) 45, Furuberget 101, Furuhogarna 101, FuruhoLmar 45, Furu-
kullen 102, Furci sund 8, Furci, L. 45, Furri, St. 45, Furciama 45, Furcthiillan L02, Fykebidarna
45, Fykegrundarna 45, Fykegrunden 45, Fykekilen 8, Fykeskiiret,L. 45, Fykeskiiret, St. 45,
Fykudden 46, Fyrkanten l42,Fyrmanningama l42,Fiurtytt 75, Fiihuset 5, Fiihusfladen 142,
Fcilmyren 125, Ftirilan 125,Forilemyren 125.

Galgehogen 102, Galgehogsbden 142, Galtama 46, Galten 46, Galtudden 46, Gamla myr
15, Gamla tegenL42, Gamlemyr 125, Gammarvik 8, Ganeskiir(et)76, Ganeskiirsgrundarna46,
Gapet 8, Gam(e)skiir 76, Garneskiirsgrundarna 46,Gatat92,GatebergetLOZ,Gateflatel 742,
Gategflrdsflaten 142, Gatevallen 142, Gatorra 92, Gattholmen 46, Gel 142, Gereberget 76,
Germunnercid l6kar 142, Germunnerijd myr 125, Germunnercid vatten 8, Getebacken 143,
Getehagen t43, Geteryggen 46, Getholmen 46, *Getskir 130, Getsk6rsberget 102, Getstad-
holmen 46, Getstadholmer 76, Gilboa berg lO2, Gireberget 46, Gistad myr 125, Gistad vale
102, Gistadvarde 102, Gistadflatenl.43, Glansmyr(en), L., St. 125, Glose altarc774, Glosheds
altare 174, Gluppa 143, Glupp<i 76, Gluppii sund 8, Glcimmeberget 130, Gkjmmen24, Goge-
berget 102, Gottskiir 46, Gottskiirs sand 8, Gramsk?ir 46, Granskogsberget 102, Granskogsval-
lelrl43, Gravskiiren 47,Gretashage143, Grevama 46, 125, Grevens myr125, Grind(e)hogen
102, Grindeflater 143, Grinden 92, Girdhagen 143, Grindholmen 46, Grindholmsbiden 46,
Grosshamn 143, Grumsedanrmen 8, Grunda klack(en) 46, Grunda rdnnan 8, Grytan 87, Gri
Hummerb6gskaret 46, Gribenarna 76, Gribenehogen 102, Gribenehiillorna 102, Gritbene-
klivan 130, Grisejebiden 46, Grisejskiir 4T,Grittareglljan 130, Gritaremyren 725,Grittent43,
Griimjan 77, Griisbiden 47, Griisholmarna4T, Griiskullen 102, Griisniis 47, Griissk?ilen 143,
Grcinebacke L02, 143, Grrinehog 143,Gr<invik8,Gr<inviksbergetl02,Grot64l ,Grcitct,L.,N.
47, Grotij, S., St. 47, Gnitciarna 47, Grcitiibukten 8, Grdtdbiden 47, Grcitdfluna 76, Grcitci-
grund(en) 47, Grtjtdn 47, Grcitciskiiret,L.4l , Grcitdsundet 8, Grtjtcisundet, N., S. 8, Gubbe-
backa 143, Gubbebigen 8, Gubben i Strtjmsund 171, Gubblebacka 143, *Gudmarsmyr(en)

143, Gul(e)skiir 47, Gul(e)skiir(s)skiiren 47, Gul(e)skiir, St., L. 41, Gul(e)skiirs brott(et) 48,
Gula skiiren 47, Guldbrandsflatenl43, Gule hog 47, GuIe kulle 47, Gule sten(en) 174, Gulldalen
130, Gulldalsbrottet 171, Gullholmen 47, Gullhuskeberget 102, Gullklevarna 130, Gull-
ringehflLlan 24, Gulluskebergetl02, Gulluskeberget 116, Gullvik 24,25, Gullvikebergen 102,
Gullvikeklflvan 130, Gullviks sund 24, Gullviksberget 102, Gulskiir, Inre, Mellom,Yttre 47,
Gulskiiren 48, Gulskiirsryggen 48, Gulvik 25, Gumsmyr 126, Gunnarehagen 143, Gunnarsand
8, Gunnarsands berg 48, Gustavegiirdet 143, Gyltran 48, Gyltran, L., St. 48, Gyltrebrotten 48,
Gyltrebrottet 48, Gyltreskiiren 48, Gyltreskiiret 48, Gyltrorna 48, Girevik 8, Gisdamm 126,
Gflseskiir(et) 48, Giseskiiren 48, Gflshogen 102, Gishogsvallama 143, Gisholmefluna 48, Gls-
holmen 48, Gisholmen, L. 48, Gisholmen, St. 48, Gflsholmsleran 8, Giirdet 143, Gciransti 77.

Haby bukt 9, Hagarna l43,Hagarnadotten743, Hageberget lU2,Hagemyren1,44,Hagen
144, Hagstycket 144, Hallalr 144, Hallen 92, 94, Hallingen 102, Hallsiingehogen 144, Halts-
'angen 144, Halsereberget 102, Halvarsberget 102, Halvarshiilleberyet t02, Hammaren 102,
Hammarudden 48, Hamn(e)biden 48, Hamn(e)skiir 48, Hamnebacken 144, Hamneberget 102,
Hamnegiirdsgflrden 171, Hamnehagen 144, Hamnen 144, Hamneskiirs kummel 171, Hamn-
holmen 48, Hampholmen,Y.49, Hampholmen,Y.T2,Hmnpholmen, O. 49, Hank t44,Hanke-
beryetl02, Hankeniibba 103, Hanketegenl44, Hansebryggan 92, Hanses myr 9, Hansesbiden
49, Hansesklack 49, Haralden 77, Haraldesundet 9, Harbacken 163, Hassalbukten 9, Hassaln
77, Hasselberget 103, Hasseltjkilen 9, Hasselcin 49, Hassekisund 9, Hasselcisunds skiir(en) 49,
Hasselrisundsvagen 92, Hassleklivan 130, 144, Hassteneberget ll9, Hasstenekl5van 130,
Hattarna 49, Hattefjall 103, Hatteflu 49, Hatteklivan 130, Hatteskiiren 49, Havrebukten 9,
Havregiirdet 144, Havrehi.Llet 9, Hedarna t44,Hedberyet 103, >>Hedebeck>> 3l,Hedet 144,
Hedgiirdesmadenl44, Hedhfllet 144, Hedkullen 103, Hedmon 144, Hedplankarl44, Hedums
yattet9, Hedumsvattnet 9, Hedumsviigen92, Helgemyren 144, Helgerddklivan 144, Helgeskiir
49, Helgevik 9, Helgevikskiir 49, Hellmanshagen 744,Hemflatarna 144, Herkulespallen 103,
Hjlilmslingsbukten 9, Hjiiltehagrna 144, Hogarna 103, 169, Hogbriickan 103, Hogden 103,
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Hoge berg 103, Hoge berg, N. 103, Hoge berg, S. 103, Hogeberget 103, Hogekaseberget 103,
*Hogekasen 144, Hogeledsflaten 144, Hogen 103, 1,44, Hogen, N., S. 144, Hogflater. 144,
Hoglyckan 145, Hogplankornal45, Hogsiims m1r 126, Holkeflaten 145, Holkegel 130, Holke-
hilan 145, Holkekiillan 171, Holken 145, Holliindarberget 103, Holliindarbigen 6, Holliindaren
49, Holma 6s 103, Holmarna 145, Holmeberget 103, Holmebisen 25, Holmen 49, 55,103,145,
Holmesundet 9, Holmudden 49, Holtet 169, Homdalshogar 103, Hommedalsflaten 145, Hom-
mekiirrskroken, L., St. 145, Hoveniis hil 9, Hoveniis h<il 10, Hovends vad92, >Hualsier>> 49,
Humlehagen 145, Humlehagsbacken 145, Humlekiirr 145, Humlevallen 145, Hummerbigen 9,

Hummerbigskiret 49, Hummerbigsudden 49, Hundekiillan 171, Hunden bet mannen 171,

Hundepall 103, Hundklivan 130, Hundklflveflater 145, Hundsfottarna 49, Hundsfotten 77,
Hundtavlan 145, Hundtavleflaten 145, Hundtavlekullarna 119, Hunnebo husberg 103,

Hunnebo kile 9, Hunnebo kl6va 130, Hunnebo klflvar 130, Hunnebo lera 9, Hunnebo rris 103,

171, Hunneboberg 103, Hunnebokilen 9, Husberget 103, Husebergen 104, Huseberget 104,

HusebergsflaterI45, Husebergsklivan 131, Husebukten 9, Huseflaten 145, HusehagamaT45,
Husehagen 145, Huselyckan 145, Husestaden 104, Husestickar 49, Husholm(en) 49, Hus-
holmen, L. 50, Husholmsskiir(et) 50, Huskleven 171, Huvudet 50, Huvudklacken 50, Hucj, Inre
eller L., Yttre eller St. 50, Hu<iarna 50, Hudbukten 9, Hympeln 50, Hikansestycket 145, Hil av

sten 131, Hfllan 145, Hile biick 31, Hile kile 9, Hile sten 104, Hfllekviet 145, Hfllevallartal45,
Hilevligarna 145, Halbukten 9, Hflllebflden 50, Hillsholmen 50, HaId 78, Hell6 berg 50,
H6116 brott 50, Hfllld hamn gz,Hlilo huvud 50, Hflllo tangar 50, Hilldfjorden 10, Hfllorna 145,

172, Himanskans skir 131, Hiskiir 79, Hflskiir gap 10, Hiskiir, L., St. 79, H6skiirs fluor 50,
Hiskiirs skiir 51, Hiverudhogen 104, Hiicklefjal 119, Hiiggeflaten 146,Hallan 51, 104, Hiille-
berget 104, Hiillers vale 104, Hiillers varde 104, Hiilleskiir 51, Hiillingedalen 131, Hiillungen
79, Hiingedy(e)t 146, Hiingedysmaden 146, Hiist(e)stenarna 79, Hiistebacken 146, Hiiste-
backevall 146, Hiisteberget 1.04, Hiistebergsflaten 149, Hiistebidama 51, Hiistebflden 51,
Hiistedalen 131, Hiistedalsberget 104, Hiistedammama 10, Hiistekrubban 131, Hiisteliderna
146, Hiisten 104, Hiistepallbukten 10, Hiistepallen 104, Hiisteputten 10, Hiistevik 10, Hiist-
hagarna 146, Hiisthagberget 104, Hiisthagebacken 146, Hiisthageberget 104, Hiisthagen 146,

H?istsko backe 104, Hdststens ti 51, Hiiststens udde 51, Hiiststenslandet 51, Hiistvims kile 10,

Hdge vadhiilla 104, Hdgeberget 104, Hdgedalen 746, Hdgholm(en) 51, Hdgholmsuddarna 51,
Htigholmsund 10, Hcigkullen 104, H6len 10, Hdnskroken 92, Hdpallen 92, Hdstackeberget
104, Hcistackkullen 104.

Ilevattnet 163, Ingelsehhlan t46, Inliggeberget 119, Inl2iggeberget 119, Inliiggsberget
119, Inre pallen 51, Inre Saxeklflvan 131, Insjrin 10, Insjciskiiren 51, Intagan 169,112, Intagen
146, 169, l72,Ifiaget 169, Isakshfllet 10, Isakskiir 51, Isaksskiir 51.

Jakobs hill 772, Jakobs hiilla 104, Jakobsbflde 69, Jaktholmarna 51, Jaktholmen 51,
Jalmegel 135, Jalmangen 163, Jamnefladen 146, Jansebiden 51, Jensklack 51, Jeppehagen
146, Jerusalem 146, Jistigen 169, >Jockeflatew> 146, Jockekil 10, Jocken 146,>>Jocket>> 146,
Johannesskiir 42, Johannesvik 10, Johansegiirdet 146, Jon(s)skiir(et) 52, Jons kvi 146,
Jonseklack 52, Jonshilet 10, Jonshilskallan 172, Jordfallet 131, Jungfrukvit 146, Jiimke-
flaten146, J2imkestycket 146, Jiinkegangen92, Jiirnmunsudden52,Jdttegrytan 131, Jcjrnsci

77, Jdssebiden 52.
Kaj(e)berget 104,Kalkgrund(en)52,Kalv(e)kistan52, Kalv(e)klflvan 146, Kalvbflg(s)skiiret

52, Kalvbigen 105, Kalvebisen 10, Kalvegapet 10, Kalvemyren 10, Kalven 80, Kalvestenarna
105, Kalvhagarna 146, Kalvhageberget 105, Kalvhageliden 105, Kalvhagen 746, Kalvhags-
berget 105, Kalvhagsflkern 146, Kalvhagvallen 146, Kalvhogen 105, Kalvholm 80, Kalvhiillan
52,1,05, Kalvklivsberget 105, Kalwiittnet 163, Kampan 80, Kappercid biick 31, Kapper<id fors
31, Kappercid hamn 146, Kapperridbiicken 31, Kapten(e)giljan 131, Karibrott 55, Karis bflde
52, Kariskiir(et) 55, Karlsramas hage 147, Kasdalsvaller 1,47, Kasebankemaden 147, Kase-
berget 105, Kaseliden 169, Kaserna 147, Kasevallen I47, Kassdren 52, Kastebackarna 105,

Kastebacken 105, Kastet 93, 105, L4T,Kattebergssand 11, Kattefloge 11, Katteklivan 131,
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Kattesand 11, Kattvik 11, Kawingebergetll9, Keberget 105, Kebergs lerJlade 147, Kesare-
backen 105, Kesarekullen 105, Kesarepall 105, Kesekullen 105, Kesvallen 747,Keo 80, Ked
skiir 52, Keci sund 11, Kedbigarna 11, Kecibflgen, V., O. 11, Ke<ihuvudet52,K1larnal47,
Kileberget 105, Kist(e)hilshuvudet 52, Kisteberget 105, Kistehilet 11, Kisterrid hiilla 105,
Kistercid mosse 126, Kisterijd vatten 11, Kisterddvattnet 11, Klackarna 59, Klampana 172,
Klang-Emmas flade 147, Klevberget 105, Klevbigen 11, Kleve lera 11,21, Kleve i(n) 31,
Klevebiicken 31, Kleveflaten 147, Klevekilen 11, Kleven 93, 147 , Kleveskogama 169, Klev-
rdden 52, Klevfln 3 I , Klingehag en 147 , Klingermyrarna I 64, Klinglehed 147 , Klockebrottet
172, Kloppedammarna 147, Kloppeflatenl4T, Kloppevallen 147, Klotangebhden52, Klubb-
holmen 52, Klyvarn 11, Klflvan I1,93, 131, Klivberget 105, Klivbergs g1lja93, Klflvbergs
holme 52, Klivbergs knatte 105, Klivbergs vik 11, Klivbergsholmen 52, Klivbergsmyren 11,
Kl6vebacken 105, Klivebrunten 112, Klflvekvit 147, Kl6vholmen 53, Klivholmshfllet, I., Y.
12, Kl6vholmsungen 53, Klivkaserna 147, Kliwoma 147, Klivskiir 53, Klivskiirsryggen 53,
Kliitt(e)skiir(et), S. 53, Kliitten 53, Kliitteskiiren, S. 53, Klciverhagen l4T,Knallarna 53, Knatten
105; Knattholmen 53, Knipan 72, 53, Knipeskiiret 53, Knipetin 53, Kniv(s)holm(s)bigen 12,
Ituiv(s)holm(s)b6gen N. 8, Kniv(s)holm(s)bigen, S. 12, Knivsholmen 53, Knivsholmen,L.54,
Knultama 54, Knulten, Inre, V. 54, Knutsdalsskogen 169, Knutsviksleran 12, Kniidelet 148,
Kniippet lTZ,Kobetet 148, Kockehamnen 148, Kocklingen 148, Koderrjd vatten 12, Kohagarna
148, Kohageberget 105, Kohageberget 108, Kohageflaten 148, Kohagen 148, Kohagevallen
148, Kohagsberget 106, Koholmarna 54, Koholmen 54, Koholms sand 13, Koholmsfluan 54,
Koholmsudden 56, Kohilan 131, Koklivan 131, Kolbrandsviken 12, Kolebiden 54, Kolehogen
106, KolhagevlkenL2, Kolidberget 106, xKolid(en) 106, Koljebackriinnan 13, Koltradet 148,
Kon 75, Kopallen 106, Kopinan 148, Korneliusberg 106, Korp(e)berget 106, Korp(e)kullen
106, Korpedalen 148, Korpeklivan 131, Korpisberget 106, Korsedammen, L., St. 12, Korset
12, Kortjorden 148, Kortvallarna 148, Koikersberget 106, Krabbetaskepallen 106, Kranen 93,
Kraseberget 106, Krasestenarna 54, Kringel 148, Kringelsmaden 148, Kristens damm 148,
Kristens holme 54, Krogens hel 12, Krok(e)flaten 148, Krokarna 148, Krokeberget 106,
Kroken 27,148, Krokvallen 148, Kroppedammama 148, Kroppla uddar 54, Kropplan 54, L06,
Kroppleholmen 54, Kropplehuvudet 54, Kroppleskdren 54, Kroppleviken 12, I(rlubban 12,
Krubbeskiiret 53, Kruthuset 93, Kryphagen 148, Kryssniis 54, Krakegel 131, Krikenackeberget
106, Krikenackeflaten 148, Krikenacken 148, >Krikesier> 54, Krakhogen 106, Kriimjan 80,
Kubabrottet IT2,Ktllarna 106, Kullebackarna 148, Kulleberget 106, Kullebrottet 172, Kulle-
kiinet 148, Kullekiirrs vallen 148, Kulleliden 148, Kulle-Majas brunn 772,Killen 100, 106,
Kull-Emsteflogen12, Kummelskiir 54, Kungaflaten 148, Kungshamn12, Kungshamnsberg(et)
106, Kungshamnsbergsklivan 131, Kungshamnsniibban 60, Kungshamnsskiiret 54, Kutte-
sten(en) 107, Kvarn(e)vallarna 149, Kvamarna 172, Kvanbacken 149, Kvarnebacken 107,
Kvarneberget 104,107, Kvarnebukten 12, Kvarnebiicken 31, Kvameflaten 149, Kvarneklivan
131, Kvarnekohagen 749, Kvarnekullen 107, Kvarnelyckan I49, Kvamemyren 149, Kvarne-
skogen 169, Kvarnestddetl49, Kvarnforsen 31, Kvarnklivan 131, Kvamsliitten 149, Kvam-
uddan 149, Kvarnvik(en) 12, Kvamviks brott 55, Kvarnviks holmar 55, Kvarnviks holme 55,
Kvarnviks landlcise 55, Kvarnviks landkise holme 55, Kvarnviksbfldarna 55, Kviberget 107,
Kvibergsmyren 126, Kviet 149, Kviflaten 149, Kvihogen 107, Kvillerhoget 149, Kvimilet
149, Kvinnoklflvan 131, Kvinnokliveflaten 149, Kvit 149, Kyrkebrodalen 131, Kyrkebryggan
93, Kyrkelyckar 149, Kyrkeskedet 93, Kyrkogirdsvik(en) 13, Kyrkogirdsviken 13, Kyrk-
stiitten 93, Kyrkviigen 93, Kilen 55, Kilhagen 149, Kilhagshuvudet 55, KiJhagsklivan 131,
Kilhogen 149, Kilholmen 55, Kire m1r 126, Kiregrundama 55, Kiren 25, 55, Kireskaret55,
Kiilen 132, Kiillan 13, Kiillarehagen 149, Kiillbacken 107, Kiilldalenl32, Kiilldalsberget 107,
Kiilleberget 120, Kiilleflaten 149, Kiillestenen 107, Kiillevall(en) 149, Kiillhagen 149, Katlid-
bergen 107, Kiillsundet 13, Kiillvik 13, Kiimpan TT2,Kampebackeflaten 149, Klimpebacken
164, Kiimpeklevarna 135, Kiimpestenarna lT2,Kdingeflaten 149, Kiiringesand 13, Kiiringe-
sundet 13, Kiirleksberget 105, Kiirleksvdgen93, Kiirrebacka 149, Kiirreflatenl49, Kdrrs vatten
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13, Kiirrshilans biick 31, Kiirrshflls biick 31, Kiirrsudden 55, Kiirriingehagen 164, Krilneberget
107, Kcilneflaten 149, Kolnepall(en) 107, Kd-o St., L. 80.

Ladarmyrarna 126,Ladberget 107, Ladhogen 101 , Ladhiillan 93, Ladlyckan 150, Lad-
iingen 150, Lagflrdsflaten 150, Lagflrdslyckan 150, Lahogarna 150, Lammane brygga 55,
Landgrund 52,55, Larsesklivan 132, Ledskiir, L. 55, Ledskiir, St. 55, Ledskifen 55, Ledskiir-
klacken, N., S. 55, Legene myr 126, Lekarehagen L64,Leran9,13,Lerberget56,73, Lerblicke
vale 107, Lerbiicke varde 107, Lerblickemaden 150, Lerbiickevallen 150, Lerdalet l32,Ler-
dalsbukten 13, Lerfladen 150, Lerhosorna 150, Lerklabben 150, Lerkulan 150, Lerpalten 150,

Lerskallebergetl0T, Liane 150, Liaremlren t26,Lidbergetl07,Lidemal07,169, Lidflaten
150, Lidmon 169, Likskiir 56, Lilla hamn 150, Lilla mad 150, Lilla maden 150, Lilla vallen
150, Lilldal 150, Lille holme 56, Lillebonden 56, Lillebrott(et) 56, Lillebriicka 150, Lillebiden
56, Lillefotten 56, Lillehatten 56, Lilleklivan 150, Lillemad(en) 150, Lille-Pers stycke 169,

Lillestocken 56, Lillgiirdet 150, Lillsandci vale 107, Lillsandri vardel}l , Linarsgilja l32,Lind-
dalsvallarna 150, Lindehogen 107, Linhagen 150, Linriickan 164, Linstubben 164, Liniickroma
150, Liva 56, Livabrott 56, Livas ungar 56, Liveflaten 150, LjungbergetlOT,Loftet56,132,
150, Lortesanden 13, Lortudden 56, Lotsr?innan 13, Lottas holme 56, Lumpan 57, Lumpan, L.,
St. 57, Lumpebfldarna 57, Lumporna 57, Lund(en) 150, Lundebergetl0T, Lundebiicken 32,
Lunden 169, Lundhageberget 108, Lurkeberget 120, Lyarekullen 108, Lyckan 150, Lycke-
giirdet 151, Lyngnholmen 57, Lyngnholmsungarna 57, Lyngnkullen 107, Lang(e)bryggan 93,
Ling(e)flaten 151, Ling(e)skdr 57, Linga klflvor l32,L1nga skir 132, Lflnga ux 5T,Lingare-
beryetl20, Lingaren 72},Lilnge flaten 151, Linge flogen 13, Lange hiilla 108, Lange udde 57,
Lingebrott 40, Langebrolt(et) 57, Langekiin 169, Langelands stenar 108, Langelandskl8van
151, Langemaja 13, Lingesundet 13, Lingetriidet 151, Langetinget57, Langetangs kile 14,

Langetangskilen 14, Lingevallen 151, Langeviks brygga 93, Langeviks flat 108, Lingeviks
lera14, Langflatarna 151, Langflaten 151, Langgrund 57, Langhogen 108, Langholmen 57,
Lfl.ngjorden 151, Lingklacken 57, Langklivan 132, Langkroken 14, Langplankan 151, Lingrtis
lT2,Litngvallerna 151, Lingviksholme 49, Langflkrama 151, Langan 33, Langd 57,Lingo
fastatingar 44, Lingri ldsa tingar 58, Lang<i ttngar 44,57,Llngo, L. 57, Langtibhgen,Ime 14,
Lang<ibigen, Yttre 14, Langcin 57, Langdns vatten 14, Liinnudden 57, Liinsmansholmen 58,
Lrigarest<idet 58, Lcigeberget 108, Lrigesand(en) 14, Ltikarna lL2,Lokehogen 151, Ldken 151,

Lrikhogen 151, Ldkholmen 58, Ldkis 108, Ldkis kJi.vor 132, Lcinnhageberget 108, Lcisa
tingama 58, L<islangti tangar 58.

Madberget 102, 108, Madbiicken 32,Maden 151, Madema 151, Madflaten 151, Mad-
hogarna 108, Madkilarna 169, Madliden 151, Madlidsflaten 151, Madvallen 151, Magasins-
flaten 151, Makrill(e)viken 14, Makrillarna 58, Makrilleberget 58, Makrillekn<isarna 58,
Malmci brott 58, Malmij bukt 14, Malmd fjord(en) 14, Malmd huvud 43, Malmcibondarna 58,
Malmcibonden 74, Malmijbrotten 58, Malmrin 58, Maltholmen 58, Mamsells myr 126, Markus-
berget 108, Marmorbassdnget 14, Mast(e)biden 58, Masteskiir 58, Masteskiirgrund 58,
Matsholmarna 58, Matsholmen 58, Medholmen 81, Mellanberget 108, Mellanholmen 81,

MellomJlaten 151, Mellomhamn 151, Mellom-Hampholmen 59, Mellumberget 108, Mellum-
bergsflogarna 14, Mellumbergsmyren 14, Mellumbigen 14, Mellume rdset 172, Mellum-
marken 151, Mellumpumpan 14, Mellumskiir 59, Mellumvallen 151, Metepallen 59, 108,

Mickelbflden 59, Micklarna 59, Middagsberget 108, Migareforsen 33, Mittholmen 81, Mjdlke-
biden 59, Mjcilkebisen 25, 135, Mjcilkesollsholmen 164, Mjcilkestigen 93, Mjdlskiir 80,

Mj<ilskiirs klackar 59, Mjtilsk?irsklackarna 59, Mohagen 151, Moltan 25, 126, Moltemyr 126,
Moltemyr, L.,St. l26,Moltemyr, L. 14, Mon 152, Morses b6de 59, Mossarna 126, Mossh6lfliget
108, Motholmen 81, Muhiitta 120, Munkebacken 108, Munkehogen 108, Munketuften 152,

Munkholmen 59, Munkholmet,L.82, Munkholmen, St. 59, Munkholmsgrund 59, Muse-Saras
sal 152, Muskefjiill 108, Muskehagarna 152, Myrarna 14, 152, Myreberget 109, Myreflaten
152, Myrehalsen 152, Myren 15, 126, 152, Myrkiillan lT2,Mywallarna l52,Myrardet 126,
Mikholmen 59, Mfllberget 109, Manshageberget 109, Mflrtens berg 59, Mirtens rum 152,
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Mflseskiir 59, Miirdeskiiret 59, Miirdviken 15, M?irdviken, Inre 15, Miirrebiden 81, Miirre-
klivan 15, l32,MLnnilbban 109, Miirrniibben 109, Mdhiittan 120, Mdrka kliwan 132, Mtirke-
dalsberget 109, Mcirkekl inar 132, Mdrkemyr(en) 1 26.

Nabben 59, Natthusklhvan 132, Neklevberget 109, Nellas kile 15, Nergiirdet 152, Nil-
gatat93, Nillehagen 152, Nilseflaten 152, Nilsefliget 152, Nilseskiir, Inre,Yttre 59, Nilsesskiiren
59, Nilviigen 93, Nissebiden 81, Nissestenama 109, Nordare knulten 60, Nordare skiiret 60,
Nordbonden 121, Nordfjord 15, Nordflatana 152, Nordflaten 152, Nordgiirdet 152, Nord-
hagama 152, Nordhagen 152, Nordhagsikrarna 152, Nordholmen 82, Nordklacken 60,
Nordkvit 152, Nordlyckan 152, Nordmaden 152, Nordmansbflden 60, Nordmansgrunden 60,
Nordmanshamnen 93, Nordmansholmarna 60, Nordmansholmen 60, Nordmanshuvudet 60,
Nordmanshfllet 15, Nordmarken 165, Nordmossen 126, Nprdstrands Hoge berg 103, Nord-
strandsberget 103, Nordsiims hogar 109, Nya tegen 152, Nygatan 93, Nyliindet 152, Nyviillena
152, Nyviillet 152, Nycilskiirs rdnnan 15, Ny<irk 174, Nilen 60, Niibban 60,153, Niibbeberget
109, Niickrosdaflrmen 15, Nlickrosmyren 126, Niiseberget 109, Niisebron 94, Niisedammen
153, Niisehallen 94, Niisekilen 15, Niisesundet 15, Niiset 60, Niisteberget 109, Niisudden 153,
Niiverkiirrsriinnan 15, Nciteniisudden 60, Ncithogen 109, Ncitskiir 60, Ndtudden 60, Nirtd 60.

Olas backe 109, Olastigen 153, Olesmy,ren 126, Olles bide 60, Olskiir 60, Olskiirs grund
61, Olskiirsknappen 61, Olskiirsknoppen 61, Olskiirsryggen 61, Olstensfjorden 15, Olstens-
hamn 94, Ommen 98, Onde skiiret 61, Ormehogen 153, Ormehogen, Stora och Lilla 109,
Ormeklivan 132, Ormeskiir 61, Orr(e)dalarna 132, On(e)dalen I32, Orrarna 153, Orrefladen
153, Orrehogen 109, Orrehogsvallen 153, Orreklisan 132, Orrekiillefladen 153, Orrekiirret
169, Orrelyckan 153, Orremyrama 153, Orremyren 153, Omrdden 61, Orrvik 15, Orskiir, L.,
St.61, Oset 153, Ostegatan 94,Ovanpl norrahogen 153, Oxebidarna 61, Oxebiden 61, Oxe-
bisen 15.

Pallen 51, Pannekakan 153, Paradiset 153, Paratehcilen 16, Paratevallen 153, Parkbrunnen
112, Parkeflaten 153, Parken 169, Peng(e)skar 61, Peng(e)skiirbiden 61, Pengehogen 109,
Perebacken 153, Perhogarna 109, Pers dding 61, Persholmen 61, Pers-Marjas floge 16, Pers-
myren126, Pesa(r)skiir 61, Pigebacken 109, Pigeberget 109, Pigemyren1,26, Piggeberget 100,
Pilattegrunden 61, Pilatten 61, Pileflaten 153, Pilsviken 16, Pinan 25, 153, Pingkelsten 61,
Pinkelsten 132, Pinnekullen 109, Piplingarna 153, Plangatan 94, Plankan 153, Plankestabbarna
109, Plankorna 154, Plantskolar 154, Platsen 154, Plattflttan 61, Plogjiirnet 154,Plilgan L54,
Pors(e)myrarna 126, Porsholmen 61, Porsholmen, Inre 61, Porsholmsbigen 16, Porsmyren
154, Postgrund 61, Predikstolen 110, Priistekleven 94, Priistemyren 126, Pularn 82, Pumpan
16, Puttliden 154, Pynteberget 110, Pynten 154, Piilarna 26,Parthgsberget62.

Rabben 154, Ragatta 94, Ragattebacken 110, Ragatteviigen 94, Ragnhildarna 62,
Ragnhildberget 110, Ramberget 110, Rambergsgiirdet 154, Rambergsstall 132, Rammen 62,
Rammen, Hoge 62, Rammen, Linge 62, Rammskiiren 62, Rammsungama 62, Rammsungen
62, Rammungen 62, Ramneberget 110, Ramneklflvan 132, Ramnelidema 170, Ramnemyren
127, Ramnerer(en) 16, Ramsviks fjord 16, Ramsviks udde 62, Ramsvikskilen 16, Raseskiir 62,
Rasmusklovan 16, Rasmusskiir 62, Raspehagen 165, Ravekullen 110, Renskehiillan 110,
Renskepallen 94, IlO, Ring(e)skiiren 62, Ringareskaret 62, Ringen 62, Ringskiir, lme,Yttre 62,
Risdals buld 16, Risseberget 120, Ris<j 62, Ris<isund, L., St. 16, Robackarna 165, Rockan 62,
Rockebfldama 62, Rockebflden 62, Rockeskiir 63, Rockeskiir(et) 63, Rockeskiiret 63, Rock-
hilet 16, Roholmama 82, Roholmen, L., St. 82, Romsflaten 154, Ronsebacken 165, Ropar-
backstflngen 63, Roparebacken94,110, Roparekullen 110, Roskiir 63, Rotekiirr 154, Rult 154,
Rultarna 110, Rumpeflatamal54, Rumpen 154, Rumpesand(en) 16, RumpesandsbrunnetLl2,
Rundens m1r 127, Rus(e)viksbrunner 172, Rus(s)vik 16, Rus(s)viksbrunnen 172, Rutorna
154, Ruttna bukt 16, Ryggarna 63, Ryttarklivan 132, Rigkasen 154, Rigskiir 63, Rigskiirs
grund 63, Rinebiicken 32, Riickomaberget 110, Riijleberget 110, Riinnan 26,32,Rav(e)berget
110, Riivdalen 154, RiivdalsbrottetlT2, Riivelidema 110, Riivemyr 127, Riivemyren 16, Riiven
63, Riivhogen 110, Riivklivat 132, Riivlidberget 110, Riivsklir 110, Rcida berget 106, Rode

t-
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kJev 132, Rddgrund 63, R<jdhammar 110, Rddhammaren 82, Rddhummer 82, Rdds brygga 94,
Rcidsberget 110, Rddslekehogen 165, Rcinn(e)mon 154, Rtinnbiirsbacken 154, Rdrby i 32,
Rcirbyklivan 132, >Rprbystemme, R6rbystem eller damb> 16, Rcirviks bukt 16, Rriseberget
110, Rcisemyrenl2T, Rcisemyrsflatenl54,Rijset 173, Riishageberget 110, Rdshagefladen 154,
Rcishagen 154, Rijsholmen 63.

Sala gruva 111, Saltholmen 63, Saltsitar. 94, 128, Sand(e)berget 111, Sand(en) 154,

Sand(en), Ne., Ov. 155, Sandarna 154, Sandbergetl04, Sandboghalsen 94, Sandbogshagarna
154, Sandbigebrunnen 173, Sandbigen 17, Sandegapet 17, Sandemaden 154, Sanden 63,
Sanden, St.63, Sandgrinden 155, Sandhogen 111, Sandkullen 111, Sandleran 155, Sand-
plankan 155, Sandreveln 63, Sandshuvudet 63, Sandstycket 155, Sandvallen 155, Sandvik L.,
St. 17, SandvikarnalT, Sandviken 17, Sandviigarna94, Sandis 111, Sandflsberget 111, Sandti
vale 111, Sandri varde 111, Sandtjbratt 111, Sandribflden 63, Sand<ifjorden 17, Sandrin 63,
Sand<iskiiren 63, Sandcivalama 111, Sandcivardarna 111, Sanglareberget 111, Sanglareklivan
135, Sanka myr 127, Sannercid lidar 111, Sanner<jd vette t23, Saras hog 111, Sax(e)bil 165,

Saxen 82, Saxeskiir 63, Saxholmen 63, Sejebiden 64, Sejebflden,Inre 64, Seken 155, Sillare-
bodarna 64, Sillehogen 155, Sillektivan 17, Silleskiir(et) (St., L.) 64, Simmedalen 155, Sim-
megiirdet 155, Sinkan 34, Sissareklflvar 133, Sjciberget 111, Sjr;giirdet 155, Sjdhageskaret 42,
Sjdlyckan 155, Sj<isanden 6, Skal(e)bergen 111, Skansen 64, Skanseskiiret 64, Skanungekilen
26, Skar(e)myrurnal27, Skareberget 111, Skarpenord83, Skarvesiitt(et) 64, SkarvsiittshillT,
Skarvsiitts sand 17, Skatorna 64, Skedet 94, Skepp(s)holmen 64, Skepparskiir 64, Skeppar-
viken, L., St., Smala, Breda 17, Skepparviksbrunnen, Ne., Ov. 113, Skepphiillan 111,

Skepphiillorna 111, Skeppsudden 64, Sketekleven 94, >Skielledam>> L7, Skillnadslina 173,

Skinteberget 111, Skitarehilet 17, Skitareskiiret 64, Skiten i hilet 64, Skjutareberget 111,

Skogariingen 166, Skogen 133, Skoglidberget 111, Skogsriinnan 26, Skogsviksberget 111,

Skogsviksudden 64, Skogvaktarehogen 111, Skogvallarna 155, Skolgatan 95, Skomakare-
berget 111, Skomakaren 64, Skomakarhcilen 17, Skomakarudden 64, Skoppestenarna 111,

Skottfjiillet 121, Skotthusflaten 155, Skraneh<ilen 17, Skranorna 64, Skrivarekullen 111, Skri-
varholmen 64, Skrivarudden 65, Skrubbhogen 112, Skriiddar(e)vik, L., St. 17, Skreddarebiden
65, Skriiddaregrund 65, Skriiddaren 65, Skriiddareskiiret 65, Skriiddarhfllet 17, Skriiddarhfllet,
L. 17, Skraddarhilet, St. 17, Skradhallar Il2, Skriidhiillebacken tt2, Skriimjan 80, Skulten
155, Skureflogen 17, Skut(e)hamn94, Skutehamn N. 94, Skutehamn, S. 94, Skutehamnsskiiret
65, Skutevik(en) 17, Skutevikarna 18, Skuteviks udde 65, Skuthamnsbryggat94, Skutholmen
65, Skutskiir65, Skyggebackeberyetll2, Skyggebacken 112, Skyggeberget 112, Skyggehagen
155, Skyggepallen lLZ, Skytteskiir, Inre, Yttre 65, Skyttesk?iren 65, Skiireskiir 65, Skitterrid-
backen 112, Skiil(e)backa 155, Skiilbacka 112, SkiilbackarnaLl2, Skiilbackegiirdet 155, Skal-
backen 112, Skiilegravarna 155, Skiilriveskliret 65, Skiiren 155, Skiiret 65, 155, Skiiret i gapet

65, Skiirliden 112, SkZirlidvallen, L., St. 155, Skiirmansudden 65, Skrirbo stig 94, Slaktariingen
155, Slottet 173, Slottsberget 121, Slottsbukten 18, Sliiremyren 155, *SlArhaler 133, Sliirhiillers-
berget II2, Sliirhiillersplankan 155, Sliittbacka 155, Sl2itte skog 156, SHttebukten 13, Sliitte-
myrcn 127 , Sliitten 155, Sliittmyr 127, Sliittikrarna 156, Smalsund 26, Smedberget 1 12, Smed-
bergsklivan 133, Smedflaten 156, Smedhagen 156, SmedhogenLl2, Smedhiillen 112, Smedje-
flaten 156, Smedjekullen 112, Smedjeliden 156, Smedjepallarna 112, Smedkullet 172,
Smedplankorna 156, Smilla(n) 65, Smucken 18, >Smygeo 18, Smaholmen 65, Smijorden
156, Smimyrana156, Smiskiiren 65, Smflsunden 18, Smflsundsskiiren 65, Sm66krama 156,

Smiiriingen 166, SmcigektLftet 26, Smdgencin 66, Smtighfllet 26, Sm<ir-Annas myr 127,

Sm<irkulleklflvan 133, Smcirkullen 121, Smcirstacken 66, Smtirviken 27, Sneflaten 156,

Snikebiten 156, Snuppas back32, Snurran 66, Snurrehcirnet 66, Soldatudden 66, Solen 133,

Soliderna 156, Sollidema 156, Sollidkullen 112, Sommarskvit 166, Sot(e)skiirshamn(en), N.
95, Sot(e)skiirshamnen, O. 95, Sotaretorpet 156, Sote Bonde 121, Sote huvud 84, Sote klackar
66, Sotebigen, N., S. 18, Sotefjord(er) 27, Sotekanal(en) 94, Soten 27, Sotenkanalen 95,
Soteskog 170, Soteskiir 66, Soteskiir, Gril 66, Soteskiir, V. 66, Soteskiirs hamn 95, Soteskiirs
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landgrund 66, Soteskiirsbiden 66, Soteskiirshamnen, S., V. 95, Soteskiirsskiiren 66, Sothogen
112, Sotskogsbacken 112, Spar<idk12.va133, Sparddkulle 112, Sparcidberget 112, Spelemans-
kullen 112 f., Springarna 66, Springbidama 66, Springet 28,I13, Springmyren 127, Spiinnarna
66, Staggercisberget 113, Stall(e)skiir(et) 66, Stallandet 66, Stallberget 113, Stallebrottet 173,
Stallen 66, Stalleskiiren 66, Stallhagarna 156, Stallhfllet 18, Stallkullen 113, Stallkiirrs myr
127, Stallriinnan 18, Stalhdset 113, Stenbigarna 18, Stenbigen 18, Stenbigen, Iffe,Yttre 18,
Steneflaten 156, Stenen 66, Stenhagen 156, Stenkistan 113, Stenklev 156, Stenkleven95,170,
Stenkvit 156, Stenliden 170, Stenmans holme 66, Stenmansskiiret 66, Stensholme sund 18,
Stensholmen 67, Stensjcibukten 18, Stenskiir 67, Stensmyren 727, Stensniis 67, Stensniis
brygga 95, Stensnlisbergen 113, Stensniisudden 67, Stenstugeberget 113, Stensvik 18, Stens-
viksmyren 127, Stensviksudden 67, Stigberget ll3, Stigbergsliden 113, Stigen 156,
Stock(e)hamn 13, Stockegiljan 133, Stockekiirr 156, Stocken 67, Stockesundet 18, Stockklivan
133, Stockklivevallama 156, Stolarna 133, Stoltekl8van 133, Stor myr 18, Stora bryggan 95,
Stora Edet 18, Stora flaten 156, Stora knulten 67, Stora mad 156, Stora udde 156, Stora vall
156, Stordal 156, Store biick 31, Store damm 18, Store holme 67, Storebonden 74, Storebriicka
156, Storefotten 45, Storehatten 67, Storpumpan 18, Storsandci vale 113, Storsandri varde 113,
Storsten 113, Storstenshagen 156, Stortingskiiret 67, Storiingen 156, Strandbackeberget 113,
Sffandberget 113, Strandhamn 156, Strandhamn 95, Strandhamns kile 18 f., Strillerts hel 19,
Strutehagen 156, Struten 156, Strykudden 67, Striket 19, Strt mhelet 19, Stritmhileq N. 19,
Strtjmhilet, O. 19, Strcimsund 19, Strcimsundsbiden6T, Stugeflaten 156, Stugelyckan 156,
Stugelyckorna 156, Stumpen 67, Stumperdd kanal 32, Stumpesund 19, Stuvama 156, Stycke-
flatama 156, Styckena 157, Stygge bile 61 , Styggemyr 67, Styggen 67, Styrens holme 67,
Stibihagen 157, Steklevan 133, Stiltorpet 157, Stangeberget 113, Stingholmen 67, Stang-
holmsbiden 67, Stiigg, L., St.28, Stiiggerris(et) 113, Stiiggerciseberget 113, Stiiggrdseflogen
19, Stiiggrcisemyren 19, Stiimbacken 157, Stiimmama 757, 173, Stiimmdalarna 133, Stiimm-
dalsberget 113, Stiimmedammen 157, Stiimmet 157, Stiivik(en) 19, Stiivik,L. 19, Sffiviks-
uddama 68, Stritekullen 113, Strivelskiir 68, Sundeleran 9, Sundepinan 25, Sundet 19, Sun-
deviigen 92, Sundsiingen 157, Sundsiingsbotten 157, Sunnandammen 146, Sunnare knulten 68,
Sunnare skiiret 68, Sunneled 95, Sunnerskiir 68, Sunningarna 68, 122, Sunningeberget 1.13,
Sunningegapet L., St. 133, Sura hcilen 19, Sussehilet 29, Sussen 28, Svaberget 84, Svalebacken
173, Svalebo vatten 22, Svalebovattnet 22, Svalemaden 166, Svalhiilleberget ll3, Svalhiille-
vallen, L., St. 157, Svaliingen 166, Svan(e)skAr 68, Svan(e)skliren 68, Svaaeberget I22,
Svaneskiir udd 68, Svanh6let, N., S. 19, Svarta huvudet 68, 113, Svarta hiillorna 68, Svarta
skiiret 45, Svartbfldarna 68, SvafiekAlla 173, Svarten 68, Svarten, L. 68, Svarten, St. 68, Svart-
riinnan 19, Svartskiir 44,69, Svartskiirs brott 69, Svedama 113, Sven Persa 125, Svermums-
berget 113, Svens hil, L., St. 133, Svensan 19, Svenseflaten 157, Svensercidbergen 113,
Svenskevik 19, Svin(e)vik(en) 19, Svinehagen 157, Svinehagsflaten 157, Svinryggen 69, Svin-
viksbukten 19, Svinvikshuvudet 69, Sviilgehogen 114, Sviilgen 127, Sydostkncisen 69,
Symyren 127, Sirtebacken 157, Sitehagen 157, Siil(e)bidarna 69, Siilbidensskiiret 69,
Siilbidriinnan 19, Siilebiden 69, Siilebiden N., S. 69, Siiltan 26, 157, 5A16 84, Siilo bikl13,
Siilci gatt 19, SAld sand 20, Siilci sten 173, Sald sund 20, Siilii udd 69, Siims dalar 133, Siims-
dalen 133, Siisflatama 157, Siivbiicken 32, Sii(d)husplankan 157, Sii(d)plankanI57, Sriberget
114, S<jdhilet 20, Scldhtilen 20, Sijnner-Hampholmen 84, Siipallarna 114, Stipallen 114, Scire-
bidarna 69, S<irflaten 157, Sdrgiirdet 157, Srirhagen 157, Srirholmen 69, Scirklivan 133, S<jrkvit
157, Stirmossen l2'7, Scirstrands Hoge berg 103, Sdriingen 157, SO-t brott 69, Sri-ci sund 20,
Sci-rtn 69.

Tallriken 70, Tallriksberget ll4, Tassekliveberget ll4, Tegama 157, Tegelberget ll4,
Tegelhagsberget lI4, Tegelholmama 70, Tegelholmen 70, Tegelmiistarlerun20, Tegholmarna
157, Tegvallarna 157, Tek?illan 173, Tenholmen 70, Tenholmsskiiret 70, Tildas hage 157,
Timmerdal(en) 158, Timmerdalsgiirdet 158, Timmerdalsskogen 170, Timmerkullen 114, Tim-
mervik 20, Tingehogen 114, Tistansklflvan 133, >Tiufwekullen> 114, Tjocketeg 166, lurbetet
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158, ljurhildalen 133, Tjurhfllet 133, 158, Tiuv(e)skir(et) 133, TJuvbetget 1.14, TJuven 70,

Tjuveskiiret 70, TJuvholmartal0, Tjuvholmfluna 70, liuvholmgrundarna 70, Tjuvhilet 20,

TjuvhSlsskiiren 70, TJuvklflvan 133, Tiuvommen 134, TJuvsund 20, luvsunds holme 70,

TJuvsundsberg(et) ll4, Tjuvsundsholmen 70, Tiuvsundshilet 20, Tjuvsundslyktoma 173,

Tjiillsvikeberget 123, Tjiireberget 114, Tjiirnet 127, Tjiirnskogen 170, liirnskogsmyren 20,

Tobaksbiten 158, Tobaksholmen 70, Tobakshilet 20, Tobaksskiiret 70, Tobaksstenen 70,

Toddercid bro 95, Todder<id giirde 158, Todder<id kohagar 158, Toddercid kvamfall 32,

Toddenidbackarnall4, Toffelklivan 134, Toftedalen 158, Toftehagen 158, Toftehogen 114,

Tofterna 158, Tolidhagsvallen 158, Tolidkullen ll4, >Tolidsberget> 1 14, Tolidvallen 158, Tolle
k16vor 134, Tollekroken 158, Tolleristehagen 173, Tomas holme 70, Tomtebackarna 158,

Tomtebacksikem 158, Tomteflaten 158, Tomterna 158, Toppegiirdet 170, Toppegiirdsberget

114, Toppegiirdsflaten 158, Toppseglet 20, Tord<inskrullen 134, Torgeskiiret 70, Torkelsholm(e)
67, Tornan 114, Torneskrullen 114, Torpe myrar 127, Torpedalen 134, Tors bflde 70,

Torsk(e)halen 114, Torskesten(en) 115, Torskhiillan 115, TorstenshoTm6T, Torsvik 20, Tors-

vikarna 20, Torvmyren 127, *Tos(s)a 34, *Tos(s)a 34, Tossene myr 127, Tova i Bonden 174,

Tranh6.let 134, Trappeberget 115, Trappelyckan 158, >>TrappewrflLn> 158, Tredjegatan 95, Tre-
h<irnan 167, Trehcirningen 158, Trekanten 158, Trillarebacken 158, Trillingama 70, Trind(e)skiir
70, Trinda hage 158, Trinda hogen 115, Trinde hogen 70, Trollberget 115, Trollevikskiiret, L.
70, Trollevikskiiret, St. 70, Trollkullen 1 15, Trollmyren 72'7 , Trollsklir 44, Trollvik 20, Troll-
viks sund 24, Trollviksskiir(et) 70, Troll<isund 24, Trondsholmen 89, Trondzholmen 89, Tron-
serddsbacken 115, Trossemyrarna 158, Trubbedalen 158, Trygg<i 70, Tryggti huvud 70, Tryggit
nis 115, Trygg<, vale 115, Trygg<, varde 115, Tryggcileran 20, Trygg<iskiir 85, Tryggdsundet 20,

Tringet t34, 158, Triickan 128, Trlickarehusklivan 134, Triidesgiirdet 158, Triidet 158,

Triidgirdsflaten 158, Triinget 159, Trlisklarna 71, Triittarestycket 170, Trciskelbacken 115,

Trrisk*riilla 115, Tuften 159, Tuholmarna 159, Tullbons flkrar 159, Tungevallen 159, Tungoma
159, Tunnes kas 170, Tuverabben 159, Tuvetegen 159, Tvillingeberget 123, Tviirflaten 159,

Tviirgiljan 134, Tviirvallen 159, Tviiran 34,Tyften 159, Tyskebacken 159, Tlskemyren 159,

Tyskenberget 115, Tyskos myr 127, Tysslingebackama 173, Tysslingeklivan 134, Tlsslinge-
vallen 159, Te 51, Tangebryggan 95, Tangekilen 20, Tingelaget 29, Tingemyret 1,27,

Tflngemyrsbrunnen 173, Tflngen, Ov.73, Tingeriinnan 20, Tangeviken 20, Tingevikskiir 71,

TingevikskiirenTt,Tlnghallan 115, 173, Tisterctds stora vatten 20, Tflstercids vatten 20, Tiire
sund 29, Tiirneskiir (Lilla eller LAga, Stora eller Hdga) 71, Tiirneskiiren (S.) 71, Tijmeliden 159,

Tcirniingshogen, Den gamla, Den nya 159, Ttjvik 21.

Uddan 159, Uddama 159, Uddameberget 115, Uddebiden 71, Udden 71,95, 115, 159,

Uddesten 115, Uddestens berg 115, Uddestens uddar 71, Uddoma 159, Uddrarnas brygga 95,

Udersten 115, Uderstensberget 115, Ulebergs kile(n) 21, [Ilebergs leran2l, Ulebergs tciser

174, ulehogen 115, [Ilkehuvudet 85, Ulkehiillan 115, Ulkeskiir 85, >Ulle bergz sundh> 21,

Ulriksmyren 127, *IJlva 34, *Ulva 34, Ulvedalen 134, Ulvedalsberget 115, Ulvedalsmaden
159, Under stegen 159, Underliindet 16T,TJrderna 134, Urskogen 170, Utterdammen 21, Utciver

biicken 159.
Vadet 95, Vadhiillan 116, Vadklacken 71, Vadklivan 134, Vadvik 21, Val(e)berget 116,

Val(eXjiill 116, Valarna 116, Valeklackenll, Valen 116, Valen, Ne., Ov. 116, Valhogen 116,

Valla hed(ar) 159, Vallarna 159, Vallbrottet 159, Valle-Hans bit 71, Vallen 160, Vallen, L., St.

160, Valles klle2l, >Vanderuds varrd>> 21, >Vanderudz aa>> 34, Vansvik 2l,Yansvkana2l,
Vard(e)berget 1 16, Vard(e)fjail 1 16, Vardarna 1 16, Vardeklacken 71, Varden 1 16, Varden, Ne.,
Ov. 116, Vardhogen 116, Varp(e)bergetl.l6,Varpebukten 21, Varpekilen 21, Varpeklflvatl34,
Varpekullen 116, Varpesundet 5, Varpet 21, Varpholmen 56, Vaskedyhogen 116, Vaskepall(en)

116, Vassberget 116, Vassdalsklivan 134, Vassgrensflaten 167, Vassholmen 71, Vassklivan
134, 160, Vasskl6vestycket 160, Vassurdet 29, Vattenkullen 1 16, Vattenmiirket 21, Vattneberget

116, Vattnemyrer 21, 175, Vattnet 173, Vedhugget 160, 173, Vedhuggsbergen 113, Yed-
huggsmyren 174, Verners berg 116, Vesslevik 21, Vetteberget 123, Vid6seberget 116, Vidisen
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116, Vike brygga 95, Vike kil 21, Vike lera21, Vike iingar 160, Vikebergen 116, Vikefjord(en)
21, Vikefluna 71, Vikegrund 71, Vikestenen 71, Vikgel 160, Vilas holme7Z, Vindekliitten 116,
Vindhdlet 29, Vingirdens myr 127 ,Yireflaten 160, Virevallarna 160, Vita hogar 160, Vite biden
'|2,Yoxten 85, Vrakholm 53, VrakisholmenT2,Vriikevik 29,Yiiggaktle2L,Viigga siilta 160,
Viiggeland 72,Yaggen 116, Viigf,krarna 160, Viijerleran 22, Viilkommen 72, 160, Viilserdd
vatten22, Viilserdds vatten 11,22, Viilser<idvattnet 11, Viimlingehuvudet 72, Viimlingen 85,
Viirdal(en) 134, 760, Viirdalstegen 160, Viistare bryggan 95, Viistare roset 174, Viisterberget
120, Viisterbrottet L74, Viisterbrunnen 174, Viistergiirdet 160, Viisterhagen 160, Viisterkiillan
1 74, Viisterlid erna I l'7, Viist-Hampholmen 7 2, Viistra sundet 1 8, 22.

3, Alvberget 123,
ema 160, Angeln
160, Applegiirds-

6berg 124, Oberg hamn, c
o 73, Odeglrdama 167, Odeg n
Oageras lera 30, Oflaten 160, 3,

Ouddarna 73, Oudden 73, Overgadet 16l.

2. Fiirnamnsregister

Anders 39, Anni 5, Anton 91, 139,171, Baltsar S,Balzer 129,Bet l24,Bent 139, Benta
171, Bente 139, Bjiim 40, 140, 161, Bryngel 23,Elin 141, Erik 7, Erland 44,Eva 142, 162,
Eyen44,l62,Evir 162, Gudmar 126,143, Guldbrand 143, Gunilla 152, Gunnar 8, 143, Gustav
143, Hans 9, 49, 7 L, 92, Harald 77, Helge 9, 144, Ingel 146, Isak 10, 5 1, Jakob 69, 104, 17 2,
Jan 52, Jens 52, Johannes 10, 12, Jon 10, 52, 146, Kari 52,55, Kolbrand 12, Komelius 106,
Kristen 148, Kire l26,Lars I32,Liv(a) 56, Live 56, Malte 58, Markus 108, Matilda 157, Mats
59, Mirten 59,152, Nils 59, 152, Ola 109,126, Olof 60, Per 61, 109,126, Petronella 15,
Ragnhitd 62, lL0,Rasmus 16,62,Sara 111, Simon 155, Sten 67,121 , *Strillert 19, Sven 133,
157, Tolle 134, Tomas 70, Tor 20,70, Torkel 67, Torsten 67,Tron, Trond 89, IJrik727,
Verner 116.

3. Binamnsregister

Backen 40, Bense-Josef 124, Bensrama 124, Bindare-Sara 98, Bi6rr 40, Bjuggen 139,
*Bjdr 40, Bolle 125, Borre 161, Bitta 125, Biickan 100, Dadden 140, Dalern 130, Faxe 128,
Fisken 20, Gramr 46, Greta 143, Hank-August 144, Himanskan 131, Hiistvimmen 10, Jeppe
146, Johannes pfl Krogen 12, Jiinkarna 93, Jcisse 52, Karlsrarna 147, Klang-Emma 147, Krogen

I
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12, Kulle-Majal72,Ku,ll-Ernst 12, Lille-Per 169,Lotta 56, Mickel 59, Morse 59, Muse-Sara
152, Nella 15, Nila 93, Nilla 152, Nisse 81, Olle 60, Pers-Marja 16, Piggen 100, Rumpen 16,
Smijr-Arura 127, Snuppa 32, Stor-Ola 126, Stflbian 157, Svart-Inger 173, Svensan 19, Tilda
157, Tolleristen 173, Tunne 170, Tysken 159, Uddrarna 95, Valle 21, Valle-Hans 71, Vingirden
t27.

4. Register iiver soldat- och bfitsmansnamn

Brask 99, Fager 162, Glans 125, Hank 144, Kock 148, Lek 165, Parat 16, Skiirman 65,
Stel 157, Arhg72 f., Orn 117, 160.

5. Ordregister

Allmun(e)viig m. 'byviig' eller 'allmiin landsviig' ll7, Apa'hagra, synas hrigre och
ndrmare iin i verklighetet ll7 f., Ast f. (fvn.) 'kiirlekt samt omi<iremilet frir nigonskiirlek,
dvs. 'iflskling, kiiraste' 86, Avyrk, avBrk (no.dial.) n. se yrk 174, Bandstake m. 'kiipp som man
binder fast halmen pi taken med' eller 'kiipp att gcira laggkiirlsband av' 139, Banke m., sido-
form till bank m.'jordbank' 139, Barrlind f. 'idegran' 73, Basta f. 'griivd grop som anviindes
fcir torkning av lin' 129, Bera f. (fvn.) 'bjt rnhona' 32, Bergebratt f. eller bergebratta f. 'berg-
brant m.m.' 5, 118, Bergskittel m. 'jiittegryta' 120, BergskZile m. ' jattegryta' 107, Bete n. 'betes-
plats, betesmark' 148, Binda 'sticka' 98, Biviig m. 'vlig av mindre betydelse' eller 'hiiradsviig'
139, Bj6rke n.'bjiirkbestand' 98, Borra f. 'borrhil' eller 'rippningen i en kospene' 161, Borre m.
'kardborre' eller 'envis person' 161, Botten m. 'lflgt liggande markomride, det inre av en vik
eller fjord' 4I,Brattf ., bratta f., bida med betydelsen 'brant, bergbrant, brant bergsida' 97,Lfi,
Brem n. 'rand (av salt frin torkat havsvatten)' 41, Bringebiir n. 'hallon'41, Brott n. 'plats diir
vigorna bryter' 69, Brunne m. 'brand, svedjefall' 99, Briicka 'lingsluttande backe, brant
sluttning (pi viig), brant backe' 97,Btf.'bod' 42, 100,729, Bukt f. 'havsbukt, havsvik, vik i
sjd, grundare inbuktning, stor iippen havsvik' 3, B69 m. 'brijning, bukt med svag rundning, bred
(havs)vik, rund (bflgformig) vik, mindre vk' 4, 128, Bilar'obearbetade triidstammar' 166, Bfls
m. hiir: 'avbalkning (f<ir kor) i ladugflrd' 140, Bcicker m. 'person som tillverkar laggkiirl'6.

Dadda 'skita' 140, Dadde 'lort, skit' 140, Dape m. 'liten (mer eller mindre tillfiillig,
grundare) vattensamling, (vatten)puss, pdl'2, Dele n. 'griins' 148, Dott m. 'nigot litet; en liten
miingd av nflgot', t.ex. om liten miingd av hci, halm, ull, griis e.d.; iiven om liten molntapp eller
liten tridstump 143 f., Drift f. (no.dial.) 'noget som driver' eller 'hjord av kreaturer som man
driver' 118, Drig n., f. '(frang) dalsiinka' l4l, 162, Dufsa f. '(mindre, kort) tofs; rosett som
liknar en kila' 43, Dy n. f. 'brunn med kiillider, (kall)kiilla'; iiven om kiilla med dyig botten
100, 141, 170, Dyr'djur'eller mer specialiserat 'hrigvilt' 141, Dysja (no.dial.) 'drysse smaat og
fint; smaaregne, dugge af Taage' 33, Dcissa 'regna smitt och ihillande, dugga' 33, Ekoll m.
eller ekolla f. 'ekollon' lTl,Ener m. 'en(buske)' 141, Fisklds adj. 'utan fisk, med diligt fiske'
75, Fivel m. (boh.) 'tj'dfl' , (no.diat.) 'maskros' 162, Fjord m. f. 'djupt intriingande havsvik,
fjord (allmiint om vikar och sund), stcirre vik'; iiven om utvidgning av sjri 2, Flask m. 'bredsida,
flatsida' 24, l0l, Flata f. 'flatlj'arnn yta, jiimn mark, iker' 45, 136, Flate m. '(stor, jiimn, sliit)
aker, jiimn 6kerteg, ftilt mellan tvi diken; stcirre stycke av 6ker; sammanhiingande flkersfycke'
136, Flo f., m. 'grund och rippen havsvik'; iiven '(liten) vattensamling' 101, Floge m. 'grund,
mindre (tillfiilig) vattensamling, vattenpcil; liten sj6'; iiven om pdl (av vatten, blod etc.) 1,

Flogsa f. 'st<irre eldgnista eller uppfladdrande l6ga' 118, Flot n. (fvn., no.dial.) 'nigot som
flyter' 162, Flott m. 'f?isting' 163, Flu n. och flua f. 'skiir som nAtt och jiimt hdjer sig tiver
vattenytan; litet skiir som riversviimmas vid h<igvatten' 36, FlSg n. 'brant, otillgiinglig klipp-
vAgg, stup'; iiven'hastigt strdmdrag' 101, 108, l52,Flett m. 'hudavdragare, puke' 163, Fliika
'ta bort ryggbenet frfln fisk, filea' 101, Fl<ig f. 'vindfldjel' 101, Fott m. eller fotte m., i ned-
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sattande anviindning bl.a. 'liten klen stackare'45, Frammare 'friimre' l42,Finytta f. 'oncida,
till ingen nytta, gagnldshet' 75 f ., Fanyttig adj. 'som iir till ingen nytta' 75.

Ganer 'giilar' 76, Gara 'gdla, rensa bort giilama' eller (om makrill och sill) 'gi i stim uppe
i vattenytan, stimma (och rita det vid ytan simmande planktonet)' 76, Gap L 'gap, rippning,
gatt' 77, 128, Gata f . 'vag,landsviig, byviig, utfartsvdg; fagata;6ppen plats' 90, t02, Geir m.
(fvn.) 'spjut, spets' 76, Geiri m. (fvn.) 'nflgot spetsigt eller triangelformigt som liknar spetsen
pi ett spjut'eller'spetsigt eller triangelformigt stycke jord, tyg e.d.'76, Gel n. 'mellanrum,
springa, gap; dppning mellan tvi berg' 128, I35, 142, Gllja f. 'hAlviig, trang smal dal eller
klyfta mellan tvi berg; bergspass; griisbewxen siinka mellan tvfl berg, iingsstycke eller iker
som ligger mellan tvfl berg si att man endast kan komma fram pfl tvi hill; rippning i skog; dlild'
128 f., Gluppa f. 'klyfta, (smal) iippning, mellanrum' 143, Glymr m. (fvn.) 'buller, dilr-' 24,
Gremja (fvn.) 'gjere gram el. weid, ergre' 77, Greve m. 'klump som btr kvar di man smdlter
ister till flott' 125, Grums n. 'fiskrens' 8, Grunska f. 'strirre grundomride', dven 'grundvatten,
grund sjcistrand, grynna i sj<in' samt 'den grunda delen av en fiskebank diir backorna liiggs ut'
86 f., Gang m. 'stor bryggu vid vilken en bit kunde liiggas med lSngsidan mot land'90, Giirde
n. 'ftiIt, 6ker, stort och jiimnt Skerftilt' 137 f., Gdmme 'gdmstiille' 171, Gtina'prata veligt och
frrittande, prata dumheter,pratai v?idret' 77,Gj@na (no.dial.) 'retas med, skiimta med, hina'77,
Gluppa f. 'skreva, skilje mellan tvhkanter'76.

Hall m. 'sluttning, lutning' 98,117 , Hall f. m. 'flat stenhiill, berghiill, stcirre flat sten; berg,
bergsida, 169 bergudde' 92,97 ,Hallaf .'sluttning, backe, brink' l44,Halling m. 'sluttning' 102,
HaIs 'smalt terriingparti'94, Hammar(e) m. 'framskjutande bergbacke'96, Hamn f. 'beteshage,
(gemensamt) utmarksbete' tO2, 137,151, 171, Hassten m. 'brynsten' 119, Hiller, hiiller m.
'$otta i berg, stcirre berghila; utskjutande del av berg eller utskjutande klippblock' t29,Hog
adj. 'hdg' 103,744, Hog m. 'naturlig hrijd; gravh<ig' 96, Hogd f. 'hdjd' 96,103, Hol (no.dial)
'169 hiijd'78, H6ll (fvn.) 'hcig backe'78, Hole m. 'Iflg, torr, rund jord- eller grusupphdjning'78,
Holk m. 'kiilla fodrad med ffa, sisom en urgrcipt stubbe eller ett laggkiirl (s.k. triiholk), i syfte
att hilla kiillan cippen och f<irhindra fcirorening, ras o.d.' I30, 145, 170, Holkkiilla f. 'med
triiholk fcirsedd kiilla' 170, Hosa f. strumpa' 150, Hugg n. 'uthygge, hygge i skog' 173, Hugge
n. 'hygge; arbetet med att fiilla skog' 173, Hulud n. 'hcig udde, framskjutande bergparti' 38,
72,Hympel m. 'kn61, svulst, puckel'37,He m. 'pigghaj'79,Hil adj. 'ihilig, urholkad' 104,
Hil n. 'smalt sund' 92, Hflla f. 'hila, fdrdjupning i jorden; trakt med l6gt liige, sankmark;
cidsligt beliigen trakt' t29, Hill n. 'ftiste (i sjribottnen t.ex. vid ankring)'9, Hillsbiir 'olvon,
Viburnum opulus' 50, HAI m. 'stenhiill m.m; 97, Hiilla f. '(flat) berghiilla, stenhiilla' 97, ll5,
Hiing(e)dy n. 'gungfly, griisbevuxen sank mark' 146, Hdl, h<ilj, m. 'liten vattensamling, (stor)
vattenpcil, vattenpuss, dypdl, hila i marken diir det samlar sig vatten; samre kiilla; fdrdjupning
pi havsbottnen; fcirdjupning i vattendrag' 2,Il f. 'grundstycke i plog' 163, Intag n., intaga f.
'jord som frir odling intagits av den gemensarnma utmarken' 136, 146, 169,172, Jalma 'skrika,
larma, dina'; om katt iiven 'jama' 135, t63, Jamn adj. ' jiimn' 146, Jokk f. (no.dial.) 'hulning'
10, 146, Jordfall n. 'jordskred' I 3 1 .

Kamp m. 'smfl rundaktiga stenar i flker, klappersten'; i no.dial. iiven 'bred och rund fjiill-
topp'80, Kas f. 'rishcig; hygge, rcijning, r<ijd jord, svedjefall; uthuggen del av en skog; biirstiille
i skogen; myrmark; utmark' 137,170, Kasa 'hugga, rcija en kas (svedjeland); hugga ned buskar'
137, Kast n. 'brant diir man kastar ner timmer och ved'93, 147, Kawing'runt (segt, hflrt)
briid' 119, Kesa '(om boskap) springa eller rusa iviig i vilda sprflng (med svansen i viidret) fcir
bromsar och andra insekter' 105, 147, Kil(e) m. 'spetsig, smal, djupt intriingande havsvik' 3,
Klamp m. 'stora bitar kullersten' l72,Klev f. 'klyfta; klyfta i brant berg diir man kan 96, stig i
sidan klyfta; bergpass eller tring passage mellan berg diir det iir besviirligt att komma fram;
bergsskreva (med branta sidor) eller bred <ippning mellan berg i vilken det gir en stig eller en
viig'90, 170, Klopp f. 'spang, stenar och briider att g5 pi civer sank mark' l47,Kloting
'blflstang' 52,Klix n. 'trang passage mellan berg; sprickning i berg efter vilken det klyver sig
vid spriingning' L29, Kliva f. 'klyfta i eller mellan berg, stdrre eller mindre spricka i berg,
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bergsskreva; tringt bergpass; liten, ofta u-formig, smal dal eller dalgang mellan branta berg-

vriggat o.d.' 4,53,90, 105, 129,140, Kliimma f. 'bergsklyfta, trflng passage' 129, Kliitt m. 'hdg
bergklint' 97, Knapp m. 'liten bergkn<il' 38, Knatt m. 'liten bergknol' 53, Knatte m. 'berg-

knalle, Litet bery' 96, Knopp m. 'liten bergkncil' 38, Knult m. 'huvudskalle; bergknalle; berg-
spets'; dven'jordkoka'38, Kniippe n. 'plats diir flera giirdesgirdar stiiter sarnrnan' 172, Knds
m. 'bergkncil' 38, Koljebacke m. 'backe fcir koljefiske' 13, Krabbetaska f. 'stor krabba' 106,

Kremja (fvn.) 'tryk{e med handen, knuge, elte' 80, Kringel m. 'ring, ringformigt stycke i ter-

riingen; krok, rundat omride' 147, 148, 164, Kringla f. 'ring, ringformigt stycke i terriingen'
147,164, Kropp m. 'liten kn6l osv.' 106, Kroppa f. 'ruda' 148, Kryss n. 'kors' 54, Kutta 'skiira
(av)' 107, Kvarnstcide n. 'plats frir kvarn' 149, Krakegull n. 'kvarts' 130, Kvi f., n. eller kvia f.
'lainggiirdat ikerstycke dit kreaturen sl2ipps om sommaren fcir att gtida 6kern, inhiignad iing
eller Sker i utmarken, kreatursfSlla' 107, 138, Kvill f. 'stlille diir en mindre 6 rinner in i en stdrre,

ifcirgrening' 149, Kilhage m. 'inhiignad i vilken kfll odlas' l49,Kina f. (fvn. Ldri m., no. dial.
kdre m.)'vind som visar sig pi vattnet genom att krusa vattenytan' 25, Kira 'blflsa sakta, bHsa
Htt se att vattenytan krusar sig' 25, Kale m. 'kittel' 101 , 120, 132, Kiimpe 'Plantago media,

groblad' 135, Kiimpe- allmiint fdrstiirkande prefix 164, Kiimpesten m. 'synnerligen stor sten'

135, 164, 172, KAff n. 'tiit skogsdunge (fciretriidesvis pi sankmark), tiitt buskage, triiddunge'
eller 'sumpmark' 168, Ktjlna f. 'torkhus f<ir lin eller malt' 107,749 f.

Lada 'stapla upp, liigga upp lagvis' 126, Landkis adj. 'ltis frin land, utan fdrbindelse med
larrd' 43,Led n. 'grind av kisa slanor; <ippning i stiingsel stiingbar med tviirlagda slanor'90, 95,

Lera f. 'omride med ler(ord)' 9,11, Lerklabb m. 'lerklump' 150, Lerskalle m. '(tungarbetad)
lerjordsbank' 107, Lid f. 'stuttning, backe' 97,146, 150, 156, Lina f. 'rigang, griins mellan
agor' 773, *Linriicka f. 'rad av linskylar; pi cimse sidor om stiinger eller mot varandra pi flkern
uppsatta linskylar' 164, Lumpa f. 'tjockt, osyrat brcid som steks i panna' 57, Lurk m. 'kiipp,
tjock stam' 120, Lurk m. 'det av vAtvaror man fdrtiir pi en ging' i20, Lurka 'dricka' l2},Lya
'lyssna' 108, Lycka f. 'iker som ligger ett stycke frin gflrden; flkerlycka besfldd med samma

siidesslag; flera flkrar som tillsammans bildar ett fiilt; del av gflrdens ikerareal (l?iget utan
betydelse); flkerstycke invid girden; iing; inhiignad' 138, Lyngn f., n. 'ljung' 57,lll,Landa
'landa (fisk, vad o.d.); liigga till med bet 57, Liinde n. 'plats diir man landar (vad, fisk, bflt o.d.)'
57 f.,Loga 'tviitta (sig), bada' 14, 108, Ldk m. 'djup, bred och sakta rinnande biick, 143, 151,

Mad f. 'vattensjukt iingsomride, sank iing, sankmark' 32, 108, 124, 138, Meda 'fiska med
meda' 108, Meda f. 'handsncire' 108, Meltom, mellum 'mellan' 14,47,59,151,172, Mid- m.
(fvn.) 'mitr' 81, Miga'urinera'33, Mjtlbiir n. 'mjcilon, arctostaphylos uva-ursi' 81, Mjiilke-
borra f. 'rippningen i en kospene' 161, Mjdlkebis m. 'biskonstruktion utomhus, t.ex. i betes-

hage, diir koma samlades ftir mjcilkning utomhus' 135, Mjrilkesoll m. 'portion mj6lk med brutet
brcid i' 164, Mo m. 'omride med sandig jord diir ljung eller tall v'axer' 152, Molter 'hjortron'
14, 25, 126, Mot n. 'mrite, fcirebud; det fcirsta man mdter pi en f?ird' 81, Musk m. 'mcirker,

halvdunkel, skugga' L08, 152, Mike, mige m. 'mis' 59.

Nabbe m. 'liten udde'59, Natthus n. 'avtriide' 132, Nyliinde n. 'nyodling' 131 ,152,
Nyviille n. 'nybruten mark; nyodling' 737,152, NAbb n. 'spetsig bergudde' 109, Nabba f. 'kil-
formigt stycke'eller'(smal spetsig) udde' 60, 103, 109, 153, Niista adj. 'niisthtill' 109, Omm
m. 'ugn' 98, 129,134, On f. 'al' 15, 61,109,132, I53, Os n. 'iilvmynning, smalt inlopp; stiille
som ej fryser till (pn grund av starka strdmdrag)'; i ortsdialelcten dven 'gungfly' 153, Pall m.

'bergavsats, bergh?ilI, sten vars ena sida dr en mer eller mindre lodriit nedAtstupande kant eller
brant' dven 'klippa som sticker ut i vattnet; klippa formad som en biink; avsats; berg med av-

satser' 37, 92,96 t., Park m. 'vacker och virdad skogsdunge (kanske oftast planterad skog)'
168, Planka f. 'Skerstycke (ofta tjugo alnar brett) mellan diken; flker minst sex d itta famnar
bred med diken pi minst fre sidor' 136, Plankestabbe m. 'stapel eller htig av plank' 110, Plats

m. 'torp, mindre hemman' 154, Plogjiirn 'plogbill' eller 'plogrist' 154, Priistkil '6kersenap'

l49,Pula 'arbeta med nigot besviirligt' eller 'idka samlag' 82, Putt m. 'mindre, ligt belligen
vattensamling, vars vatten ofta iir grumligt; (vatten)puss' 2,154, Pynt m. '<iversta spetsen av ett

t
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berg eller en ht jd' 110, Piil m., n. 'pile' 26,Palm.'strdvsamt arbete, hird arbetsomging, piirs';
dven om dryck'stor sup, klunk'26.

Rabb eller rabbe m. 'tuvig, ljungbevuxen mark' 138, 154, Ragatta f. 'elak kiiring, kring-
strykerska, skojerska' 94, Ramn m. 'korp' 16,62, 127,132, Ramnerer f. 'korpbo' 16, Rav f.
'bakdel, stjZirt' 110, Reka, riika 'driva (omkring pi havet)' 29, Renska 'rensa' 94, 110, Renske-
pall m. 'pall diir man rensade fisk niir bfltama kom in frin storsjrifiske' 8, Rer f. 'rede' 16,
Ris n. (no.dial.) 'upphrijning, jordrygg, bergrygg, hrigsta punkten pi en backe' 96, l2O, Rult m.
'liten rundaktig fdrhdjning' ll0, L54, Rump m. hiir: 'yttersta delen av mark, liingst bort beliiget
mer eller mindre svansformigt iigostycke' 154, Runsa f. 'gungfly' 165, Ruta f. hiir: 'iker eller
glirde av viss form och storlek (24 alnar i kvadrat)' 137, Riivule n. 'riivlya' I 15, Riicka f. 'stiill-
ning att torka garn pfl' 1 10, Riicka f. 'langstriickt jordomrflde, (1and)str?icka' 164.

Sakk adj. 'sark' 127 , Sand m. 'sandmark, (aker med) sandjord, sandigt jordstycke; sand-
strand' 138, 154, Sangla 'klinga, sjunga' 111, 135, Sax m., f. 'takstol, ett par taksparrar' 165,
Sek f. 'sank, sluttande iingsmark clver vilken vatten rinner, vattensjuk siinka (diir vatten rinner
fram)' 139, 155, Sillehog m. 'sillh6g' 155, Sissare m. och f. 'liten sax' 133, Skiilriva f. 'riifsa
med vilken man ta.r upp blimusslor (boh. skiil) genom att skrapa dem frSn bottnen' 65, Skal,
skard n. 'mindre klyfta i berg, skflra i egg (pfl eggverktyg)' 111, Skan, skon, skin n. 'hflrd
skorpa' 26, Skar n. 'skir, hugg; skira eller spricka eller klyfta i berg' 111, 127, Skede n. 'viig
utmed eller mellan Skrar (som utgdres av de sammanhiingande viindtegarna); liingre sliit viig-
striicka pfl byviig; utfartsviig pi en gflrd; viindteg; flkerren; del av giirde som bearbetats pi en
gflng' 91, Skillnad f. 'iigogriins' 173, Skinta f. 'torr mager backe' 111, Skopp f. 'hummerstjiirt'
111, Skou n. 'stiille diir man kastar ner ved el. timmer' 121, Skotta'kasta ner (timmer, ved
el.dyl.)' 121, Skran adj. 'mager, ton' 64, Skranu f. (no.dial.) 'magert viisen' 64, Skrubbor
'hrinsbiir, Cornus suecica' 112, Skrull m. 'upphrijning, ruckel' lL4,134, Skrulle m. nedsiittande
om gammalt uttjiint friremAl It4, 134, Skult m. 'fcirhcijning i terriingen' 155, Skygga 'skydda
mot sol och blflst' 112, Sker n. 'inskiirning i terriingen' 129, Skflre m. 'trut'eller'mis'65,
Skiil n. 'musselskal, sniickskal, skalgrus, skalsand' ll2, t43, 155, Skalru n. 'vita fliickar av
musselskiil (pi havsbottnen)' 52, Skiir n. 'ur en omgivande yta uppstickande klippa eller skarp-
kantig sten'97,1t2, Skiira f. 'skata' lI2, Sliir n. 'slan, slanbiir' 133, 155, Smuck m. 'vr6,
avkrok' 18, Smuga f. 'trang passage, trang gang' 26, Smiire m. 'vitkldver, Trifolium repens',
m6jligen dven om rcidkltiver, Trifolium pratense, eller om vild vitkldver, Stellaria media 166,
Spring n. '(kiill)sprang' I7O, 173, Spiinna 'sparka' 66, Stomp m. 'tjock rund limpa' 67, Stubb
m. 'bit, stump' 164, Stuv m. 'stump, kort stycke' 156, Stycke n. 'del av aker, (liten) markbit'
137, Sffigg 'starr, Nardus stricta Lin.'28, Stiigga 'stinka' 28, Stiim m., stiimm f., stiimma f. eller
stiimme n. 'damm, fdrdlimning' 133,157,173, Statt f., stiitta f. 'trappliknande stiillning frir att
underliitta passage 6ver giirdesgflrd' 93, Sussa 'suga, dia' 28, Svad f., svada f. '16gt berg, sliit,
sluttande (giima slipprig) berghiill' 68, 84, 123, Svadberg n. (no.dial.) 'stor, npgen Bjergflade,
Klippegrund' 84, Svala 'svalka; vara sval' 166, Sved m., f., svede m. 'sved, svedjat omride'
113, Sviilg m. 'svalg, Hyfta' 1,27, Sy 'viisa, pysa, sjuda' 127, Sflt(e)stad 'bottenvarvet i en fcir
torlcring av torv uppford torvstapel' 128, SSta f. 'htjsflte, hristack; hcig eller stapel av tow' 128,
Siilta f. 'salt strandiing; 'frodigt griis vid stranden, siiven Scirpus palustris' 26, 138 t., t57,160,
Satt n. 'stalle diir faglar brukar sitta' 64, S6(d) m. 'fflr' 20, ll4, 157, S<i(d)hus n. 'kretsformig
stenbyggnad diir f6ren fett s6ka skydd eller drivits in 6ver natten, dven fungerande som fir-
fflllor' 157.

Teg m. 'liten 6ker, lang smal 6ker, mindre iin hundra kvadratmeter; del av en aker' 136,
Tina f. 'hummertina, hummerkupa' 70, Tistan 'viisen om nigot, tvist' 133, Tjukkeng f. (no.
dial.) 'eng med stort og taetvoxet Grres', iiven 'den bedste Deel af Engen' 167,Tjdllm. 'strand-
skata' 1,23, Toft, tuft, tyft f. biformer till tomt 'tomt; enskild mark med hus, hustomt; cidetomt',
mrijligen liven 'husgrund' 114,152,158, Tollerist m. 'artillerist' 173, Torn m. 'trirne, t<imbuske'
159, Toma f. '6ska' 114, Torska'fiska torsk' 115, Torskhale m. 'torskstjitrt' ll4, Tring n.
'trflngt stiille, trflng passage' 158, Triicka 'draga, triinga igenom' (i synnerhet om viitska), med
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mdda ta sig fram'; iiven 'trycka, kliimma, knida' eller 'gcira nflgot raskt och energiskt' 128,134,
Triinge n. 'trangt stiille, tring passage' 158, 159, Triiska'trriska'115, Triiskel'trijskel'115,
Tussa (no.dial.) 'tumle, gaa vild' samt i cistsv.dial. tussa, tossa 'tassa, traska' 34, Tyssling m.
'lingon' t34, L59,l73,Tinge m. 'smal, utskjutande landtunga'38, Tiire n. (no.dial.) 'smula,
liten del' 29,Utare adj. 'yttre' 41 ,Ulaf .'uggla' 115, Ule n. 'rovfigelsbo' 115, Udda f. 'spetsigt,
uddformigt markstycke' L49, t59, UIk, ulke m., n. 'skalhiv, slags jiimskodd korg eller trfll-
liknande hiv utan skaft, som (vid ostronfangst eller samlande av musslor) sliipades pi bottaen'
85, 115, tIlk, ulke m. 'marulk, simpa' 85, 115, ulka f. 'illa viixt triid eller buske, martriid, mar-
buske sisom martall o.d.' 85, IIlka 'ta upp ostron eller musslor med skalhiv'; iiven 'mi illa,
kriikas' 85, *Underliind(e) n. 'l6gt liggande mark, ligt liggande stycke land' 167, Ur(d) eller
ul f. 'stenfylld terriing, hop av nedrasade stenar, stenbank' 29,60,115, 134, Ux f. '6vers(utande
takkant, utskjutande klippkant, bergkam, brant bergavsats' 57, Uyrk (no.dial.) n. se yrk 174.

Vadhiilla f. 'berghiill varifrfln man kastar eller landar landvad' 104, 116, Vad f. 'not, vad'
21, Vadstiing n. 'inhiignad diir fisk sttingdes in med hjiilp av en hiignad i form av en viil fcirank-
rad stiingvad' 23,Yall m 'vall, opltijd mark; mindre akerftilt beliiget i utkanten av 'ang' 137,
Vallbrott n.'omplcijd griismark'; riven'mark som nyodlas, nybruten iker' 137, Vamm, vam f.
'stor buk, mage, livmoder' 85, Varde, vale m. 'uppkastad stenhcig, stenkummel; miirke; vflrd-
kase'71, 97, ll0, Varp n. 'hcig av stenar eller kvistar som av ftirbipasserande uppkastats pi
platsen fdr ett drip eller annan (ond,) brid dcid, kasth<ig' 57,116,134, Varp n. 'notkast, vadkast'
2l,Yarpa'med hjiilp av rep dra fram (fdrhala) en bit genom en trfurg farled' 5, Vaska 'tviitta'
116, Vattenmiirke n. '(vid havsstrand i klippa inhugget) miirke som antingen visar direkt vatten-
stand vid ett visst tillfiille eller vattenstflnd vid medelvatten frir ett visst itr' 2l,Yattna 'ftira djur
till vatten fcir att dricka'21, Vessel adj. 'liten' 2l,Yette m. '(av timmer uppbyggd) v6'r:dkase'
lZ3,Yie m. 'hontriidet av siilg' 160, Voxter m. 'tumdr, utviixt, bdld' 85, Vond adj. 'ond, arg,
illvillig' 61, Vrak n. 'av sj<in pi land uppkastade friremfll' 53, Viirmslespring n. 'kiillsprang'
110,173, Viittne n. 'vatten; vattensamling som uppstir av ur jorden framkviillande vattenidror;
brunn; vattningsstiille f<ir djur' 163, 110, Yrk (no.dial.) n. i no.dial. avyrk n. eller av6rk eller
uyrk n. 'lidet tilgj .) och yrking f. (nisl.) bida
'odling, uppodliqs a f. 'storskarv'72, Amule m.
'tmryrning'22, As ej liingre brukas (och hunnit
itergi till naturlig iing) eller som ligger i triida; aker fiirdig fcir sidd; nypkijd eller fcirsta gingen
frir sidd uppl<ljd (kldver)vall; iingsmark, som plcijes fcirsta gingen efter vilan' 136, @rke
(da.dial., Jylland) 'dyrke jorden med plov; isar: dyrke op' 174, Osa f. '6skar, vanenskopa' 89,
Overliinde n. 'hdgt liggande mark' 167.

6. Kulturhistoriskt register

Blekning av lin 125, En soldat stdrtade under viirldskriget 66, Fiske se Reg. 1, t.ex.
Hummer-, Malilill-, Sej-, Sill-, Ten-, Vad-, dvs. namn med beteckningar frir olika fiskar eller
fingstredskap i f.1., Folkmedicin 50, 80 f., Fornliimning 103 f., 172, 174, Fyndplats frir
ilandflutna hk 7, 23, Grundstritning 44, 49, 56, 75, 87 f., Hussticka 49, Kronringar fcir frir-
tiijning av kronans tartyg 62, Kvarnar se Reg. I Kvam-, Naturliga landmiirken som anviinds i
samband med navigationT4 f .,78 f., 83 f., 84, 98, I02,IO3 t.,l2l t.,123,174 f., Odla genom
att hacka ruta och briinna 137, Odling och beredning av olika kulturviixter se Reg. 1, t.ex.
Hamp-, Havre-, Humle-, Lin-, Rig- m. fl., dvs namn med beteckning f<ir olika kulturviixter
eller delar av kulturviixter i f.l. samt ord frir linberedning sisom Brit-, Pest- eller kolera-
kyrkogirdar 13, Saltavlagringar pi skiir 63, Sill som jordf<irbiittring 155, Stenhuggeriverksam-
het66,79, Stenstuga 113, Siigen 20,106,121,125,132,170, Sri(d)hus 157, Tabun i samband
med fiske 82, Tegelbruk se Reg. I Tegel-, Torvtiikt 124, I27, Utdikning av myrar fiir hiifang
124. Aggt^kt 87, Odeg6rdar se Reg. I Odegflrd-.
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