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Fiirord

D" nu* som hrir presenteras och tolkas har skapats och anvants under en lang tid.

Uppgifter om namnmaterialet har insamlats av Dialekt-, ortnamns- och folkminnes-

arkivet i Griteborg (DAG) genom uppteckningar i omridel Utan stflngeniisbornas

medverkan hade arkivets samlingar inte funnits till. Inte heller hade denna bok kunnat

skrivas. Tackalla ni som under Sren sfl genercist delat med er av er namnkunskap och

av er tid. Tack ocksfl nuvarande stingeniisbor for att ni st2illt upp och besvarat olika

egendomliga frflgor under den tid som arbetet med denna bok p6gitt'

Manuskriptet har i sin helhet liists av professor emeritus Thorsten Andersson, som

lagt ner ett omfattande arbete och kommit med mflnga goda forslag till forbiittringar.

Jag tackar honom varmt f6r att han generdst stiillt sin stora kunskap och kringsyn till
ftirfogande. Genom sitt aldrig svikande engagemang och sin uppmuntran har han be-

tytt mycket fcir arbetets genomfdrande. Manuskriptet har ocksi llists av fiI.dr Maria

L6fdahl, som med kunnighet, engagemang och etskilliga goda fdrslag och synpunkter

har bidragit till den slutliga utformningen av boken och till att fdra projektet i hamn.

Jag tackar henne varmt for detta. Mitt tack gir ocks6 till andra namnforskarkolleger

tack vare vilka knepiga frigor biittre kunnat belysas genom att de vid ehkilliga till-
ftillen stiillt upp som diskussionspartners och pi olika siitt stiillt sina kunskaper till
fcirfogande, bi.a. har fil.dr Hugo Karlsson genercist delat med sig av sina kunskaper

om och erfarenheter av serieverket Ortnamnen i Gdteborgs och Bohus kin. Atskilliga

frflgetecken har kunnat rdtas ut genom frigor till professor Tom Schmidt, Universitet

i Oslo, som i sina egna forskningar iignat infresse it namn i Bohusl2in och angrzinsande

omriden pi norska sidan griinsen.

Maria Ltifdahl, docenterna Eva Brylla och Mats Wahlberg har ocksi, liksom under-

tecknad, liist manuskriptet ftire siittning. Korrektur har liists av fil.mag. Joakim Lillje-

gren och undertecknad.
Fil.mag. Bengt Edqvist har fungerat som bildredakttir och sett till att bilderna kom-

mit till sin riitt. Annette C. Torensjo, Lantmiteriet, vill jag tacka fdr ltisningen med

kartbilagan.
Regisfren har utarbetats av Bengt Edqvist och undertecknad'

DAGs arkivchef fil.dr Annika Nordstrtjm har pA mdnga siitt stdtt och uppmuntrat

arbetet sivdl under arbetets ging som under slutfasen, bl.a. genom att stjka medel till
tryckning.- 

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhiillet i Gdteborg har genom att stiilla medel

till fiirfogande gjort mdjligt fiir mig att delta i tvi av NORNA arrangerade symposier

samt ICOS kongress 2Ol4 och diir ventilera olika i denna hiiradsdel ingiende namn-

tolkningar.
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Tryckningen har bekostats,genom medel och bidrag fran Kungliga och Hvitfeldska
Stiftelsen och Stiftelsen Linds fond, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-
demien.

Tack slutligen alla medarbetare vid Institutet fdr sprflk och folkminnen som hjiilp-
samt svarat pi konstiga frigor och tillsammans skapat en trivsam och inspirerande
arbetsmiljti.

Gdteborg i november 2014
B irgit Falck- Kj rillquist
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Kiillor, litteratur och fiirkortningar

Arkiv, bibliotek och samlin gar

AM = Den arnamagnreanske hflndskriftsamling.
Det arnamagneanske institut, Kpbenhavn &.

Stofnun Arna Magnrissonar 6 islandi, Reykja-
vft.

DAG = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Goteborg, Institutet for sprflk och folkminnen.

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

DKB = Det Kongelige Bibliotek, Kobenhavn.
DRA - [Danska] Rigsarkivet, Kopenhamn.
GLA = Landsarkivet i Goteborg.
KB = Kungliga Biblioteket, Stockholm.
KrA = Krigsarkivet, Stockholm.
LSA = Lantmiiteristyrelsens arkiv, RA.

OGBReg = Register till Ortnamnen i Goteborgs

och Bohus l[n, DAG.
OSDs = Samlingarna till Ordbok over Sveriges

dialekter. Institutet for sprflk och folkminnen.
RA = Svenska Riksarkivet, Stockholm.
RAp = pergamentsbrev i RA.
Setelarkivet i Norsk ordboks samlinger. Seksjon

for leksikografi, Universitetet i Oslo. Elektro-
niskt tillgiinglig version pa www. dok.hf.uio.no

Talm6lssafn Ordab6kar H6sk6lans. 6prentad sed-

lasafn. (Gudnin Kvaran e-post 10-03-11.)
VFF = Vdstsvenska folkminnesforeningen, DAG.

Otryckt material
AM 7 48 I a 4to = handskdft frfln c. 1300-1325, nr

148 I a 4o r AM; datering enligt ONP Registre

s.234.
Hilfeling, C. G. G, 1792: Konceptanteckningar

frin en resa t. . .l Handskrift i KB. Avskrift i
Goteborgs stadsmuseum.

Jb = Jordebok. Kronans jordebocker for Bohusl[n,
GLA.

Lantmtiteriakter rorande Brastads, Bro och Lyse

socknar. Lantmiiteriet.
N - Lantmiiteriakt rorande Goteborgs och Bohus

liin (i Lantm[teristyrelsens arkiv).

NONELeX = NONELox. Lexikon over nordiska

ortnamnselement. l99I-93. Uppsala. Duplic.

[Aven : http : I I norna.or gl?q=nonelex (granskad

2004)1.

u.fl. K = Special Landkort och Geographisk Afrit-
ning ofver Bahuus Liihn. Krigsarkivet. Topo-
graflska kartor Sverige, Goteborgs och Bohus
liin. Generalkartor. XV A:2.

u.h.lt690-talet? K = Geographisk Carta ofver

Bahuus L[hn Uthi sin Wederborlige form
bracht af Carl Gripenhielm. Krigsarkivet. To-

pografiska kartor Sverige, Goteborgs och Bo-

hus liin. Generalkartor. XV:1.
1658 K = Geographisk afritning ofwer Bahuus

liihn t...1 Delinierat och aftagrt anno 1658 af
Kietell Classon Felterus. LSA N 7.

1662 K - Karta over noffa och sodra wikan uthi
Bohus lZihn anno 1662. Lantmzitare H. Loft-
man. LSA N 8.

1613 K - Special landhkart oc geographisk af-

rittning ofwer Bahuus liihn t...1 Delinierat och
afmiitt anno 1673 af Kietell Classon Felterus.

LSA N 9.

1687 K = Geographisch Afrittning offwer Baahuus

Liihn t...1 Datum Giotheborg 5 martij 1687 .

F. Sixtus. LSA N 10.

169l K - Hydrographisk chafia af kysten ifrin
Norderwiks holm intill Soderviksholm. Anno
I69L P. Gedda. Krigsarkivet. Sjokarteverket,
zildre hydrografiska kartor. I:51.

17 S}-talet K = Geographisk Carta ofwer Bohus
Liihn med sin riitta Situation och Lanamdre

samt Hiirads och Sockneskilnader, sflsom thess

Oj*, Holmar, Skiiir Seglationer, Skieps och

Skute-Hambnar. 1750-talet. Krigsarkivet. To-

pografiska kartor Sverige, Goteborgs och Bo-
hus liin. Generalkartor. XVA: 20.

17 59 K = Special hydrographisk charta ofver cous-

ten ifrin Fredrikshall och Norska grtinsen till
Gotheborg. C. U. W (Wallman). 1759. Krigs-
arkivet. Sjokarteverket, iildre hydrograflska

kartor. I:7.



VIII

1770 K - Kusten frin Halmstad till Norska griin-
sen (Fredrikshall). Fr. Dalman. 1770. Krigsar-
kivet. Sjcikarteverket, iildre h5rdrografiska kar-
tor.I:2.

177 3 K = Sjokort civer Bohuslflns kust (DKB 7 I53,
I-I-I773lla kopia/).

1803 K - Bohus och Hallands skiirgf,rdar. Schul-
t6n. 1803-04. Krigsarkivet. SjOkarteverket,
[ldre hydrografiska kartor. I:4. .

Elektroniska k[llor
Lysekils kommun 2014 = www. vastsverige.com/

s v/ly s ekil/artikl arlValkommen - ti 11 - Ly s ekil s

kommun. Hiimt ad 2014-05 -28.

Varggropar och vargg6rdar = www. lansstyrelsen.

se lorcbrolsv/samhallsplanering- och kultur-
miljri/arkeologi och fornl[mningar t. . .] 18

Varg g rop ar o ch v arg g drdar.p dfi Hitmtad 2014-
04-08.

Tryckt material
Aasen = Aasen, Ivar: Norsk Ordbog med dansk

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

Abrahamson, Erik, 1928: N&gra ortnamn frin Ly-
sekil strakten. (I : Veistsvenska hemby gds studier
tilliignade Hjalmar Lindroth av Viistsvenska
hembygdsndmnden.)

Alfvegren, Lars, 1958: r-genitiv och are-komposi-
tion. Formhistorisk undersokning p6 grundval
av svenska dialekter och ortnarnn. Uppsala.
(SKGA 432. Studier till en svensk ortnamnsat-
las 10.)

Andersson, Thorsten, 1965: Svenska hiiradsnamn.

Uppsala-Kopenhamn. (Nomina Germanica
t4.)
1984: Viistsverige for tusen 6r sedan. Gammal
territoriell indelning i ortnamnsbelysning. Go-
teborg. (Kulturhistorisk rapport 15. Lflnssty-
relsen i Gciteborgs och Bohus 1[n.)
1998: Granii. I: RGA 12.

ANF = Arkiv ftir nordisk filologi 1-. 1883 ff.
Angflende fiskeriitt vid vissa Kronan tillhdriga

holmar i Gciteborgs och Bohus ltn. Utg. av
Styrelsen'for Goteborgs och Bohus l[ns havs-
fiskeforening. 1926. Goteborg.

Aronsson, Lennart, 1957: Naturnamn vid Brofjor-
den och i Lyse skiirgflrd. Uppsats vid semina-
riet i nordiska sprflk vid Goteborgs universitet
vflrterminen 1957 . [I stencil.]

Beito, T. Olav, 1954: Genusskifte i nynorsk. Oslo.

(Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-
Akademi i Oslo II. Hist.-Filos. Klasse 1.)

Bidr. = Bidrag till krinnedom om Goteborgs och
Bohusl[ns fornminnen och historia 1-8. 1874-
L913. Stockholm.

Bjorvand & Lindeman = Bjorvand, Harald & Lin-
deman, Fredrik Otto: Vflre arveord. Etymolo-
gisk ordbok. 2000. Oslo. (Instituttet for sam-
menlignende kulturforskning. Ser. B. Skrifter).

Blomgren, Evastina, Falk, Eva, & Herloff, Birgitta
(red.), 20ll: Bohusliins flora. Utg. av For-
eningen Bohusliins Flora. Uddevalla.

Blondal = Blondal, Sigfiis: islendsk-donsk orda-
b6k. Islandsk-dansk Ordbog. 1920-24. Reykja-
vft.

Brereton, Joel P., 1987: Sacred Space. I: The En-
cyclopedia of Religion. Ed. in chief: M. Eliade.
New York.

Bull, Edvard, 1920: Leiding militer- och finans-
forfattning i Norge i reldre tid. Kristiania.

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

Bcidvarsson, Arni (red.), 1988: fslensk 6rdab6k.
2. itgdfa. Reykjavik.

Cahen, Maurice, 1921: Le mot >>Dieu>> en vieux-
scandinave. Paris. (Collection linguistique
publi6e parLa Soci6t6 de linguistique de Paris
10.)

Clausspn, Peder, 1632: Norriges oc omliggende
@ers sandfrerdige Beskriffuelsse t...1 Atr t...1
P. Clausson [Friis] [...] KObenhavn.

Danielsson, Rolf, 1996-97: Rixo maskinstenhug-
geri. I: Vikarvet.

DN= Diplomatarium Norvegicum t...1 1-. 1847 tr.
Kristiania & [numera] Bergen.

DSA = Kousgird Sorensen, John: Danske sO- og
Snavne 1-8. 1968-1996. Kpbenhavn. (NIfN 6,

12, 15, 2I, 24, 29, 29,35.)
Duden. Familiennamen. Herkunft und Bedeutung.

Bearbeitet von Rosa & Volker Kohlheim. t2.
Aufl . I 2005 . Mannheim-Leipzig-Wie n-Zirrch.

Ejder, Bertil, l95l: Marknamn och kulturhistoria.
Lund. (Lundastudier i nordisk spr6kvetenskap
7.)

EK = Ekonomiska kartan over Goteborgs och Bo-
hus l[n. 193510 samt I914-79.

EK 193 5].0 = Ekonomiska kartan over Goteborgs
och Bohus kin. 1935_4;0. Stockholm.

EK I97 4-79 = Ekonomiska kartan civer Goteborgs
och Bohus ldn. 1974-79. G[vle.

EK(B) = Ekonomiska kartan over Goteborgs och
Bohus liin 193540 samt EKB.

I



Krillor, litteratur och fiirkortningar

Arkiv, bibliotek och samlin gar

AM = Den arnamagnreanske hflndskriftsamling.
Det arn amagnr,anske institut, Kpbenhavn &.

Stofnun ArnaMagnrissonar 6 islandi, Reykja-
vft.

DAG = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Goteborg, Institutet for spr6k och folkminnen.

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

DKB = Det Kongelige Bibliotek, Kobenhavn.
DRA - [Danska] Rigsarkivet, Kopenhamn.
GLA = Landsarkivet i Goteborg.
KB = Kungliga Biblioteket, Stockholm.
KrA = Krigsarkivet, Stockholm.
LSA = Lantm[teristyrelsens arkiv, RA.
OGBReB = Register till Ortnamnen i Goteborgs

och Bohus lf,n, DAG.
OSDs = Samlingarna till Ordbok over Sveriges

dialekter. Institutet for sprflk och folkminnen.
RA = Svenska Riksarkivet, Stockholm.
RAp = pergamentsbrev i RA.
Setelarkivet i Norsk ordboks samlinger. Seksjon

for leksikografi, Universitetet i Oslo. Elektro-
niskt tillgiinglig version pe www.dok.hf.uio.no

Talm6lssafn Ordab6kar H6sk6lans. 6prentad sed-

lasafn. (Gudrrin Kvaran e-post 10-03-11.)
VFF = Vdstsvenska folkminnesforeningen, DAG.

Otryckt material
AM 7 48 I a 4to = handskdft frfln c. 1300-1325,, m

7 48 I a 4o t AM; datering enligt ONP Registre
s.234.

Hilfeling, C. G. G, 1792: Konceptanteckningar
fr6n en resa t .l Handskrift i KB. Avskrift i
Goteborgs stadsmuseum.

Jb = Jordebok. Kronans jordebocker for BohuslSn,

GLA.
Lantmateriakter rcirande Brastads, Bro och Lyse

socknar. Lantmiiteriet.
N - Lantmateria\t rorande Goteborgs och Bohus

l[n (i Lantmziteristyrelsens arkiv).

NONELeX = NONELex. Lexikon over nordiska

ortnamnselement. l99l-93. Uppsala. Duplic.

[Aven : http : I I norna.or gl?q=nonelex (granskad

2004)1.

u.6. K = Special Landkort och Geographisk Afrit-
ning ofver Bahuus L[hn. Krigsarkivet. Topo-
grafiska kartor Sverige, Gdteborgs och Bohus
liin. Generalkartor. XV A:2.

u.h./I690-talet? K = Geographisk Carta ofver
Bahuus Liihn Uthi sin Wederborlige form
bracht af Carl Gripenhielm. Krigsarkivet. To-

pografiska kartor Sverige, Goteborgs och Bo-
hus liin. Generalkartor. XV:1.

1658 K = Geographisk afritning ofwer Bahuus

llthn t ..1 Delinierat och aftagit anno 1658 af
Kietell Classon Felterus. LSA N 7.

1662 K - Karta over noffa och sodra wikan uthi
Bohus liihn anno 1662. Lantm[tare H. Loft-
man. LSA N 8.

1613 K - Special landhkart oc geographisk af-
rittning ofwer Bahuus l[hn t...] Delinierat och

afmiitt anno 1673 af Kietell Classon Felterus.

LSA N 9.

1687 K = Geographisch Afrittning offwer Baahuus

Liihn t...1 Datum Giotheborg 5 martij 1687 .

F. Sixtus. LSA N 10.

169l K - Hydlographisk charta af kysten ifrin
Norderwiks holm intill Soderviksholm. Anno
1691. P. Gedda. Krigsarkivet. Sjokarteverket,
iildre hydrografiska kartor. I:51.

1750-talet K - Geographisk Carta ofwer Bohus
L[hn med sin rritta Situation och Lanamdre
samt Hflrads och Sockneskilnader, sisom thess

Ojar, Holmar, Skitir Seglationer, Skieps och

Skute-Hambnar. 1750-talet. Krigsarkivet. To-

pografiska kartor Sverige, Goteborgs och Bo-

hus kin. Generalkartor. XVA: 20.

Il59 K = Special hydrographisk charta ofver cous-

ten ifrfln Fredrikshall och Norska griinsen till
Gotheborg. C. U. W (Wallman). 1759. Krigs-
arkivet. Sjokarteverket, [ldre hydrografiska
kartor. I:7.



EKB = Beskrivning till Rikets allm[nna kartverks
ekonomiska karta over Goteborgs och Bohus
l[n. Bullarens, Kville och Tanums hiirader.

1940. Stockholm.
Ekhoff, Emil, 1886: Bohusllns fasta fornlfimningar

frin' hednatiden. 4. Sotentis och Stingenls
hlirad. Af G. A. Gustafson. I: Bidrag till k[n-
nedom om Goteborgs och Bohusl[ns fornmin-
nen och historia utgifna pfl foranstaltande af
kinets hushillnings-siillskap 3. Stockholm.

Elmevik, Lennart, 2006: The Danish River-Name
Guden a suggested Interpretation and a

Contribution to Danish Phonology. I: Names

through the Looking-Glass. Festschrift in
Honour of . Gillian Fellows-Jensen. July 5th
2006. Ed. by Peder Gammeltoft & Bent JAr-

gensen. Copenhagen. (NIfN 39.)

Ernby, Birgitta, 1992: Bohusliinska fisknamn.
Goteborg. (MASO 17.)

L997: Tonaccenten i bohusltinska dialekter. I:

Nordiska dialektstudier. Foredrag vid femte
nordiska dialektologkonferensen. Sigtuna 17 -
2l augusti 1994. Utg. av Maj Reinhammar.
Uppsala. (Skrifter utg. av Sprik- och folkmin-
nesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala

tf.d. Dialekt- och folkminnesarkivetl. Ser. A.
21 .) l

Ersland, Geir Atle & Holm, H. Terje, 2000: Norsk
forsvarshistorie. Krigsmakt og kongemakt 900-
l8I4; billedredaktor Odd G. Engdal. Bd 1,

Krigsmakt og kongemakt 900-1814. Bergen.

Falck-Kjiillquist, Birgit, 1973: Studier over tigo-
namn i sydvzistra Vdrmland. Lund. (Lundastu-

dier i nordisk sprikvetenskap. Ser. A.25.)
1987: Struktur och namnsemantiskt innehill
som monsterbildande faktorer i namn pfl fiske-
platser i tre svensksprikiga omr6den. En preli-
mintir rapport. I: Nionde nordiska namnfors-
karkongressen. Lund 4-8 augusti 1985. Red.:

Goran Hallberg, Stig Isaksson & Bengt Pamp.

Uppsala. (NORNA-rapport er 34.)

1990: On toponyms of local coastal navigation
systems. I: Proceedings of The XVIIth interna-
tional congress of onomastic sciences. Hel-
sinki 13-18 August 1990. 1. Red.: Eeva Maria
N[rhi. Helsinki.
1993a: Galmagrundet eller Jcilmagrundet. I:
Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt
Pamp ph 65-itrsdagen den 3 november 1993.
Red.: Goran Hallberg, Stig Isaksson, Inga-
Lis Lofquist, Eva Nordin, Claes Ringdahl &
Marianne Saurow. Lund. (Skrifter utg. genom

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 7.)

Ix
1993b: -mark. I: NONELex.
1994: Kappern I: Spir av odling. Festskrift till
Hugo Karlsson. Goteborg. (MASO 19.)

1996: Prepositionsnamn betecknande fiske-
platser i Vflnern och Viittern, i Alands och
Abolands skiirg6rdsomrSden samt vid Bohus-
liins kust. I: Den ellevte nordiske navne-

forskerkongressen. Sundvollen 19.-23. juni
1994. Red.: Kristoffer Kruken. Uppsala.
(NoRNA-rapporter 60.)
l99l a: Kopparn och Valfjcillarn. Exempel pfl
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dersokning. Ser. Ac:3. Beskrifning till kart-
bladet Uddevalla af Axel Lindstrom. 1902.
Stockholm.
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SIOD = Skrifter utg. av Institutet for ortnamns-
och dialektforskning vid Goteborgs hogskola
1-5. I9L8-34. G6teborg.

SkO = Skflnes ortnamn. [Numera:] Utg. av Dia-
lekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Ser. A. Be-
byggelsenamn 1-. 1958 ff. Lund.

SKGAA = Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs
Akademien. [Numera: Acta Academin regrn
Gustavi Adolphi.l 1-. 1933 ff. Uppsala.

Slotte, Peter, 1978: Sjonamnen i Karlebynejden"
En undersokning av huvudledstyperna. AUo.
(Acta Academiae Aboensis. Ser. A. Humanio-
ra. Humanistiska vetenskaper. Socialvetenska-
per och juridik. Teologi 55:5.)

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

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

SO = Svensk ordbok utgiven av Svenska Akade-
mien Utarbetad vid Redaktionen for Svenska

Akademiens samtidsordbocker. Lexikaliska
institutet, Institutionen for svenska spriket
Gdteborgs universitet. 2009 . Stockholm.

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

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

SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skara-

borgs liin. P6 offentligt uppdrag utg. av Kungl.
Ortnamnskommis sionen/Ortnamns arkivet i Upp-
sala. 1-18. 1950-81. Uppsala(-K0benhavn).

SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Viirmlands
liin. P6 offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-
namnsko mmrttlnlKungl. Ortnamnskommis si-

onen/Ortnamnsarkivet i Uppsala. 1-. 1922 tf .

Uppsala(-K0benhavn).
SOA = Sydsvenska ortnamnss2illskapets flrsskrift.

1925-2008.
SOA - Sverges ortnamn. Ortnamnen i Alvsborgs

l[n. Pi offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ort-
namnskommitt6n/Kungl. Ortnamnskommissi-
onen. l-20. 1906-48. Stockholm.

SOOg = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Ostergot-
lands liin. Pfl offentligt uppdrag utg. av Ort-
namnsarkivet i Uppsala . 4-. 1982 ff. Uppsala.

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

Stahre, Nils Gustaf, 1952: Stflngskdret, Kflksna
och Kummelberget. Studier 6ver ortnamn frin

Stockholms skiirg6rd. Stockholm. (Stockholm
studies in Scandinavian philology 9.)

Stenhuggarbygden = Stenhuggarbygden: Lahfllla

- Rixo - Vinbriicka - HjAlmedal. [Brastad].
[Rixo samhflllsforening.] 1999.

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

formutveckling. Uppsala. (Skrifter utg. genom
Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. B. Meddelan-
den 8.)

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

Stflhl, Harry, 1950: Kvill och tyll. En studie
6ver nilgra i svenska ortnamn ingflende ord
med betydelse '6:mote, flgren' o. dyl. Uppsala.
(SKGAA 20. Studier till en svensk ortnamns-
atlas 5.)

Stflhle, Carl Ivar, 1946: Studier over de svenska

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

Svahn, Margareta, l99l: Finnskrigg, tdtel och sia.

Om folkliga namn pfl gr[s. Umefl. (Skrifter
utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesar-
kivet i Ume6. Ser. A. Dialekter 8.)

Svensk lom = Svensk lots 1 . Skagerrak, Katt egatt
och Oresund. Svenska och danska kusterna.

Utg. av Kungl. sjofartsstyrelsen. 195I. Stock-
holm.

Svensk lots 1909 = Svensk lots. Utarbetad vid
Kungl. Sjokarteverket. 1. 1909. Stockholm.

Svenske lotsen 1869 = Den svenske lotsen eller
v[gledning 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.

Sverges familjenamn 1920. Forteckning enligt
n6digt uppdrag utarbetad av diirtillforordnade
sakunnige. Stockholm. 1921. Supplement 1-8.
Stockholm. 1922-52.

Sverris saga = Sverris saga etter Cod. AM 327 4' .

Utg. av Den Norske Historiske Kildeskrift-
kommission ved Gustav Indrebo. Kristiafiia
1920. IAM 327 4'daterat c. 1300 enl. ONP s.

4s2.1

SvLm = Svenska landsmil och svenskt folkliv.

[Numera:] Utg. av Kungl. Gustav Adolfs aka-

demien. 1878 ff. Uppsala.

Soderwall = Soderwall, K. F.: Ordbok ofver svenska

medeltids-sprfiket I-2. 1884-1918. Lund.
(SFSS 27:I-2.)



Sdderwall suppl. = Soderwall, K. F.: Ordbok
over svenska medeltids-sprflket. Supplement.

Av K. F. Soderwall, W. Akerlund, K. G. Ljung-
gren & Elias Wess6n. 1925-13. Ltmd. (SFSS

s4.)
Tillhagen, Carl-Herman, 1958: Folklig liikekonst.

Stockholm.
Torp, Alf, 1963: Nynorsk etymologisk ordbok.

Kristiania.
I97 4: Gamalnorsk ordavleiding. Nyutgiva
med r[ttelser och register ombesorjd av Gosta

Holm. Lund. (Scripta minora. Regiae societa-

tis humaniorum litterarum Lundensis. Studier
utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssam-

fundet i Lund. 1973-1974:2.)
Uhrberg, Artur, 1963: Fflglar i havsbandet. Gote-

borg.

Wadstrdm, Roger, 1952: Svenska kvarntermer.
Studier over kvarnens och malningens termi-
nologi i svenska dialekter med s[rskild helnsyn

till de v[stsvenska jiimte en kortfattad fram-
stiillning av de svenska kvarntyperna och deras

utveckling. 1. Uppsala. Kpbenhavn. (Skrifter
utg. genom Landsmflls- och folkminnesarkivet
i Uppsala. Ser. A:8.)
1983: Ortnamn i Bohusltin. Stockholm.
1984: Svenska kvarntermer. Studier over kvar-
nens och malningens terminologi i svenska

dialekter med siirskild htinsyn till de v[stsven-
ska jzimte en kortfattad framstdllning av de

svenska kvarntyperna och deras utveckhng.2.
Uppsala. (Skrifter utg. genom Dialekt och
folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:82.)

Widmark, Gun, 1959: Det nordiska z-omljudet. En
dialektgeograflsk undersokning. 1. A. Text.

Uppsala. (Skrifter utg. av Institutionen for
nordiska sprik vid Uppsala universitet 6.)

1997: Om s.k. ordl[ngdsbalans i ortnamn och
dess prosodiska forutseittningar. I: Ortnamn i
spr6k och samhiille. Hyllningsskrift till Lars
Hellberg. Red.: Svante Strandberg. Uppsala.
(Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Ger-

manica 22.)

Wigforss, Ernst, 1913-18: Sodra Hallands folk-
mfll. Ljudliira. Stockholm. (SvLm B 13.)

XV

Vikarvel = [Numera] Bohusl[nska fornminnessiill-
skapets flrsbok Vikarvet. 1916 tr.

Wikner, Pontus, 1866: Naturens forbannelse eller
syndens inflytande p6 den ofria vtirlden: fyra
filosofiska fore drag hillna uti Upsala i Maj
1866. Uppsala.

Vikstrand, Per, 200I: Gudarnas platser. Forkristna
sakrala ortnamn i M2ilarlandskapen. Uppsala.
(Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 77.

Studier till en svensk ortnamnsatlas 17.)

20Il: Sakrala ortnamn - och centrala. Om den

religiosa sftirens stflllning i dimensionen cen-

trum-periferi under forkristen tid. I: Navne-
miljoer og samfund i jernalder og vikingetid.
Rapport fra NORNAs 38. symposium i Rys-
linge 12.-15. maj 2009. Red. Lisbeth Eilers-
gaard Christensen & Bent JBrgensen. Uppsala.
(NoRNA-rapporter 86.)

de Vries = de Vries, Jan: Altnordisches etymolo-
gisches worterbuch. 2. verbesserte aufl. 1962.

Leiden.
Zllhacus, Kurt, 1966: Ortnamnen i Houtskiir. En

oversikt av namnforrfldets sammansiittning.
Helsingfors. (SNF 55.)

Zoder, Rudolf, 1968: Familiennamen in Ostfalen.
Hildesheim: Olms.

Ane-ar, Claes, l97O Om utvecklingen av gam-

malt kort I i ord av typen vidja i nordiska spr6k

med siirskild hflnsyn till svenskan 1. Uppsala.
(Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 49.
Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 4.)

Odeen, Nils, 1927-30: Studier i Smilands bebyg-
gelsehistoria. Ett bidrag till svensk ortnamns-
forskning. Lund. (NoB. Bilaga C.)

Ostergren = Ostergren, Olof: Nusvensk ordbok 1-
10. 19 19-72. Stockholm.

?1700-1718 K - Lysekils Havn, inkommen fra
Generalmajor Stuarts Stervboe in November
1750. DRA. Tryckt i Ltisch 194042 s. 7 och i
Ltisch 1950 s. 13.

1734 K = Silfwerling, Jonas, 1734. Karta. Tryckt i
Oedman 1746.

1806 K - Karta ofver Goteborgs och Bohus liins
hofdingadome. Utg. af S. G. Hermelin. Stock-
holm.
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Fiirkortningar av sockennamn samt av by- och hemmansnamn

Sockennamn

Bra = Brastads sn, Bro = Bro sn, L = Lyse sn samt Ll = Lysekil

By- och hemmansnarm

Brastad: An=Angird,Ba=Backa,Bd=Barkedal,Be=Berg,Bg=Berga,Bi=Biberg,Br=Brastad,
Br?i=Briicke,Gd=Grorrid,Gg=Gflseberg,Ha=Hals,He=Hede,Hed=Heden,Hl=Hollandardd,
Hol = Hokna, Hd = Holmerdd, Hr = Hiiller, Hiir = Hiirmundsnid, Im = Immestad, Ka = Kanikejorden,

Kn=Knarrevik,Kii=Kiirr,La=Laneberg,Ld=Lid,Lu=Lund,Ly=Lycke,Mb=Medbo,Nb=Nolby,
No=Norrkila,Ns=Niis,Nri=Nriteberg,Pp=Priisttorp,Rk=Ryk,Ry=RyxO,Rctr=R0rvall,Skti=
Skdllungen, Sy = Siileby, Sa= S:im, Slid = Siimstad, Te = Tegen, Tp = Torp, Tir = Tuntorp, Tii = Tiinum,

OO = Odsm6t, Otr = 6treO, On = Ona, 6o = Osterbo, Os = Ostergird.
Bro:Ax =Axtveten, Bj = Bjalkebriicka, Bj<i = Bjiirnertid, B1= Blidjupercid, Bn = Bratt6n, Bre = Brevik,

Bro=Broberg,Brp=Bropr[stgird,Bu=Bubacka,Ed=Ed,Fa=Fashult,Fib=Fiskebdck,Fj=ryail,
Fo=Fossebacka,Ffl=Figelkiirr,Fii=Fiirlev,Gr=Grriv,Hal=Hallind,Hd=Halvardsnid,Hg=Hegiirde,
IIr=Hiiller, Id=Ingalsrdd, In=Ingenid,Jo=Jordfall,Kl =Kleva,Kp=Kopperdd,Le=Lingidde,
Ly=Lycke,L6=Lingeland,L[=Llinnestad,Me=Medby,Mg=Mellberg,My=Mellby,Nii=Niiver-
kiirr, Or = Ormdal, Rd = Rigirdsdal, Re = R<ie, Rd = Rrinningen, Sd = Skarstad, Se = Skfldene,

Skfl = Skarve, Sn = Stackhallen, Sta = Staxiing, Str = Stranderiing, Strk = Strandkiirr, StO = Stiirreberg,

Sv=Svee,SOt=Sdtorp,Tv=Tveten,Ut=Uteby,Ve=Vese,Vi=Mnweten,Vr=Vrangebiick,Ak=Aker,
On = 6na, Ost = Ostertid.

Lyse:Al=Alsbiick,Be=Berg,Bg=Berga,Brd=Brandserdd,Bua=Bua,Dj=Djupedal,Fe=Fidjan,
Fi=Finnsbo,Fib=Fiskebflck,Fja={iilla,Fl=Flat,Gu=Gunnarsskiir,Hm=Hamre,Hn=Hannevik,
Ho=Hogen,Hu=Humlekiirr,Hv=Hiiggvall,Hii=Hiillekila,Ke=Kega,Klii=Kliittene,Kli=Klive-
skiir, Ko = Kornti, Stora, Kob = Korseberg, Ky = Kyrkeby, Ki = Kidene, Lh = Lassehaga, Li = Lind-
holmen,Lys=Lyse,L6=Lrigen,Sa=Sandflker,Sj=Sjtltot,Sk=Skal,Sla=Skar,Sl=Slattna,
Si=Stale,S<t=Sdrkila,Td=Torgestad,To=Tordd,Tr=Triileberg,Ul=Ulserrid,Vii=Viistingskiir,
Or = Or, Oii = Osteriing.
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Fiirkortningslista
(giiller 6ven bojningsformer) 1

a..?.. = anf6rt arbete

&cQ. = accent; accesslon

ack, = ackusativ
adj. = adjektiv
ang. = angflende

a.st. = anfort stiille
avd. 1, 2 osv. = avdelning 1, 2 osv.

avskr. = avskrift
Bd = band (av OGB)
bd = band (av annan serie [n OGB)

beb. = bebyggelse

best. = best[md (form)
bet. = betydelse

bil. = bilaga
bl.a. = bland annat

BN = bebyggelsenamn

Boh. = Bohusliin
boh. = bohusliinsk(a)
c. = cirka
cit. litt. = citerad litteratur
da. = dansk(a)

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

dvs. = det vill siiga

ed. = edition
e.d. = eller dylikt
el. = eller
eng. = engelsk(a)

enl. = enligt
ev. = eventuell(t)
f. = femininum; foljande (endast efter sidsiffra)

f.d. = fore detta

fda. = forndanska
fe. = fornengelsk(a)
ff. - flera foljande (efter sidsiffra)
ftrtY. = fornhogtYsk(a)
f.1. = forled, forra led(en)
fno. = fornnorsk(a)

fol. = folio
fspr. - fornsprflklig
fr. - frfllse(hemman); frfln
fsv. = fornsvensk(a)
fvn. = fornvdstnordisk(a)
fdr. = fiirdisk(a)
fdlj. = foljande
f6reg. = foregflende
gd = gerd

gen. = genitiv
tr. = h[fte
hd = hiirad
hmd. = hemmansdel

hmn = hemman

ibid. = ibidem
ieur. = indoeuropeisk(a)
inl. = inledning
jfr = jlmfor
kr. - krono(hemman), krono(gods)
kr.-holme = kronoholme
L. - Lilla (i namn)
1. = ltin
th. = lantmiiterihandling
lht = liigenhet
It. = l6gtysk(a)
m = meter
m. = maskulinum
mlt. = medell6gtysk(a)
mndl. = medelnederllndsk(a)
mtl = mantal
N - noff (om)

N. - Norra (i namn)
Jl. = neutrum
ndl. = nederl[ndsk(a)
Ne. = Nedre (i namn)
Ned. = Nedre (i namn)
nisl. = nyisldndsk(a)
NN = naturnamn (som i OGB f,ven inkluderar ago-

namn)

NO = nordost (om)

No. = Norge

1 For forkortningar som giiller ktillor, se K[llor,htteratur och forkortningar.
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XVIII

no. = norsk(a)
nom. = nominativ
nordboh. = nordbohuslflnsk(a)
NV = nordvdst (om)
obest. = obestf,md (form)
o.d. = och dylikt
odat. = odaterad

ON = ortnamn
osv. = och s6 vidare
pl. = pluralis
PN = personnamn

prep. - preposition
reg. - register
resp. = respektive
rspr..= rikssprik, rikssprflklig
S = soder (om)
S. - Sddra (i namn)
s. = sidan; sodra

samf. = samfiilld
sg. = singularis
shetl. = shetkindsk(a)
sj okortsuppt. = sjokortsuppteckning
sk. = skatte(hemman)
skr. = skrivning
s.l. = senare led(en)
sms. = sammansiittning
Sn = socken

SO = sydost (om)
sP. = sPalt

St. = Stora (i namn)
S:t = Sankt

subst. = substantiv

sv. = svensk(a)

SV = sydviist (om)
sydboh. = sydbohusliinsk(a)
sdrsk. = siirskilt
sci. = sydostra

tp = torp
u.d. = utan datum
uppt. = upptecknare, uppteckning
V = vdster (om)
!. = Viistra (i namn)
v. = verb
vgt. = viistgotsk(a)
Vgtl. = Vristergotland
vok. = vokal
Vrml. = Vdrmland
vrml. = vdrml[ndsk(a)
v[stsv. = vdstsvensk(a)
y. - yngre
ii. = 6ldre
O = oster (om)
Ostg. - Ostergotland
Ov. = Ovre (i namn)

stitts fore utredningen av namnets betydelse.

* betecknar konstruerad (ej direkt uppvisad)
spr6kform.



Kort fiirklaring av de vanligast fiirekommande tecknen
i landsmfrlsalfabetet

1. Vokaler
a : Lrspr. hat
a:irspr. hatt
a : mellan de bflda foreg.
aa : s.k. Masthug gs-a; ndra d-ljud
e : i rspr. veta, vett
@ : L rspr. vdta, mcitt

a : mellan de bflda foreg.

a : L t.ex. stockholmska bcira (>bretb a)

t :trspr. flik,flicka
r : mellan r och e

o:rtspt.bo
o : t rspr. lott (>>oppeb ri)

a : mellan de bflda foreg.
u : t rspr. szr (>>spetsigb z)

ru: det norska z-ljudet
m '. t rspr. surra

A : L rspr. byta, bytta
g : mellan A och 0
a I t rspr. gri (>slutet>> d)

o : Lrcpn dr)

o : i rspr. stdtt, vdstsvenska ldn

o : mellan de bida f6reg.

a i t t.ex. stockholmska kora (>brett> o)

e : mellan & och a

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

1 : ett sp[nt, surrande i-Ijud, s.k. Viby-i

4 : ett sptint, surrande y-ljud, s.k. Viby-y

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

det uttal som tecknen stflr for vid vanlig riks-
sprflklig hogl[sning

d:irspr. jord
d: rd med dnnu h6gre tungspets 6n foreg.

I : rrspr. sorla (de har ej vanligt / nyttjas)
/r : >tjocku /

4 : >tjocku /
4:irspr. barn
n : rn med [nnu hogre tungspets tin foreg.
r : rullande tungspets-r
p :irspr. kors

s : ^y-ljud med 6nnu hogre tungspets dn foreg.

J : sj-ljud bildat med tungryggen

I : allm[nt tecken for ,y-ljud; ofta tecken for ett i
forh. till det foreg. nigot liingre fram beliiget

ljud

7 : ^y-ljud med tungan ri-lage

t : i rspr. gjort, sort
t, : rt rned dnnu hogre tungspets tin foreg.

f :i rspr. tj-ljlud utan >>/-forslag>>

w : hterger ett uttal motsvarande engelskt w (lfr
t.ex. uttalet av eng. water).

g k g nyttjas som generella tecken for g-, resp. k-

och ng-ljud

3. Sarskilda tecken

- : under en bokstav anger att ljudet iir lflngt (i
frhga om kons. = dubbel) 1 dag dog L[ngd-
beteckningen av forsta kons. efter vok. iir icke

konsekvent anvdnd i ord av typen mark

: under bokstav anger att ljudet blott tir >halv-

l6ngt>
' : accerrten i buren (best. form av bur)
' : accenten t buren (av brira)
^ : 6ver vokal; >>bruten>> accent
" : over vokal; >>bruten>> accent
' : bitryck, s2irskilt i s.1. av sammansatta ord

(dd,sbbk dagbok)

^ : under en vok. anger att denna iir konsonantisk.

" :under en kons. anger att denna dr stavelsebil-

dande (t.ex. kdlry i nordboh.)

. : under en bokstav anger att ljudet knappast hors
" : anger att en vanligen >>tonande>> kons. mist sin

stdmton: ndsdwk niisduk (med d nara t)





INLEDNING

Introduktion. TiIl grund for denna genomgang ligger ortnamnsuppteckningar ur
DAGs. Till de iildsta uppteckningarna av natumamn i DAGs hdr de s6 kallade sjtikorts-

uppteckningarna fran 1917 och frarnit, dAr de gZillande sjdkort 6ver omrfldet legat till
grund fdr insamlingen. Diir si ansetts befogat anges 6rtal ftir uppteckningen i sam-

band med nedan behandlade namn. Namnens uttal anges alltid om det iir upptecknat

och iterges liksom i Bd l4:2 och l9:2 utan iindringar, vilket medfiir att liingdstreck

och accenttecken saknas i vissa fall. Mtijligen kan avsaknaden av liingdangivelse peka

mot att upptecknaren, liksom i det angriinsande Soteniis hd, har kiint osiikerhet infor
angivande av liingd beroende pfl att kvardrtijande kortstavighet ibland fdrekommer i
omridet, varom vidare nedan. Avsaknaden av accenttecken i vissa fall beror sannolikt

pfl att upptecknaren klint osiikerhet infcir de komplicerade ftirhillanden betrffiande
tonabcenten som rider i norra Bohusltin. Se hiirom nedan.

I sidana fall diir narnnen inte iterfinns pi den ekonomiska kartan 6ver Gdteborgs

och Bohus ltin utgiven 1974-79 eller pi den iildre ekonomiska kartan av 61 1935-40

och ingen annan kiilla anges iir nalnnen enbart belagda i DAGs. Aldre Uehgg redovi-

sas i princip i tidsfiiljd. I s8dana fall diir bel[ggets form overensstdmmer med narnnets

uppslagsform(er), inleder dock denna form/dessa forqer bel[ggsviten. Detta giiller

framfiir allt de namnformer som forekommer p6 EK. Artal utan angiven kiilla i be-

liiggsviten avser narnn ur lantmdterihandling. Vissa lantmiiteribeliigg uppvisar fdrsdk

att anpassa namnet till vad som vid beliggets tillkomst av lantmdtaren bedomts vara

svenslt standafdsprek. Se t.ex. wder Galten, Kleve galte eller Galteberget avd. 5.

S6dana former har vanligen inte insatts som uppslagsform. I katalogdelen anges ej

lige for mer dn tre likalydande namn. Ordet flera betecknar fyra till nio namn och

mdnga tio och diirutdver.
Namnen har i giirligaste m6n placerats i avdelningar i enlighet med sin nuvarande

denotation eller den denotation namnet hade i uppteckningsdgonblicket, set.ex. Bjiille-
kldvan och Finl<rnyren, vika placerats i avdelning 8 (diir namn pi bl.a. 6krar place-

rats), eftersom narnnen i uppteckningsdgonblicket betecknade flkrar. Full konsekvens

i detta avseende 2ir emellertid svirgenomforbar.
Vissa artiklar har i enlighet med OGBs principer pi grund av sin l?ingd eller pi

grund av att de ansetts ha siirskilt intresse lyfts fram i fristflende artiklar i avdelningar-

nas slut.

Naturfiirhfrllanden. (Jfr SGU 1902 Uddevalla.) Stangeniis hiirad iir liksom Soteniis

ett platSlandskap slipat och format av inlandsisen. Omridet genomkorsas av sprick-

dalar med varierande storlek. Gullmaren, som begreinsar htiradet i syd och sydost, och

t=
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Brofjorden iir liksom Abyfjorden, som begriinsar hiiradet i norr, djupt intriingande
fjordar i sprickdalar i sydviistlig-norddstlig riktning. Htijderna bestflr till stdrsta delen
av kal hiillmark. I dalarna fijrekommer finkorniga lerjordar och isdlvsavlagringar, i
dag delvis omlagrade till klapperstensfrilt. Avlagringarna iir ibland uppblandade med
krossade skal och skalfragment av musslor och sneickor till en niiringsrik jord, vilken
bildar grunden till iingar med rik viixtlighet och till odlingsmarken i hiiradet. Vlisterut
dominerar hiillmark ofta med hedvegetation, medan vegetationen p6 dalsidorna ofta
bestir av liivskog.

Landhdjningen i omridet dr som i hela Bohusliin svflrbedombar, men strandlinjen
torde, enligt muntligt uppgift av P6sse, SGU Gtrteborg, (fr dven Pisse 2003 s. 31 ff.
med litteratur), frir 1000 flr sedan ha legat cirka 4,5 m 6ver och f6r 2000 fu sedan 9 m
over nuvarande havsyta. Landhojningen brukar i dag anses vara4 firm per 6r i norra
delen av Bohusliin.

Hiiradet ligger till stcirsta delen inom bohusgranitens utbredningsomride. Den syn-
liga berggrunden bester huvudsakligen av bohusgranit med hiiri inneslutna bitar av

gnejs och gingar av pegmatit. Diorit med flera storre glimme{Al fcirekommer vdster
om Holma i Brastads sn. Graniten forekommer i ett stort sammanhiingande massiv

som fortsdtter frin Sotenis hiirad och upptar stcirre delen av Stingeniis hiirad inklusive
ciarna scider och vdster diirom. Granitens fiirg eir dels riid i olika nyanser, dels mer eller
mindre grfl. Vid Rosvik inom Lysekilsomridet kan man t.ex. se hur den gri graniten

ndrmast ytan eller i djupgiende sprickor dvergir i rdd. Vidare innehfrIler graniten pi
Stingenis huvud jiimte pi en del av Stora Korno och vdster diirom liggande oar in-
blandning av mdrk kvarts och grivit fiiltspat liksom graniten sydsydost om Brastads

kyrka och veistnordv[st om Lyse kyrka. Lysekilsgraniten 2ir fin- till medelkomig och
lir iin ljusrtid iin grfl med undantagsvis instrtidda fiiltspatstrokorn, som t.ex. p6 flera
stiillen i Bro och Brastads socknar. Gangar av finkornig rod granit pitrZiffas ej siillan i
den grcivre graniten. Pi vissa platser iir finkornig och grovkornig granit helt samman-
blandade med varandra som t.ex. pi on Stora Borgmistaren. Granitmassivet begrdn-
sas i 6ster av gnejs som med en bredd av 1-3 km skiljer det frin Gullmarn och dess

inre del Fiirlevkilen. Gnejsstycken i graniten fcirekommer mera allmeint fcjrst i den
nordosfra delen av Brastads sn medan vid griinsen mellan granit och gnejs i Lyse sn

graniten pi flera platser har triingt in mellan gnejsskikten. P6 flera platser inom det
stora granitskiktet vilar detta pi en grund av gnejs, t.ex. pfl nigra stdllen inom Lyse sn,

exempelvis i norra vliggen av den djupa dalklyftan vdster om Lassehaga. Ibland frZinger

gnejsen upp i dagen som storre eller mindre sjiilvstiindiga bergkullar p6 sidorna om-
givna av grarrit, t.ex. inom norddstra och cistra delarna av Brastads sn. Ibland fdrekom-
mer smdrre gnejspartier i graniten utan ordning, t.ex. p6 Stora Komci. En gang av

rombporfyr och f2iltspat genomkorsar graniten vid Niiverk?ir och l6per diirifrin srider-

ut 6ver Stora Kornri och vidare soderut mot Gisti i Skaftd sn i angrdnsande hiirad.
I 2ildre tid var hiiradet liksom norra Bohusliin i sin helhet skogbevuxet. Si sent som

pi 1600{alet hade enligt Clausspn (1632 s. 23) trakten norr om Gullmarn stora skogar
med ollon fcir svin och gott om villebrfld liksom rikligt med timmer till skeppsbygg-
nadsverksamheten. Fries (1958 s. 40) pipekar att det omkring fu 1700 p6 manga stiil-

t
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len framfor allt fdrekom lovskog men ocksfl barrskog pi de omrflden som nu iir upp-

odlade. Som exempel niimns bl.a. omriden i Bro och Brastads snr. Vidare tycks Lyse

och Brastads socknar ha varit skogltisa vid mitten av 1800{alet med undantag av en till
Holma siiteri hrjrande stijrre ci, Bornci (a.a. s. 47 med litteratur). Liingst ut pi Hiirniiset
fijrekommer iildre iidelkivskog med ovanligt stor rikedom av rodlistade arter.

Pfl senare tid har enligt Fries (a.a. s. 75) en omfattaflde sidd och plantering av tall
och gran iigt rum och en allmiin iterh2imtning av den spontana barrskogen kan spflras

liksom en tendens till expansion av barrskog i riktning mot kusten och en lokalt riklig
lovskogsfciryngring.

Niiringsliv. (Lysekils kommun 2014 sarnt Danielsson 1996-97 och Stenhuggarbyg-

den 1999.) Liiget vid havet och tillgangen pi sill och sten formade fran btirjan omrfldet
och det praglar fortfarande dagens niiringsliv. Fiske iir en aktiv ndringsgren liksom
osfron- och musselodling. I tiitorten Rixti vid Brofjorden, framviixt som ett sten-

huggerisamhiille p5 1800-ta1et, iir dock stenindustrin sedan liinge borta. Hiir bedrevs

periodvis stenbrytning fram till mitten av 1990-talet. I Bjiilkebr5cka i bergmassivet

norr om Hallinden bedrivs sten- och bergtiikt i anslutning till betongtillverkningen i
omrfldet. Pi de niiringsrika jordarna i h2iradets inre delar bedrivs jordbruk med bo-
skapsskdtsel.

Omridet iir i dag mycket beroende av sin tillverkningsindustri, vilken traditionellt
har varit inriktad mot livsmedelsindustri och verkstadsmekanisk industri, s6som

oljerffinaderiet Preemraff (f.d. Scanraff) vid Brofjorden, Fram Food (fiskberedning)

m.fl. Brofjorden 2ir Sveriges storsta oljehamn. Forskning kring fiske och havsresurser

bedrivs vid Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil. Handel och turism syssel-

sitter ocksfl minga, siirskilt sommartid, di befolkningsunderlaget av boende och be-

sdkare iir mangdubbelt sttirre iin pfl vintern.

Dialekten i omridet. Stflngeniis hiirad ligger i sddra delen av det nordbohusldnska

dialektomridet och h?iradet, srirskilt dess sodra mot Gullmarn griinsande del, utgdr en

grdnszon mot det sydbohusliinska dialektomridet tillsammans med det pfl Gullmarns
stidra sida beliigna Lane hiirad. Ett flertal olika sprakdrag karaktiiristiska fcir norra
respektive sodra Bohusliin stciter hdr samman. Naturligtvis iir dialekten i hiiradet lik-
som de flesta andra dialekter tiimligen standardspriksanpassad, framfor allt hos yngre

spr6kbrukare och i tiitorten Lysekil. Dock finns vissa karaktiiristiska drag bevarade

hos siviil dldre som yngre talare. Detta giiller sjiilvklart dven uttalet av ortnamnen i
omridet. Sfl fOrmjukas p, t, knll b, d och g i slutljud och mellan vokaler, dvs. bdt :ut-

talas bdd, vikblir vig, rdkblir rdg och boh. dke 'tygflik varmed man tjkar ut ett fdr
trangt plagg, kil, skarv; kilformigt markstycke' blir dge. Bergnamnet Vetteberget ut-
talas Veddeberget (avd.5). Efter bakre vokal dvergir g nll w (uttat u) men efter friim-
re vokal till j. Som exempel kan ndmnas hage i t.ex. Dammehagen ddryahhuan och
Kohagen hihawan. (b6da i avd. 8) ochviig it.ex. Byvcigen biucfuan (avd. 4). Liksom i
andra vzistsvenska, norska och danska omriden fdrekommer ibland lys fdr standard-

sprfrkets ljus, t.ex i >>Lyse Killen>> (avd. 1). Gammalt kort a fore zg kvarstfir liksom i
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no. dial. i ord diir andra, cistligare dialekter liksom svenskt standardsprik i daghar d,

somt.ex. itangefortdnge 'udde'ochilangfbrldng. Set.ex. Iingholmenldghbhman
och Hrirnds(e) tdnge hdqes tdga (bida avd. 3). Ordet kvarn har i st6ngeniisdialekten
formen kviirn, se t.ex. Kvarnestdtt kDi4aptcbt (avd. 8) med tippning till a (uttal a) fram-
for rn. Som exempel pfl konsonantassimilation kan ndmnas overg6ngen rn ttll nn,
dvs. langt n, i ord som bjdrn (Bjdrnmyr b1d4mfir, avd. 8), rs till ss ifors (Stillafors
stilafas, avd. 2), nt tlll tt i exempelvis bratt for standardsprikets brant (Kalvebratten
kdtruabrdtran, avd. 5). Om nasalassimilationen se framf6r allt Moberg 1944. S.k. dockt
I iir vanligt i omridet. Som i andra nordbohusliinska dialekter finns hiir en tendens att
fciredra det bakre a-ljudet i stiillningar diir standardspriket inte har det, jfr t.ex. omri-
desdialektens baka i Kattebacken kdlabhkan (avd. 5). I omr6dets dialekt sdger man
ocksfl normalt bu, bru och ku for bod, bro och ko, se t.ex. Vadbodholmen udbuhblman
(avd. 3), Kohagen krthawan (avd. 8) och Brdtebron brbdabrwe (avd. 4). Ofta ftirekom-
mer ocksi nordbohusllinska kne for knci, tre fdr trci ochfe for fri.

Vidare kan namnas att i Stingeniis hd liksom i det intilliggande Sotenis hd uttalas
stbst. bjdrke som bjcirke, se tsjdrkemyr bldykamyr (avd. 6).

I omrfldet forekommer ocksi a for ci i viixling med standardsprikets ii t.ex. i
Jiimningarna 1 dmmgana, 1 ihmnagana sjtikortsuppt., yinlnagana (avd. 3).

Delabialiseringy>i frirekommer it.ex. Styrsberget stf;berya (avd.5), och i de 2ildre

skrivningarna (licke-, -like- ) av namnet Ilyllyckeberg(et) hllakabdry (avd. 5). Jfr ock-
si stivnafor styvna (Bro sn, DAGs).

Llngt u ftjrekommer med mer eller mindre y-haltigt uttal i t. ex. Strupen, L., St.

lila strjpan, stQra strjpan LFjii (avd. 7). Jtr uttalet av subst. strupe m., i boh stnlpa,
stn)pa samt med ett mer eller mindre y-haltigt uttal som strfipa.

I dialekten i omrfldet finns ocksfl exempel pi s.k. tilljiimning, dvs. att stam- och
dndelsevokalerna uttalsmiissigt niirmar sig varandra. Detta illustreras av det i en upp-
teckning fran 1918 frirekommande uttalet hdmmdr (i ljudskrift hdraar) i Riidhammar
rDhsrner uppt. 1918, rdharanr (avd. 3). Om tilljiimning se Janz6n 1933 s. 29 ff. och
1936 s. 54 tr

Vidare kan nAmnas att vissa komparativformer i dialelten i omridet fflr former
som innare eller inndre, nerare eller nerdre och nordare eller nolare for standard-
sprikets inre, nedre och norra, se t.ex. Innare Brandskciriaara brdgJar,iAara brdAftbr
(avd. 3), Nedre vrindningen nlrare uci4rya (avd. 8), Nordare Flatholme rriruna nQlrara

ftddhbhma rdaa (avd.3).
Om den speciella tonaccenten i bohusl2inska dialekter och om hur tonaccentfdrhil-

landena i norra Bohusliin under senare tid piverkats av standardsvenskan se Drougge
Bd 18 s. 338 ff. och Ernby 1997 s.103. Exempel p6 viixling mellan akut och grav
accEnt i samma namn iir Jyllandsberget fulansbcbqat, yjlansbegat, Sjdgdrdsberget
jrigapbarlat,ldgabsbhryat (samtliga avd. 5), Bjtill(e)vik bldlwg, bttblauig och Bdt(e)vik
bddaulg, bddury (avd. 1). I nigra namn forekommer senareledsbetoning viixlande med
grav accent, vilket mtijligen kan ha samband med de speciella f<irhillanden som tycks
r6da di det giiller tonaccenten i dialektomradet. Som exempel kan namnas Hcistekullen
nr I hti;takbln, hd;tak4ln (bida avd. 5). Nflgra namn har enbart senareledsbetoning

I
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som t.ex. Syartevattnet suh[audat, sub\audut (avd. 1), Kristinestcitt krbslna{td! och
Kvarnebergssktg kuq4abafkdw (bida avd. 8).

I hiiradet kan, liksom i andra delar av norra Bohusl2in, petrdffas sp6r av bevarad

kortstavighet, vilket innebiir att en betonad stavelse kan vara kort, dvs. innehilla en

kort vokal ftiljd av en kort konsonant. Fcir en upptecknare som inte har kortstavighet i
sitt eget sprflk och kanske dessutom inte Zir mentalt fdrberedd pfl dess existens dr

denna foreteelse mycket svir att uppfatta. Ett kortstavigt uttal av subst. gatakant.ex.
uppfattas som om ordet uttalas med lang konsonant, dvs. gadda (Bro sn och Brastads

sn, DAGs; jfr Janzdn 1936 s. 152).Detta fiterspeglas mdjligen i namnet Sandgdtan

sdnsbda (avd. 7). Om kortstavighet i norra Bohusliin se Bd l4:2 s. XX, l9:2 s. XXI
och s. 123, Janzdn 1933 s. 16 ff. och Kvillerud 1999 s. 84 f. med litteratur.

Di det giiller substantivbtijningen brir framfdr allt fdljande framhillas. Starka femi-
niner som t.ex. myr och jord fir i best. sg. formerna myre ochiole (tjockt l) med e av

viixlande kvantitet siviil som kvalitet. Ljudet kan ibland uppfattas som ett i-liknande
ljud, vilket anses typiskt fdr dialekterna i norra BohuslZin. Som exempel kan niimnas

Brattemyren brdtramlre (avd. 6) och Blekejorden bh?galohe (avd. 8). Se vidare Lind-
rothlg}Oa s. 18 f. och Janz6n 1936 s. 110. Motsvarande former i sridra Bohusl2in an-

ses vara myra och jola (tjockt l). Som pipekas i Janzdn a.a. (s. 111, 153) triinger det

sydliga -a alltmerain i de sydligaste nordbohusliinska omridena. Detta understtids av

att det senare uppfattas som >>finare>> (a.a. 111). Ianz6n (a.a. s. 151 ff.) framhiller att

dven svaga femininer, vilkas normala iindelse i best. sg. i nordbohuslZinska iir -a (i Bro sn

o eller snarast a) och i sydbohusl[nska -c, i nordbohusliinska kan uppvisa en efter
mdnster av de starka femininerna skapad form i best. sg. pi -e i vissa fall ftirsvagad till
-a. Se t.ex. Fjcillebriicka fldlabrdka (avd. 5) och jfr Bd 18 s. 187 diir det noteras att

brdcka f. >>iiven ftjrekommer i bdjningsformen brcicke>. Jfr dven bestdmdhetsmor-

femet -e i slcrivningen R@debrygge 1591 (JN s.223; avd. 4 Rdebryggan).

Best. och obest. sg. av enstaviga maskuliner ph -n, t.ex. sten, sarnmanfaller civer

hela l2inet. Se vidare Janzdn 1936 s. 101.

Starka neutrer pfl konsonant fer i nordbohusliinska spetsigt e i best. pl., enligt
Lindroth 1920a s. 18 med e av vzixlande s6vtil kvantitet som kvalitet. Som exempel

kan nzimnas subst. berg, se t.ex. Gubben i bergen gbban t bdrla (avd.5). Den syd-

bohusliinska formen pfl -a fdrekommer dock ocksi i Stflngeniis. Si kan t.ex. plural-
formen sl<ira av skiir n. iakttas siviil vid Kornd i Lysekils skiirgird som uppe i nordost

invid Gullmarn. Se hiirom Janz1n 1936 s. 171 ff. och Lindroth 1920a s. 18 ff. Som

exempel kan ndmnas Brandsl<riren brdyjara, brdpJare (avd. 3) i Lysekils skiirgfird.

De flesta substantiv har dock -ar eller -ar eller som pluralmarkor i obest. pl. och i
best. pl. -ana eller -ana med undantag av ovanndmnda starka neutrer.

Naturligtvis forekommer det variation och undantag i omridets sprikbruk liksom i
sprflkbruket i tiwiga delar av Bohusliin. Generellt kan exempelvis konstateras att

nordbohusliiningama ofta anviinder bide formen myre (med spetsigt eJjud) ochmyra
i dagligt tal. Betriiffande dialekten i norra Bohusliin hiinvisas generellt till Lindroth
l92oa, Janzdn 1936 och Kvillerud l999.De St6ngentis hd ligger strax nord om Gull-
marsfjorden i overgflngsomrfldet mellan nordbohusliinska och sydbohusliinska mil,
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frirekommer naturligtvis hiir btijningsformer och andra sprflkdrag som anses typiska
fdr sddra delen av Bohusliin. Vidare iir den dialekt som i dag talas i omridet kraftigt
piverkad av olika utifrin kommande impulser fran niirliggande dialektomriden och,

inte minst, frin standardspriket. De flesta av de sprikdrag som niimns ovan iir i olika
hog grad utm2irkande f6r dialekten i omridet Zin i dag.

t



L. Sjiiar och mindre vattensamlingarl vattenomrflden;
fjordar, vikar; sund

Namn pi kiillor behandlas i avdelning 10.

I namn pfl insjciar ftirekommer i hiiradet nflgon ging sjd m., vanligen vatten.

Sj-o, fvn. sj6r, sjdr, scer m. forekommer i fvn. med betydelserna 'sjp, hav el. fjord
(mots. landjorda); sj6, sjpvatn, saltvatn (mots. vatn); sjO (insjO), eit noko stort vatn'
(Norrpn ordbok), 'Vand som Element; Havet med dets Arme, hvoraf det faste Land er

omgivet; Afdeling af Havet; Indsjp' (Fritzner). Liknande betydelser har ordet i no.

dial. DAGs har sjd m. endast i betydelsen 'hav' eller, vanligen, utan nflgon betydelse-

angivelse. I Stangeniis hd liksom pi flera andra platser i Bohusliin anviinds s7o nu-

mera bide i betydelsen 'hav'och i betydelsen 'insjci'.
Enligt Bd l9:2 s. 1 ingflr namnelementet sjd i Tanums hd ftiretriidesvis i namn pi

storre insjciar medan namnelementet vatten (se nedan) vanligen fcirekommer i namn

pA nigot mindre insjtiar. Samma iakttagelser har gjorts av Slotte (1978 s. 104) d5 det

giiller namn pil -sjd och -vatten i Osterbotten, Finland. Jfr Lindstam i Bd 12:1 s. 218,

enligt vilken bruket av -sjd triingt undan -vatten. Han anser att lokalitetens storlek ej

spelar nigon roll ftir vilket av de tvfl namnelementen som anvands. Enligt Jonsson

(1966 s. 274 tt.)har sjd 'insjo' begriinsad anviindning pi viistnordiskt omrflde. I natur-

namn i det angriinsande Sotenis hd fcirekommer namnelementet sjo enligt Bd l4:2
s. 1 i tvi iildre alternativa namnformer, dels Ona sji)n (1806 K), alternativ namnform
for Onnavatten, dels Djupedals Sjdn (1822), alternativ namnform for Ldngdns vatten

eller Djupedals vatten.I hiir behandlat material fran Stangen2is hd ftirekommer ,s7o

endast i Fcirgaresjdru Ov., Ned. Sannolikt beror ftjrekomsten av sio i dessa namn pi en

medveten anknytning till standardsprikets bruk av sio i betydelsen 'insjci'.
Vatten,fvn.vqtn 'vatn, tjern, innsjp; vass-straum, elv, bekk'(Norr@n ordbok), 'Vand;

Samling af Vand i flydende eller stillestaaende Tilstand, Inds@' (Fritzner), no. dial.

Vatn'Yand; et Vand, en Inds6, stor Vandsamling inde i Landet' (Aasen). Ordet saknas

i DAGs. Ordetvatten i betydelsen 'insjii' anvinds ofta i dagens samtalssprik i det in-
tilliggande Sotenis hd. Enligt OGB passim, Jonsson a.a. s.214 och Lofdahl iBd l9:2
s. 1 forekommer vatten oftare dn .yo siviil i Bohusliin som i sydviistra och norra
Sverige. Jonsson (a.a. s. 215) anser betydelsen 'sjo' sekunddr till den dmnesbeteck-

nande innebrirden. Han anser ocksi att betydelsen 'insjci' uppkommit i kustomriden
diir ordet sjo anviinds i betydelsen 'hav'. Se iiven DSA 8 s. 323 ff. Detta illustreras viil
av fdrhillandena i Soteneis hd (varom se Bd 14:2 s. 1), diir vatten dt betydligt vanli-
gare iin ,yo i namn pi smSsjiiar och tjiirnar. I Stangeniis hd ftirekommer vatten i t.ex.
Lillevattnet eller Lilla vattnet, Rdnningevattnet, Stora vattnet och Svartevattnet.

Myr f . fcjrekommer i namn pi vad som idag dr stcirre eller mindre smisjtiar, tjiirnar
eller andra vattensamlingar. Som exempel kan ndmnas Hiillers myr, idag sportfiske-

vatten, Svartkulls myr, idag vattenffikt, och Trdtemyr. Ordet betecknar i omridets dia-

lekt dels 'torvmyr, sumpigt och vattensjukt omride' varom se avd. 6, dels 'mindre
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vattensamling, damm, liten sjti eller tjiirn'. Ofta har dessa storre och mindre vatten-
samlingar blivit till d6 upptagning av torv Sstadkommit en stdrre eller mindre for-
djupning, vilken si smflningom fyllts av vatten och i nigra fall senare ytterligare ut-
vidgats genom ftirdiimningar. Som exempel kan niimnas Hrillers myr och Stdrrebergs
myr, f.d. torvmyrar men numera smi sjciar och diirftir placerade i denna avdelning. I
sen tid har iiven iidelfisk planterats in och vattensamlingarna har fdrvandlats till mer
eller mindre artificiella dammar fdr fiske av inplanterad iidelfisk. Man kan observera
att dammar, smisjtiar, tjiirnar och andra mindre vattensamlingar betecknas som
myrar i sivdl namnets s.l. som av upptecknaren pi 1930-talet, t.ex. Svartkulls myr.I
dagligt tal i omrfidet anviinds ordet myr ofta frir att beteckna just sm6sjtiar, tjiirnar och
andra mindre vattensarnlingar av olika slag. Som exempel kan niimnas ftiljande
yttrande av en meddelare i omridet vid en intervju gjord 2011: >Jag vet ju att det iir en

liten tjiirn egentligen men vi brukar sdgamyr om smfl sjoar och tjiimar hiip. Ordet har

alltsi genomgitt en betyddlseftiriindring. Mera sdllan anvdnds ordet om sankmarks-
omriden. I sidana fail dtu det genom bestrk pi platsen eller studium av kartmaterial
gfu att konstatera att en storre eller mindre vattensamling avses har namnet placerats

i denna avdelning. Namn d?ir det inte varit mtijligt att avgora om en torvmyr eller
ett sumpigt och vattensjult omride betecknas eller om en vattensamling iir namn-
bdraren behandlas i avd. 6. Ordet har genomgitt en betydelseftiriindring av det slag
som beskrivs av Nystrdm (1995 s. 81 ff., speciellt s. 85 tr ). Se iiven Falck-Kjiillquist
2CIt2.

Damm m., i dial. med betydelsen '(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling'
(se ziven Jonsson 1966 s. 257 tr.) fdrekommer i namn som t.ex. Dammarna, Danke-
dammen, Brobergsdammen, Brofi tillsdammen, Brcinwinsdammen, Odgdrda damm.

Tjdrn n. vars betydelseinnehill och anviindning i omridet ligger niira det ovan be-
haiidlade m1tr, forckommer i detta material endast i namnen Siims tjtirn, sttirre tjiirn
med sanka sffiinder, ochTjiirnet, tjiirn omgivet av sankomriden. Mtijligenhar myr
med sitt niiraliggande betydelseinnehill fyllt behovet av zinnu en beteckning fcir denna

typ av lokalitet.
I namn pi linnu mindre vattensamlingar ingirr JloB€ fr., dape m. och putt m. Floge

'grund mindre vattensamling, vattenpcil; liten sjti; vattenpdl (hdgst si stor som en

damm, sedan ner till sidana p6lar som kommer upp si fort det regnar)'; liven om till-
fiillig vattensamling pfl marken sisom pi en ling eller ligt liggande fiilt (i DAGs under
uppslagsformen fldge). Floge forekoflrmer en ging i detta material p5 den lilla
vattensamlingen Trollpackeflogen. Dape m. 'puss, p6l, liten vattensamling, grundare

vattenpuss, vanl. p5 bergen, vattenfylld klyfta' (DAGs), jfr no. dial. dape'Vandpyt;
Masse af spildt Vand eller anden Vadske' (Aasen), fdrekommer i det hiir materialet
endast i Dapen (se Jonsson 1966 s. 342, Bd l4:2 s.7 samt Bd l9:2 s. 2 f.). Putt m.

'mindre,lSgtbeliigenvattensamling, vars vatten ofta iirgrumligt; (vatten)puss'(DAGs)
fdrekommer endast iflera Puttarna.

Hdlj och hdl m. fvn. hylr 'hpl, kulp' (Norr6n ordbok) samt 'H01, dyb Vandsamling
af mindre Omfang, iser saadan som danner sig i Elv nedenunder et Vandfald, hvor
Vandet ligesom stander og samler sig for derfra igjen at str6mme videre' (Fritzner).
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No. dial. har hyl, hql m. 'en dyp Huulning i Bunden af Vandsamling' (Aasen), 'dyp

hulning i bunden af bak el. elv, ogsaa: vandpytt' (Torp 1963) och i DAGs 'liten
vattensamling, (stor) vattenpdl, vattenpuss, dypdl, hflIa i marken diir det samlar sig

vatten; siimre kiilla; fdrdjupning pfl havsbottnen; ftirdjupning i vattendrag', jfr fvn.
ovan (se vidare Bd l9:2 s. 3). Liksom i Tanums hd och det niirbeligna Soteniis hd iir
orden levande i dialekten med betydelser som 'utvidgning av vatten'eller 'djupare
h6la i biick' och 'djupare hflrla i havet' . Hdlj och hol forekommer bflda som namnele-

ment bl.a. i namn pfl smi vikar, t.ex. Kattht)ljen eller Katthdlen, samti namn pi djup-
omriden eller djuphilor i sj6ar eller i vattendrag, t.ex. Ldvehdljen eller -hdlen lduahwn

om Brofjordens djupaste del, Larkehc)ljen eller -hiilen, djuphflla eller djupomride
innanfijr Hdgholmen, och Katthdljen, som betecknar en djuphflla i en bick. Orden,

som i best. sg. bida kan ha uttalet hm,kanibland vara svira att skilja itt. Hdl, hdlj ax

avledningar av hdl, fvn., fsv. hol, hul, se Torp 1963 och Hellquist. Hdli forkJaras ge'

nom analogisk anslutning till7-stamsbdjningen. Om viixlande form och genusviixling

se Magnusson 1948 s. 13 ff. med litt., Jonsson 1966 s. 313 ff. och DSA 8 s. 296 f.
Likasfl kan orden hdl och hdl (varom se nedan) vara svira att skilja flt, eftersom de,

liksom i bl.a. Tanums hd (varom Bd l9:2 s. 3), i obest. sg. kan ha uttalet hwh.

Fjord m. ingflr dels i namn pi strirre vattenomrflden, dels i namn p6 relativt stora,

djupt intriingande vikar. Fvn. fjqrdr m. har betydelser som 'fjord (ogsfl om innsjp)'
(Norr6n ordbok), 'Fjord, ikke alene om Havsbugter eller S@ens Indskjaringer i det

faste Land men ogsaa om Inds@er, hvortil Vandlpb udvide sig' (Fritzner) och no. dial.

fjordm.'Fjord, S6stykke, en i Landet indskydende Arm af SOen'. >S6ndenfjelds ogs.

om Inds@er, som ellers kaldes 'Vatn'>> (Aasen). Boh. fiord m. f. fcirekommer i DAGs
med betydelser som 'fjord (anviinds allmiint om vikar och sund), stdrre vik; utvidg-
ning av sj6'. Ordet anviinds i omridet om stdrre vik eller om stdrre vattenomride
omgivet av oar (genom vilket farled 96r) och fcirekommer i ett fetal namn. N6gra
namn betecknar en storre, l6ngt inskjutande vik av havet, som Brofiord(en) och
Abyfiorden (foff Berufjqrdr), andra ett sttirre vattenomride omgivet av 6ar (genom

vilket farled gir), som Saltdfiorden och Skeppsholms fiord eller Fjorden I namnen

Frirleufjorden och Gullmarsfjorden dr namnelementet -fjorden ett senare tilHgg till
de ursprungliga namnen Fiirlev kile och Gullmarn. Jfr Sotefiorden - Soten (Bd l4:2
s.27 t.). Enligt DAGs anv'ands fjord i boh. dven, liksom sund n., om vattenomride
mellan ijar eller mellan fastlandet och oar. B6de i appellativ anviindning och som

namnelement tycks dock sund anvAndas om smalare vatten mellan oar anfjord. Jfr
fvn. sund n. 'sund, trongt farvatten mellom to land' (Norrpn ordbok) samt NSL
s. 435. Jfr liven Bd l9:2 s. 4. Sund fijrekommer t.ex. i Brandskiirs sund och Ryxt)

sund.

Gap n.'gap, cippnin5, gatt' ftjrekommer enligt kustbefolkningen i hiiradet om
oppen, fdr havet oskyddad havsvik eller om vattenomr6de omgivet av land eller med

sk?irgflrd pi tre sidor. Som exempel kan ndmnas Lilla Gapet och Stora Gapet. Jfr
GapetBdZ s. ll3 och Bd 7 s. 139.

Ord som anviinds i betydelsen 'vik' dr framfdr allt bukt f ., bdg m., kil(e) m. och vlk f.

V.kf., fvn. vikf.'Ytg,liden Bugt af SO eller Vand' (Fritzner) iir, som pflpekas i Bd
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l9:2 s.4, semantiskt dverordnat och fijrekommer metasprikligt vid definitionen av

andra mer specialiserade ord. Namnen med vik som s.1. betecknar siviil mindre som

storre vikar, t.ex. Apelvik, Pottevik och Skut(e)vik.

Nigra namn i hiiradet inn ehiller kil m. eller en svag parallellbildning kile m. (en s.k.

an-stamsutvidgning). I sidana fall de killkile fcirekommer i bestiimd form som

senare led i fast sammansafining och ftiljaktligen i svagtonsstdllning, iir det givetvis

omdjligt att avgora om s.l. innehiller kil eller kile. Kil m. fcirekommer i DAGs med

bet. 'vik', jfr fvn. kill m.'smal Bugt af Vandet, som skjarer sig dybt ind i Landet'
(Fritzner), 'kil, trong vik' (Norr@n ordbok), kil m. 'en smal Vig eller Bugt, som gaar

dybt ind i Landet' (Aasen), 'smal Vig' (Ross). Om kil se zlven NSL s. 253 och Kil i
DSA 4 s. 68. I DAGs fdrekommer emellertid minst lika ofta kile m. 'vik, havsvik,
smal, djupt intriingande havsvik'. I NO anges betydelsen fdr sivdl kil m. som kile m.

vara'(lang og) smal vik som skjer seg djupt inn i landet fri hav, sjo el. elv; vik'. I det

mot Bohusliin griinsande Ostfold i Norge fcirekommer kile i ovan angivna betydelse i
etskilliga namn pi sidana vikar. Se t.ex.B@ 3 s.276,5 s. 371. I dagens boh. liksom i
dagens dialekt i Ostfold anviinds vanligen kile inte kil som beteckning fdr vik av havet,

siirskilt om spetsig, smal, djupt intriingande havsvik, se t.ex. Bovikskilen eller Bovil<s

kile.Mot att kil forr kunde ha varit vanligt i namn pfl sidana vikar pekar Trommekilen

f6rc Trommekil.Jtr t.ex. Bd I9:2 s.4 om fdrhflllandet i tanumsdialekten, ddr kile anges

som den vanligaste formen. I nflgra namn forekommer kile i viixling med sannolikt
yngre namnformer pi -fjord och -vik, t.ex. di det giiller Ftirlev kile eller Frirleufiorden
och Sjdbols vikforr Sjdbols kile. Jfr Bd 19:2 s. 4.

Bukt f . iir relativt vanligt i namn pi 6ppna, rundade, ofta breda havsvikar i hiiradet.

Som exempel kan niimnas Breddalsbukten, Fiskebrickebukterna och Lunnebukten.

DAGs har 'havsbukt, havsvik, vik i sj6, grundare inbuktning, stor oppen havsvik' och

enligt kustbefolkningen i hiiradet avses, liksom i det angrlinsande Soteniis hd och det

relativt niiraliggande Tanums hd, en bred, rundad, ofta grund havsvik (se Bd l4:2 s.3
och l9,2 s. 4), jfr no. dial. bugt f . 'Bugt, B@ining' (Aasen).

Boh. bdg m. 'bige, bdjning; >>bukl>> helst med svag rundning, bred vik, rund (big-
formig) vik; havsvik, mindre vik' (DAGs), jfr fvn. bugr m.'B6ining, Krumning, Bugt'
(Fritzner), bug m.'langagtig krumning paa noget, rund vik' (Torp 1963; jft Bd, l9:2
avd. 1 s. 4 f. och 20:1 s. 53). Bdg fcirekommer som namnelement i namn pfl bSgfor-

made eller rundade havsvikar men tycks inte vara si vanligt i Stangeniis hd. Man kan
obseryera att namnet Smale bdg betecknar en smal och djup vik och att Stora Obdgen

betecknar en bigformig vik pi Stora Bornci. Det tredje namnet, Angebdgen, betecknar

en liten rundad vik pfl viistra sidan av on Ryx6.
Hdl n. fcirekommer i namn p6 smi tranga vikar som t.ex. Mdrkehdl och Rdvare-

hdlet, i namn pi djuph6loa t.ex. Giivens hdl, samt i namn pfl sund, t.ex. Borgmdstar-
hdl e t och Ro lands hdl e t.

Hdlaf. fcirekommer liksom hdl ovan i namn pi smi trflnga vikar t.ex. Malins hdla,
Bdrtas hdla (aven kallad Bdrtas vrage eller Bdrtas kldva) och Ulkhdlan, eller i namn

pfl djuphilor, t.ex. Mdrtens hdlor. Ordet anviinds Sven om smi (djupa) vattensam-

lingar, t.ex. om kvarndamm i Kvarnehdlan.

r
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I namn p6 smivikar forekommer nigon gang boh. kldva f. 'klyfta (i eller mellan
berg), liten dalgang mellan branta bergviiggar o.d.' (se inledningen avd..7). Som ex-
empel kan nrimnas Bdrtas kldva, vlk som bestir av en bergklyfta, och Kldvan, liten
smal vik pi 6n Ryxci.

I namn pfl vikar och vattenpartier med lerbotten ingir boh. lera f.'omride med
ler(ord)'. Som exempel kan niimnas Breviks lera och Norrkila lera.

I namn pi vikar och vattenpartier med sandbotten ingir boh. sand f.'omride med
sand(ord)', t.ex. Byttevikssand, frskeplats med sandbotten utanfiir Byttevik.

Rcinnaf .'djupriinna pi havsbotten' har bide som appellativ och i egenskap av nafl)n-
element tiven bibetydelsen 'farled'. Fdrekommer i t.ex. Gulskiirs riinna, Kriimare-
riinnan och Ldngholme rcinna.

Amunds kilen eller Amunds kil(e) se Trcilebergs kil(en). Annemajas myr daomaps
mlir Ll, Anne-Majas myr EK 1974-:79; enligt uppt. 1932 >>myr>>; f.l. innehiller av

okiind anledning kvinnobinamnet Annemaja och s.l. myr'mindre vattensamling, tjiirn
e.d.', varom se denna avdelnings inledning. Apelvik dbelauig, dbaluig BraBr2i; vik av

Brofjorden; f.l. innehflller triidbeteckningen apel.
Bakstyckena se ftilj. Bakstycket, L., St. hle, store bdgstbkatLYa; tvfl vikar pi in-

sidan, den s.k. baksidan, av holmen Mellumen, den mindre skiljer holmen Viiggen
frin Mellumen, den storre skiljer holmen Tan fr6n Mellumen; vikarna kallas med ett
gemensamt naln.n Bakstyckena bdgstbkq.. Barwik, L. St. lDla, stora bdryuig Ll, Bansvik
1862; en stdrre och en mindre vik, vid vilka ftirr funnits en repslagarbana. Barkedals
vik bdrkadgs u1g BraBd; vik; f.l. innehiller BN BarkedaL Barrlindevik bdhnauig
BroNii; liten vik pi Karlsvik(en)s osffa strand; f.l. innehiller triidbeteckningen barr-
lind,boh. barlin(d) f. 'idegran', varom t.ex. Lindroth 1922 s. 16; vid viken viixer ett
mycket stort bestind av idegran. 2 Bastevik bd;tauig. 1. BraHol. 2. LKy, 1858, EK
1974-79; f.1. innehiller sannolikt subst. basl m.; man bldtte bast i vatten innan man
flAtade rep av den; se likalydande nafirn Bd l2:2 s.212 och 6:1 s. 14 samt Hovda 1944

s.75. Bjrill(e)vikbldlwg,bldlaoigLKo; vik p5 6stra sidan av Stora Korn6; f.l. inneh6l-
ler boh. bjrilla 'bli*.locka'; itminstone fcirr var det gott om blflklockor vid viken. 2
Bjdrkemyr. l. se Byggemyr. 2. LLys; tjiirn vid myren Bjdrkemyr (avd. 6); namnet
innehiller triidbeteckning en bjdrk; pfl sffiindema viixer bjork . Bjiirnevik blQnauig LBg,
EK; vik srider om Grundsund; f.1. kan innehdlla mansnamnet Bjdrn eller djurbeteck-
rungenbjdrru; bebyggelsevidvikenmedlikalydandenamn.Bkickhallssundbhekhakrtn
LDjKo; sund mellan oarra Bkickhallen och Flatholmen. Borgmcistarhdlet bjry-
mestarhtlt LKo; sund vid skiiret Borgmcistaren. Bovikskilen brtwgs*il eller Bovil<s kile
bdutgs Sila forr Bovik BroReVr, Bovikskilen EK; f.l. i vikens ursprungliga narnn,
Bovik, innehiller srtbst. bod i dess dialeltala form bu; f .1. i de riwiga namnformema
innehiller vikens ursprungliga namn, vilket dvergett till att beteckna bebyggelsen
Bovik, se hdrom BN Bovik, och s.l. innehiller kil eller kile'vik, smal djupt intriingande
havsvik', varom se vidare denna avdelnings inledning. Brandsldrsdjupet se Stad-
djupet. Brandskiirs hdl brds[aS hrtbLYa; sund mellan Tan och Brandskiir; f.l. inneh6]-
ler namnet Brandskdr och s.l. hdl n. 'sund' . Brandskcirshdlen se Staddjupet. Brand-

I
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skrirs sund brdryjap srtn eller, pfl Korn6, Sundet sfiatLKoDjYd; sundet mellan Kornd

och Brandskar; ang. f.1. se ftireg. Brattevik brdtrauig BraBrii, Bratteviken 1832; ltten
smal vik av Brofjorden med branta strdnder; f.1. innehiller boh. adj. bratt somsYarat
mot standardsprikets brant. Breddalsbukten brldasbbkte BroRd, EK; bukt av Aby-
fjorden vid bebyggelsen Breddalen; f .1. innehflller BN Breddalen och s.I. bukt'havs-
bukt, dppen havsvik'. Flera Bre(d)vik. Bredvik L., St. hla, stdra br?uig LDj, EK; en

storre och en mindre vik pfl viistsidan av Lilla Kornd; f.1. innehflller adj. bred; vikarna

iir breda och oppna. Brevilcs lera br?uigs liraBroBre, EK; grund, bred och lerig bukt;
f.l. innehSller BN Brevik; s.1. innehiller lera f. 'vik med lerbotten' . Bredviks riinna
briuigs rdna LKo; djupriinna utanfdr Bredviks skar. Brobergsdammen BroBroBrp,

EK; stor kvarndamm bestflende av ftjrdiimning i vattendraget Halebiicken; f.1. inne-

hiller BN Broberg och s.1. damm m. '(konstgjord eller naturlig) mindre vattensam-

ling', varom se denna avdelnings inledning. Brofidllsdammen bnSflalsdarynn,

brufialsddrttaru BroBrp, EK; vattensamling pfl Brofjiillet; f.l. innehiller htijdnamnet
Brofidllet (se detta avd. 5) och s.l. damm, va.rom se fdreg. Brurvik bnlruig LSj; vik av

Brofjorden; som i si minga andra namn med f.l. Brur- (se OGBReg) kan f.1. antingen,

av ok[nd anledning, innehfllla boh. brur f. 'brud' eller ocksi gammal gen. brur
(< bruar) av subst. bro brui, f., jfr skrivningen Bruarsolcn l39l av sockennamnet Bro;

dock ovisst om nigon bro funnits pi eller vid viken. Bryngels damm brdgals ddm,

brigals ddryLLys,1855; damm, enligt uppt. 1932 >stor my>; f.l. innehiller av okiind
anledning mansnamnet Bryngel och s.l. damm, varom se Brobergsdammen ovan.

Brtinnsten brdgstgn LLys; vattensamling, f.d. torvmyr, mellan tvi berg; namnet inne-

hiller av okilnd anledning boh. briinnsten m.'svavel'; svavel hade minga anviind-

ningsomrflden inom t.ex. folkmedicin (se t.ex. Tillhagen 1958 s. 39) och sigs siikerli-
gen som tillging viil v2ird att notera. Brtinnvinsdammen brdnutnsdhman BraHol, EK;
f.l. innehiller subst. brdnnvin och s.1. damm, varom se foreg.; vid framstiillning av

briinnvin ftirr har man tagit vatten ur dammen enligt en uppteckning ttln 1921.

Bubacke vik b&baka u[g BroBt, EK; vik av Brofjorden; f.1. innehiller BN Bubacka.

3 Bukten. l. brikta Soteniis och Stingeniis hd; stor havsbukt utgdrande en del av

Skagerrak fran Hell6, Soteniis hd, ner mot Tovan vdster om Gflsii i Orusts vlistra hd. 2.

bdktaLDj; innersta delen av hamnen pi Lilla Kornd. 3. BraBd; namnen innehiller
sabst. bukt m. varom se Breddalsbukten ovan. Byggemyr, Lilla och Stora lbla, strDra

bygamyrLDj; smflsjtiar eller sttjrre vattensamlingar i djuphilor i den rcida graniten vid
berget Bygget pi Lilla Kornd; f.l. i Byggemyr innehiller narnnet pi berget; den stijrre
av de tvi vattensamlingarna, vid vilken det v[xer bjiirkar, kallas vanligen Bjdrkemyr;

den mindre kallas vanlig en By ggemyr. Byttevik bilauig, bblauig LKo; vik pi v?istsidan

av Stora Kornij ndra mynningen av Smalsund; f.1. innehiller av okiind anledning subst.

bytta. Byttevil<ssand bfilauigsqru LKo; fiskeplats med sandbotten utanfiir Byttevik; f.1.

innehiller viknamnet och s.l. sand'omrilde i havet med sandbotten' varom se denna

avdelnings inledning. Bdsen bdsanBraBd, EK; liten trang vik; namnet innehiller bris

m. sannolikt i betydelsen 'avbalkning (fdr kor) i ladugdrd'; jiimfdrelsenamn; jfr lika-
lydande namn i Bd l4:2 s. 140, 8 s. 145 samt bds iBd l9:2 s. 5. 2 Bdt(e)vik bddaoig,

bddwg.1. BroVr. 2. BroFib; itminstone nr 2 omtalas som en god hamn. Bdrtas vrage
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bfiyas urdtga eller Bdrtas hdla btfi1as hdba eller Bdrtas kldva brt\as khbpa LDj eller

mtijligen LKo; liten vik pfl Stora eller Lilla Kornti; f.l. i namnen Bdrtas hdla och

Bdrtaskldva innehiller siikerligen ett b6tnamn Bdrta, en bohusliinsk variant av kvin-

nonamnet Berta,ochs.l.inamnen hdla,hat 'litenff6ngvik'resp. kldva'vksombe-
stir av en bergklyfta'; nalrlnet Bdrtas vrage innehflIler samma bitnamn samt boh.

vrage m.,fortirjningspa]e ftir batar', (DAGS, se aven MASO 2 s. 55 ff. och 4 s. 81 ff.)
och har siikerligen ursprungligen betecknat en f6rttijningspile fdr en bit med namnet

Bdrta; sannolikt har viken varit Bcirtas hamnplats.

Dammarna ddryanaBral{b: flera mindre vattensamlingar; namnen iwrchiller damm

m. '(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling' . Dankedammarna ddgkadaryana

BroFii; f.l. innehiller sannolikt torpnarnnet Dankan (se BN D ankan sarnt Dankedalen,

avd. 7 med litt.) och s.l. damm, valom se fdreg.; vid dammarna fanns forr ett torp samt

en kvarn med fdrdlimning. Dankedammen ddgkadhruan BroFd, 1825; en av Danke-

dammarna; ang. f.l. och s.1. se foreg. 2 Dapen.1. BroVi, 1784.2. BroKl, 1859; nam-

nen innehill er dape m. 'liten vattensamling, P61' . Driingesvik drdgasug LHlt: vik; f.1.

innehiller av okiind anledning genitiv av subst. drdng (med inskott av a, fot uttals-

tiittnad); jfrDriingsvikenBd2O:2 s.90. Dyngkldvorna dbgkhdpanaLKo; tvi smi vikar

stjder om Bredvik pi Stora Korno; f.l. innehilletboh. dynga f. hiir i betydelsen'av-

skreide, sopor' och s.l. kldva 'klyfta'; vikarna bildar en direkt fortsiittning av tvfl bergs-

klyftor pi land; skriip av allehanda slag brukar flyta in och stanna kvar har. Dyvik

d$uryBraRy,1834, EK; f.1. innehflller subst. dy, sannolikt i dess standardsprirkliga

betydelse; namnet avser en dyig vik pfl on Ryxti. Ddrjesaxen dirJashkse LLi; litet

vattenomride veister om Lindholm; f.1. innehiller subst. ddrj'ftskeredskap i form av

med krokar ftirsedd rev' och s.l. sar i dverford anviindning aY sa.x m. i bet. 'saxlik-

nande fflngstredskap ftir djur', jfr rrivsax; havsbottnen iir hiir si skrovlig att ddrjen ofta

fastnar hiir.
Edsvik /sutg BroBuEdKl, EK, Eds Wik 1826, Eds Wiken 1838; vik av Brofjorden;

f.l. innehiller BN Ed; se vidare tnder Hiirnris(et) avd3.
FinnsbobuktenfiAsbubbktalFi, EK;f.1. innehillerBN Finnsbo och s.l. bukt'oppen

havsvik'; oppen vik pi Finnsbos iigoomride. Fiskebiickebulaerna ft-skabebabbktana
LFib; tvi oppna vikar soder om Finnsbobukten; f.l. innehiller BN Fiskebiick; an'

giende s.1. se foreg. FiskebticlcsvikiD;kabrbks uigLHtt, EK; vik av Brofjorden i vilken

biicken Fiskebrick mynnaf; f.1. innehflIler biicknamnet. Flatholme vik lbddhebma uig

LDj; vik pi viistsidan av Flatholmen. FockesUirs rtinna fbftaiep rdrya LLys; djttp-

riinna vid Fockeskiir. Fiiltedammenfihltadhrnan LBg, vattensarnling (myr enligt uppt.

1932) norrr om gflrden uppe bland bergen; f.l. innehiller soldatnamnet Fiilt, vllket
ingir i namnet pi soldattorpet Friltetorpet, itven det i norra delen av hemmanet; s.1.

innehflller damm m. '(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling'; ang6ende

upptecknarens lokalitetsbeteckning myr se myr denna avdelnings inledning samt

inledningen avd. 6. Fcirlev lera fqla l?ra BtoFaMe; den inre uppgrundade delen av

Fiirlevfjorden; f.1. innehiller BN Frirlev och s.1. lera f., hiir 'vik med lerbotten'.

Fiirgaresjdn ov., Ned. Ll, EK 193540; tvi niiraliggande insjtiar, den ovre norr om

den mindre, ndrmare havet liggande sjon; f.1. innehflller av okiind anledning yrkes-
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beteckningen fcirgare. Fdlevik f$hauig BroRd; vik vid klyftan Mdrrefittan, varom se

avd. 7; f.l. innehflller antingen djurbeteckningen fdl eller verbet fdla; namtet ar
antingen inspirerat av namnet pi klyftan eller ocksi iir bida narnnen tillkomna vid
samma tillftille. Fdleviken fdbauiga LDj; vik pi norra delen av Lilla Kornd mellan
skdren Fdlet och Lilla Fdlet, se dessa avd. 3; f.l. innehiller narnnen pi skiiren.

Gaparevik L, St. lDla, stQra gQbaraojg BroFlb, St. Gaparevik EK 1935-40, Lilla
Gaparevik, Stora GaparevikEK 1974-79; en stdrre och en mindre vik med tippning
mot Abyfjorden nzira beb. Gapareviken, om narnnet Gaparevik se BN. Giljorna
1bfuana LKo; flera vikar som fortsiitter i trenga dalar pi ostsidan av Stora Korno; f.l.
innehSller boh. gilja'tring smal dal eller klyfta mellan berg; grlisbevuxen sdnka';
namnet har siikerligen ursprungligen betecknat dalarna. Govik gfiutg gQujg BraRy,
1799,1834, EK; vik med gott och skyddat liige och med gott och saftigt bete i kilen
innanfcir viken; f.l. innehiller adj. god. Grdna viken grlna ulganBratlol; liten vik pi
viistsidan av Stora Borntj niira Bastepallarna; namnet innehiller adj. grdn, vlket
anspelar pi att det vzixer ovanligt mycket lovtr2id i klyftan strax ovanfcir vlken. Grdtd-
bukten grQdobbkte, srddpbbkta Ll; bukt vid Grdtd; f.1. innehf,ller dnamnet Grdtd och
s.l. bukt'stor oppen havsvik'. Grdtdsundet gr)dashAat Ll; sund vid Grtitti; ang. f.l. se

foreg. Gulskcirs rcinna SlithjaS rdaa, gt)ba[as rdga LV[; djupriinna vid skaret GulsHir
(se detta avd. 3); f.1. innehflIler namnet pi skiiret. Giivens hdl lduans hfibLYa; dlttp-
h61a och fiskeplats utanfdr on Gdven (se detta avd. 3); f.l. innehflller dnamnet och s.1.

hdl'djuphflla'.
Halmsund, N., S. ndbara, nQlrora-, sdryara, sdU'ora hdlmshn, hdlmshA LLys, EK; tvi

vikar norr resp. sdder om en udde, vilken fdrr avskiljts frin fastlandet genom ett sund
med namnet Halmsund,jft BN Halmsund. Hallinds damm hAk ddw, hAhs ddmBro-
Hal, Hallinde damm EK1974-79; namnet innehiller BN Hallind som i bygden utta-
las hAL hAh och damm m. '(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling' . Hamre-
vik hdt4rrauig LSj, EK; vik av Brofjorden; pi girden V. Hamres iigomark; jfr BN Ham-
revik, som betecknar ett f.d. soldattorp vid vikens inre del. Holmebukten hbbmabbkte
BraHol, EK; f.1. innehiller sannolikt slbst. holme eller ett ndrnamn Holmen, bhda
syftande pi den i bukten liggande holmen Vadbodholmen; :uttalet hdbma- ar i si fall en
uppsnyggning inspirerad av att bukten ligger vid och hdr till hemmanet Holma; s.l.
innehSller bukt f.'cippen havsvik'. Huse dammar hdsa ddryar LBua; f.d. kvarndam-
mar vid f.d. torpet Huset, varom se BN. Hushdllaremyren hu;rtlaramlra Bralla;
vattensamling, uppdiimd myr; f.I. innehiller v. hushdllamed-are-komposition, varom
se Alfvegren 1958; myren var fcirr uppdiimd for att vid torka hush61la med vattnet och
diirigenom siikerstiilla girdens vattenforscirjning under liingre torkperioder. Hdbiicke-
bukten hdbebabbkte BraRtirSkti m.fl., EK; f.l. innehiller BN Hdbrick och s.l. bukt,
varom se Holmebukten oyan. Hrilledqmmen hdladhryan LHv, 1839; f.d. kvarndamm
med en sliit berghiill intill; f.1. innehfiller boh. hrilla f. '(flat) berghiill, stenhdll'.
Hrillemyr hdlam!1rlJh; liten vattensamling omgiven av berghiillar; f.1. inneh6ller boh.
hiillaf.'(flat) berghiill eller stenhdll'. Hc)llersdammen hdla;dhryanLHo,liten damm
vid hrillrarna'grottorna' i Hcillersberget, se detta avd. 5. Hrillers myr helap myr
BroHrm.fl., EK; liten sj6, tidigare vattentiikt numera sportflskevatten, f.d. torvmyr

I



9

och kiirrmark enligt EK 193540 detta enligt meddelare dven si sent som pi 1960-

talet; f.l. innehiller BN Hdller och s.1. myrf.'vattensamling, tjiirn o.d.', varom se

vidare denna avdelnings inledning. Hdllesvik hdlasuig LAl, EK; f.l. innehiller san-

nolikt genitiv av boh. snbst hdller m. 'grotta i berg, stdrre bergshila; utskjutande de1

av berg, utskjutande bergsparti som liksom bildar ett tak, utskjutande klippblock
vilket man kan gi in under ftir att ffl regnskydd', jfr t.ex. HiillesvattnetBd l2:2 s.221;
viken iir omgiven av berg. Hr)stekldvemyr htbstakbauamyr LKo:' vattensamling vid
Hdsteklivorna; f.1. innehflller namnet Hcistekldvorna (avd.7) och s.l. myr, varom se

Hrillers myr strax ovan. Hristevik hd;tauig Ll, EK; vik i niirheten av Stflnge huvud;
f.l. innehiller djurbeteckningen hiist. Hdlen se Staddjupet. Hdskevik(en) hb$auig
LFi, Hoskewik(en) 1786; vik av Gullmarn; f.1. Zir dunkel.

Kalvemyr kdluamfir LKo; vattensamling omgiven av berg pfl Kalven, den s6dra

delen av Stora Korn6; f.l. innehiller namnet Kalven (avd.3) och s.l. myrf .'vattensam-
ling, tjiirn o.d.', varom se vidare denna avdelnings inledning. Kalv(e)sund kdbuasaa

kdlsha LKo, Kalvsund EK 193540, Kalvsundet EK 1974-79; sundet mellan sddra

delen av Stora Komti, p6 trakten kallad Kalven, se detta avd. 3, och Kornij kalv, pfl

trakten vanligen kallad Kringflutna kalven, se detta avd. 3; f.1. innehiller nrirnamnet

Kalven. Kalveviken kdbuauiga LKo; vik pi tistsidan av Kringflutna kalven; ang. f.1. se

foreg. Kalvsundsviken kdlsnnsuiga LKo; vik pi nordvlistra delen av Kringflutna
kalven dlir Kalvsund tippnar sig mot havet; f.1. innehiller namnet Kalv(e)sund. Katt-
hr)ljen eller Katthdlen kdlhwn LDj; smal, i sin inre del djup vik innanfor Holshamn;
f.l. innehiller djurbeteckningen katt och s.1. hdl eller ht;li '$nphila, djupt omrflde i
vik, fjord eller biick e.d.', varom se vidare denna avdelnings inledningl man har brukat
driinka katter i viken; sannolikt iir den inre djupare delen av viken den ursprungliga
namnbdraren. Katthdljen ladlhhfuan LId, 1840; fordjupning i en biick; man brukade

driinka katter i djuphilan; f.l. innehiller djurbeteckningen katt och s.l. hdlj har i bety-
delsen'fdrdjupning i vattendrag', se vidare hdli denna avdelnings inledning. Kilense
Trdlebergs kil(en). Kistevik Si;tauigLKo; vik pfr sydviistra sidan av holmen Bliickhall;
f.l. innehiller subst. kista;Blackhall var begravningsplats fdr koleralik, som transpor-

terades ut till holmen och sattes iland i viken. Kiste myr se Al"kiste myr. Kleve vik
khiua uig eller Kleva sandvik kbDoa sdauig BroKl, Klefwa Wik 1768, Klef-Wiken
1838, Klevevik EK; vik av Brofjorden pi Klevas 6gomark, f.l. innehiller BN Kleva
och s.l. vik eller alternativt sandvik'vik med sandbotten'; viken iir grund och hade vid
uppteckningstillfiillet 1930 sandbotten. Kldvan kbbpaBraRy, EK; liten smal vik pi tin
Ryxo; namnet innehiller kldva f . 'klyfta, spricka i berg', varom se inledningen avd.7 ;

viken omges av hdga berg och 2ir den ytffe delen av ett f.d. sund, numera en l5g siinka,

som avdelar norr ddrom liggande landomride fran Ryxti. Kldveskiirs sand khbpajas

Sdn LYa sandbotten och f,skeplats frfln Borgmdstarna mellan K16v(e)sk2ir och

Gunnarskzir mot Gulskiiren; f.1. inneh6ller BN Kliv(e)skrir och s.l. sand f. 'omride i
havet med sandbotten'. Kldvorna kbiuarua LVii, klyftor pi havsbottnen och hummer-

fiskeplats; narrnet innehflller boh. kldva f ., jfr Kldvan ovan. Kolgropen kQbgrtlpa Ll;
namnet innehfrller stbst. kolgrop f.; kol fcirvarades i iildre tid i en ftirdjupning mitt i
Grritribukten; stora upplag av kol fcirvarades forr normalt pi havsbottnen bl.a. for att
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genom ftrrvaring i vatten eliminera brandfaran. Kollsluirs sand $6![95 sqn, ki]fiaSbn
LVli, sandbotten och fiskeplats vid Kollskiir mellan Giiven och Borgmiistarna; f.l.
innehiller namnet Kollskrir; s.1. innehiller sand f. 'omride i havet med sandbotten',
varom denna avdelnings inledning. Kolsviks kreke eller Korsviks kreke kbpwgs krbga
LKo; liten vik med karaktiir av en liten vri scider om Kolsviks udd eller Korsviks udd;
s.l. inneh6ller boh. krek f. eller krik f. bhda'bukt, vrfl, h6rn', varom se inledningen
avd. 8. Kornd rdnna kd4a rAna LKo; djupriinna och farled mellan Lilla och Stora
Kornci och holmarna Bl2ickhall och Flatholmen; f.l. innehiller cinamnet Korrud, varom
se BN. Kroken krflgan LSe; liten vik; namnet innehiller troligen subst. krok m. i be-
tydelsen'krdk, krokig terrang':' jfr KrokenBdl4:2s.21. Kroppedammenkrdpadhrpan
eller Kroppedammsmyr krbpadamsmyr forr aven Kroppedamm mosse BroRe,
Krflppedam Mflse 1699, KrflppeDamsMyr 1729, Kroppedammen 1841; f.1. i namnet
Kroppedammen innehiller fiskbeteckningen boh. kroppa f. 'ruda' och s.l. damm m.
'(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling'; f.l. i namnet Kroppedammsmyr
innehiller namnet Kroppedammen och s.l. myr f. 'liten sjti, damm o.d.', varom se

vidare denna avdelnings inledning. Kulthagemyr la.)lthawarnfur LKo; stor och djup
vattensamling i bergen ovanfdr Kulthagen pi Stora Korn6; f.1. innehiller dgonamnet
Kulthagen (avd. 8) och s.l. myr, vatom se fiireg.; de som bodde i niirheten hiimtade
vatten hdr. Fleru Kvarndammen. Flera Kvarn(e)vik(en). Kvarnehdlan kodnah*ha
BraBiTii; kvarndamm; f.l. innehiller subst. kvarn och s.l. hdla'liten djup vattensam-
ling' . Kdven kiuanLBg,liten inskiirning i stranden och rikt givande fiskeplats utanfor
grottan Kdven (se detta avd.7) i berget Kdven (avd. 5). Flera Krill(e)vik(en).

Larkehdljen eller -hijlen ldrkahwn,ldrkhn4 LKo, djuphila eller djupomride innan-
ftir Hrigholmen; f.1. innehiller boh. lark ldrk n. 'sidofack i sjdmanskista' och s.I. hdl
m. eller hdlj m.'djuphila, djupomride'; platsen ligger inte langt ifrfln djupriinnan
Hdlen och har sannolikt setts som ett >sidofack>> till denna. Lidholm(s) lera lidhebms
liraBraSad; lerig vik; f.l. dunkel; s.l. innehiller innehflller lera f . 'vik med lerbotten' .

Lilla Gapet lbla gfibat Ll, L. Gapet EK 1935-40; smalt sund mellan Stora Skepps-
holmen och Lilla Skeppsholmen; sundet vidgar sig viisterut mot havet och ligger niira
sundet Stora Gapet, se detta; namnet innehiller gap fl.'cippning, gatt'. Lillevattnet
eller Lilla vqttnet lblauhnt, lbla udnt BroFjHalMe, Lillewan 1823, Lllla Wattnet Lilla
Vatten 182425, Lillevattnet EK 1935-40; liten sjd eller tjiirn i skogen sydvlist om och
inte langt frin Svartevattnet; om s.l. vatten se denna avdelnings inledning; namnet iir
givet i relation till namnet Stora vattnel nedan. Lindevik ttUauig BraBr:i, EK; vik av
Brofjorden; jfr BN Lindevik. Lindholme sund ltahahma srtn LLi; sund vid Lind-
holmen. Lindrcickemyren hgdrafram!1re BraLle, EK; liten vattensamling uppe pi
berget Lindrcickeberget (avd. 5); f.l. innehiller boh. lindrricka f. 'plats diir man
driinker lin fdr rritning' och s.l. myr,hdr om liten sjti eller annan vattensamling, varom
se vidare denna avdelnings inledning; i uppt. frin l92l har namnet placerats under
rubriken >Vatten och vattendrag>>, jfr Rdren nedan. Lyse kilen Ll, Lyse Killen ?1700-
1718 K; den vik som numera utgtir Lysekils norra hamn, se Nolhamnen avd. 4;
namnet innehiller sannolikt boh. och no. dial. adj. lys 'ljus'; viken iir bred och Oppnar

sig mot nordnordvlst ut mot Salto fjord. Lysekils fjord se Trcilebergs kil. Lysekils-

I
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sundet $Jylshat, lilalshAt LVii; smalt sund mellan Yttre Borgmistare och Borgmiis-

tarfluna; sundet ligger rakt v[sterut frin staden Lysekil men ganska lingt norr om

inseglingsriinnan till staden. lingemyr ld.gamfir LKo; langsmal vattensamling pi
Stora Kornci; f.1. innehflller adj. ldng och s.l. myr, valom se Lindrcickemyren ovaln.

Ldngevik L., St. lbla, stQra ldgauig Ll, EK; f.l. innehillet ad1 ldng; vikama iir breda

men skjuter inte speciellt langt in i landet. Ldngholme rtinna ldghdhma rdA.a LLi;
djupriinna och farled mellan L6ngholmen och Testholmen; f.l. innehiller holmnamnet

Ldngholmen. Ldvehdljen eller -hdlen lQuahfi4lSj; Brofjordens djupaste del (c. 40 m);

f.1. innehflller namnet liven (avd. 3), som betecknar ett i Brofjorden utskjutande niis;

s.l. innehflller hr)l eller hdlj'djtryhlla', varom se vidare denna avdelnings indelning.

Ldkekilen se likevik. Lr)kevik ldgauig forr InkekilenLDj, Ldke-Kilen 1839, Ltikevik
EK; smal vik pi sydsidan av Lilla Korn6; hiir viixte forr vild ldk; f.1. innehflller

viixtbeteckningen ldk och s.l. vik resp. kil(e), det senale 'vik, smal djupt intriingande

havsvik'. Ldwik l6wg BroBd, EK; av lovskog omgiven vik av Abyfjorden; jfr BN
Ldwik.

Madsvinevikarna mQdsumauigana LKo; tvi vikar pfl ostsidan av Stora Kornti; f.1.

innehiller sannolikt en folketymologisk omtolkning av da. djurbeteckningen marsvin

'tumlare'. Maddgat mddbruatLBg, Matdgat 1864; rund >>myD> enligt uppt. l932,vat-
tensamling, vilken Ser ut som ett 6ga i den torvmosse, >>Matdgs torvmossen>> (avd. 6),

i vilken den ligger; f.l. innehfiller sdkerligen mad,hdr i betydelsen vitmark o.d., se

inledningen avd. 6, och s.l. dga i jamforande anviindn\ng. Malins hdla mdhs hdha

LBg; vik p5 Getholmen; f.1. innehSller av okeind anledning kvinnonamnet Malin och

s.l. hdla, hiir 'liten tring vik'. Malins vik mdlts uig BroYr, t82l; ang. f.l. se ftrreg.

Metvik mdduig LHu, EK; vik; jfr BN Menik. Mjdlkevik LDj; vik strax utanfdr piren

i Li1la Kornij hamn; f.l. innehilter v. mjdlka; vid viken brukade man mjdlka de kor

som forr fanns pi on. Munkeviken L.,,Sf. med ett gemensamt nantn Munkevikarna

mbgkauigana Ll, Munkeviken L., St. EK; tvi vikar pi 6mse sidor om en hog udde

liingst ute pfl Stingehuvud och innanfdr Munkeviks skiir, varom se avd. 3; f.l. innehfll-

ler antingen, av okiind anledning, personbeteckningen munk eller viixtbeteckningen

monke Jasione montana Lin., eller stormhatt, Aconitum napellus Lin.; mtijligen har

nigon bergformation pfl Stangehuvud liknats vid viixten monke eller ocks6 har det i
iildre tid frirekommit bestand av monke vid viken. Muskevik md;kauig BraRy, 1834;

f.1. innehiller sannolikt musk m.'St6v, St6vslry, uklarhed i Luften; St6vregn, Taage-

regn' (Aasen), jfr boh. v. muska'dugga', boh. adj. muskot 'fuktig, dimmig' och sv.

dial. musk m. 'morker, halvdunkel, skugga'; jfr ocksh, Muskefirill och Muskehagarna i
det angriinsande Sotenis hd (Bd l4:2 s. 108 resp. 152), Muskedalen med litteratur i
det niiraliggande Bullarens hd (Bd 18 s. 11 f.) samt Muskekldvan med litteratur i
Bd l9:2 s. 156; namnet iir idag okiint i omridet. Mdrtens hdlor mdlans hdtrar BraKii;

djuphfllor med mycket givande fiskeplatser i Brofjorden; f.1. innehiller mansnamnet

Mdrten och s.l. hdla f .'djuph6la'; sannolikt var Mirten den man som upptiickte fiske-

platsen och som vanligen fiskade dlir; om mansnamn i namn p6 fiskeplatser se Falck-

Kjiillquist 2005 s. 556 ff. Miirkedammen mdtkadhryan BroFa; f.l. innehflller subst.

mtirke n. och s.l. damm m. '(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling'; lokali-
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teten sades vara ett miirke for olika viiderforhillanden och spi viider genom att vattnet
iindrade f?irg, gult vatten bidade torka och bl6tt b6dade regn och storm; vattensam-
lingen torkade aldrig ut trots htigt lage. 2 Miirr(e)vik. l. mQruig BraBrii. 2. BraRy,
Miinewik 1834; f.l. innehfiIler av okiind anledning djurbeteckningen mdrr mar f.
Mdrkehdl mdrkahntr, mrtrkhEh BraIIlMb; liten mcjrk vik som sticker in i omgivande
berg; f.l. innehiller adj. mi)rk.

Nordare Flatholme rcinna nQbara ftddhebma niryaLl och Skaftd sn, Orusts vzistra

hiirad; djupriinna och farled norr om Flatholmen, Skafto sn, Orusts viistra hiirad och
soder om Stflngholmen Ll; namnet innehiller den dialektala komparativformen
nordare, motsvarande standardsprikets norra, samt namnet Flatholmen, va.rom se

Bd 8 s. 169. Nordiingevik L., St. lble, sttira nQbegauig med ett gemensamt namn
Nordtingevikarna nQbegauiganaLDj, Nordiingevik EK 1974-79; tvi vikar, en stone
och en mindre, pi v2istsidan av Lilla Korno; f.l. innehiller angsnamnet Nordiingen
(avd. 8), vilket betecknar den iing vid vilken vikarna ligger. Norrkila lera nQhSila llra
BraNo; grund vik med lerbotten; f.l. innehflller BN Norrkila och s.1. lera f .'vikmed
lerbotten'.

Ommen ciryanfon Ommens myr cirytans ryirLSl, Ommens myr 1865; >myn enligt
tppt. l932,l6ngsmal liten skogssjri SO Valemyr; namnet innehiller av okiind anled-
ning boh. ommm.'ugn', ofta dven anvdnt om grottor eller andra ugnsliknande forma-
tioner. OvarelAvare Bredvik duhra br?uig LAI; vik av Gullmarn.

Pottevik pblauig BroY:l; f.l. innehiller subst. pott m.'liten vattensamling, vattenhil,
liten tjiirn' eller potta f. 'liten rund ftirdjupning'; namnet iir sannolikt ett jiimfdrelse-
namn. Prristtorps myr prdstarps myrBraPp, EK(B); liten sjo med sanka, vassbevuxna
striinder, frirr torvmyr, torvmosse enligt EK(B); namnet innehiller BN Prristtorp och
subst. myr f. 'vattensamling, tjiirn o.d.', varom se vidare denna avdelnings inledning;
mtijligen bar omridet i iildre tid namnet Hobolsmyrer, varom se avd. 6. Flera Put-
tarnq; nafllrten innehiller putt m.'mindre, l6gt beliigen vattensamling, vars vatten ofta
iir grumligt; (vatten)puss'.

Ramnerer rdrynargrLDj; vik pi nordveistra udden pi Lilla Korn6; namnet innehil-
ler boh. ramnerer f. 'korpbo' (av boh. ramn'korp' och boh. rer f . 'rede'); det branta
berget vid viken ar tillhell for korpar. Ramsvikarna rdryswgana LKy, EK; f.l. innehf,l-
ler antingen boh. ramn m. 'korp'i kollektiv anviindning eller viixtbeteckningen rams,
varom se Fries I97l s. 154 tr. Rasstqrmen rdghrman eller Tarmen tdrman LBg, liten
vik utanfdr dalgangen med likalydande namn, se Rasstarmen eller Tarmen avd. 7.

Namnen iir siikerligen sekunddra till namnen pi dalgangen. Rejdemyr rbldamfirLKy,
1865, EK 1974-79; >)myr>> enligt uppt. 1932, rmndre sjti vars sydviistra strand utgdrs
av v6tmark; f.1. iir dunkel; s.1. innehiller myr f. 'vattensamling, tjiirn o.d.', varom se

vidare denna avdelnings inledning.2 Rotemyr l. ritamyr Ll, EK. 2. rQdamfur LKySI;
>>myr>> enligt uppt. 19321, nu (2011 och tidigare) stcirre vattensamlingar, snarast sjdar,

nr t har sfriinder bevuxna av buskskog och blandskog, nr 2 har vattensjuka strdnder;
f.l. kan syfta pi tlikt av riitter fcir tillverkning av rep eller fiskeredskap genom rotfliit-
nrng. Ryxd lera ri$so Qra BraRy, EK, grund lerig bukt pil on Ryxd; f.l. innehiller
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dnamnet och s.1. lera f .'vlk med lerbotten' . Ryxd pina ri$so pina BraRy; sodra delen

av Ryxd sund; innehiller sannolikt strbst. pina f. syftande pi besviirlig passage genom

sundet, jfr t.ex. Bd l4:2 s. 25 med litteratur. Ryxd sund ri$so sda BraRy, EK, Rixci-

Sundet 1 848 ; sundet mellan Ryxd och fastlandet; f . f . inneh6ller namnet Ryxo . Rdb o cke -

vik rdbakauig eller Sporrevik spdyauig LSa, Ribockevik EK; f.1. i namnet Rdbockevik

innehiller av okiind anledning djurbeteckningenrdbock; om namnet Sporrevik se BN;
ett trankokeri med detta namn l5g fdrr vid vken. Rdgdrdsdalsbukten rQgasdasbbftta

BroRd, EK1974-79; f.l. innehiller BN Rdgdrdsdal. Riiverumpen r@uarbrypanLDj;
liten vattensamling pi Lilla Korn6; namnet innehiller dral. rciverump m. 'rdvsvans'

och syftar pi formlikhet. Rr)e sandvlk BroRe, EK; innehiller BN Roe. Rdnningevatt-
net rdrygauqnt, rd4tgaugnr BroBnRo, EK, Runningevattnet 1828; liten skogssjti p6

grzinsen mellan Bn och Rti; f.l. innehiller BN Rdnningen; om s.l. vatten se denna av-

delnings inledning. Rdrvikebukten rQrwgaboftta eller Rdrvik LHmLh, Rdrvik EK;
bukt av Gullmarn; f.l. i namnet Rdrvik innehflller siikerligen viixtbeteckningen rdr
'vass'; vikens inre delar zir bevuxna med vass; jfr BN Rdrvik; f.l. i namnet Riirvike-
bukten innehflller namnet Rdrvik; sannolikt ar s.l. bukt ett senare tillligg till det ur-
sprungliga viknamnet. Rdsvik r6;wgBratlol; f.1. innehSller sannolikt ros n. 'stenrds'.

Rdvarehdlet rQuarahi4+ Ll; liten trang vik pi StSnge huvud innanfor Kramkistan med

flera sklir och bidar utanf6r; f.l. innehiller stbst. rdvare; platsen siigs fdrr ha varit ett

tillhell fiir vrakplundrare.
Saltdfjorden sdltaflq4 eller Saltd fiordL, Salt6 fjord EK; havsomride omfattande

vattnen runt on Salto; innehiller tjnamnet Saltt; ochfiord m.,hdr i betydelsen 'stcirre

vattenomride', varom se denna avdelnings inledning. Flera Sandvik. Flera Sandvik

L., St. Sivik slwg eller Siviksbukten siwgsbbkta LIr, Siviksbukten EK; om namnet

Sivik se BN; f.1. i det tviledade namnet innehiller BN Sivik och s.1. bukt f.'cippen
havsvik'. Sjdbergs hdl l6bas h6hLLys; vattenhila mellan Brdnnsten och beb. Tjiirn-
skogen; f.l. innehiller sliiktnamnet Sjdberg, som bars av en man som enligt traditionen
fdrr brukade h6lla till dar. Sjdbols vikldbbs uig forr Sjdbols kileLSj, Sidbohls Kijhle
1711, Sjirbols vik EK; f.1. innehiller BN Sjobol och s.l. vlk respektive kile, det senare

'vik, smal djupt intriingande havsvik', om bflda se denna avdelnings inledning; viken
iir kilformig, siirskilt i sin inre del. Skams hdl skdrus hrthBraMb; djupriinna (i Brofjor-
den) som sdgs vara bottenlcis, dvs. ha botten av ltis dy; f.l. innehfiIler Skam, hdr en

eufemism f6r djlvulen, och s.1. hdl; sarnollkt syftar s.l. hiir pi rinnans bottenforhil-
landen som skdmtsamt kan ha identiflerats som en mcijlig passage till underjorden.

Skarstad damm skdrsta dary BroSd; f.l. innehfiIler BN Skarstad och s.1. damm m.

'(konstgjord eller naturlig) mindre vattensamling' . Skatevik skddauig BroFib, EK f.1.

innehflller sannolikt strbst. skate m. 'udde o.d.', vdl syftande pi nigon av de hiiga
uddarna vid viken. Skeppsholms fjord eller Fjorden flqn LI, Skeppsholms fiord BKl'
vattenomridet mellan St. Skeppsholmen och Lysekil norr om Norra hamnen i Lysekil;
f .1. inamnet Skeppsholms fjordinnehiller onamnet Skeppsholmen ochs.l.fiord, varom
se Saltt)fjorden oyan; det av lokalbefolkningen anvdnda namnet iir dock ndrnamnet

Fjorden. Skithdlet lbdhdt BraHol; mindre vik pi Borno utanfdr grottan Skithdlet, var-
om se avd. 7. Skontevik skdruauig BroNei, EK; vik vid Sl<orvehuvudet, se detta avd. 3;
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namnet Zir sannolikt en redukt av ett *Skortehuvudsvik. Flera Skut(e)vlk; skutor
ankrades ftirr upp i eller utanftir vikarna. Skutebacke lera skddababa l?ra Brold, EK;
vik vid beb. Skutebacken; f.l. innehiller BN Skutebacken och s.l. lera f. 'vik med
lerbotten'. Skdllbergsruckan Jrtbaprbfta BroNii; den ena av tvi nedanstiende vikar,
ovisst vilken; ang. f.1. se fdlj.; s.l inneh6ller boh. rucka f. 'rynka, veck' . Skbllbergsvik,
Inre, Yttre iaora fifilba{ uig, fidara JrtlboS ,ig BroNd, In. resp. Ytt. Skollbergsvik EK
193540,Inre resp. Yttre Skdllbergsvik EK 1974-79; tvfl vikar norr resp. soder om
berget Sktillberg, se detta avd. 5; den sydligare Yttre Skollbergsvik ligger liingre ut,
dvs. ndrmare havet; den ena viken kallas iiven Skdllbergsruckan, se ovan. Slaktarevik
sldktarauigLFi, Slagtarewik 1840; f.1. innehiller av oviss anledning yrkesbeteckningen

slaktare. Sladholmesundet sldhebmas*rzt BroNii; uppgrundat sund mellan Sladholmen
(se detta avd. 3) och fastlandet; f.l. innehiller holmnamnet Sladholmen. Slottebukten
pldlabbkte eller Slottevik pldtauiO BraHol, Slottebukten EK; i landet djupt inskjutande
bukt sydviist holmen Slottholmen f.l. i namnen innehiller sarnma sprflkgods med
sarnma syftning som f.1. i holmnamnet Slottholmen, varom se avd. 3, och s.l. bukt
respektive vik. Smale bdg smdla bdwBroNa, EK; vik; f.l. innehSller adj. smal och s.l.

bdg,har'mindre havsvik (med svag rundning)'; viken iir dock smal och djrp. Smal-
sund smdlsnn, smdlshn LDjKo, EK; smalt sund mellan Lilla och Stora Kornti;
f.l. innehflller adj. smal. Smalsund, Lilla lbla smd.lshn LDjKo; den smalaste delen av

foreg. Smdvikarna smtfiwgana LHu. Smdrstycket smlrsnikat, smdptokat eller Smiir-
styckeviken smdptokauiganLKo; vik vid udden Smdrstycket, se detta avd. 3, pi viist-
sidan av Stora Korno. Sniickebackebukten sruikabakabbkte Bratlol, EK; vik vid
Sn2ickebacka; f.l. innehiller BN Snrickebacka och s.l. buh,'bred rundad tippen havs-
vik' varom se denna avdelnings inledning. Flera Sterwik. Stockevik stdkowg LAl; vik
av Gullmarn; vid viken ett torp med likalydande namn; f.l. innehflller av okiind anled-
ning subst. stock m. Stora Gapet stQra gfibat Ll, St. Gapet EK 193540, Gapet EK
1974--79; sund mellan Stora Skeppsholmen, Lilla Skeppsholmen och Galleberget pi
fastlandet; narnnet innehflller gap, yarom se Lilla Gapet ovan; sundet, som dr in-
seglingen till Lysekils norra hamn, vidgar sig mot havet och ligger niira stndet Lilla
Gapet, se ovan. Stora Dona se Lilla Dona nedan. Storayattnet stQra ud4tBroFiifiMe,
1824,1825; namnet iir i dag okiint i omridet men va.r i iildre tid ett altemativt namn pi
Syarteyattnef, se detta; f.l. innehflller adj. stor; Svartevattnet iir storre iin Lillevattnet
och ligger inte langt fran detta; se Lillevattnet. Stora Obdgen stdra dbagan BraHol;
bigformig vik pi Stora Born6; namnet innehiller bdg m.'bigformig havsvik' . Stygge-

myr stfigamfir LKo; liten vattensamling p6 Stora Kornti; f.l. innehflller adj. sflgg med
syftning pi att man i iildre tid ttimde latrin i vattnet; s.l. innehiller myr f.'mindre
yattensamling, tjiirn o.d.', varom se vidare denna avdelnings inledning. Stdlvik stdhuig
LHn, 1828, 1858; vik av Trommekilen; f.l. innehiller troligen ett numera fdsvunnet
namn *Stdlet pil det invid viken liggande branta berg som idag kallas Std.lviksberget,
se detta avd.5; jfr StdlklevBd 8 s. 219 med litteratur. Stdngholmesund stdghohmasilnd
eller Stdngesund stdgasund Ll, Stingholmesund EK; sund mellan Stingholmen och
Stinge huvud, jfr Stangesund 1589 (NHT 4 Rrkke, del 3, s.217), som avser en strand-
bebyggelse vid sundet; f.l. i namnet Stdngholmesundinneh\ller namnet Stdngholmen,
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se detta avd. 3; namnet Stdngesund iir antingen en redukt av narnnet Stdngholmesund

eller av ett*stdngehuvudssund; en annan mojlighet iir att f.l. innehiller stdng ibe-
tydelsen 'sjdmiirke i form av en uppsatt sting', liksom f.l. i namnet Stdnge huvud,

vrrrom se avd. 3, med syftning pi samma sjomiirke som i namnet Stdnge huvud.

Sttigget stdgat LKo; vik pi St. Korntis osffa sida; namnet innehiller boh. stdgg n.

'stdnger, stakar som bottengarnet sitter fast med', hzir anvant i tiverford betydelse om
en stenformation som bestflr av rund stenpelare vid viken; med en lina runt denna

stenformation frirankrades landvaden d6 man drog efter sill och makrill i den djupa
viken. 3 Sttimm(e)myr(en).1. sttiryyr LBe, >>myn> enligt uppt. 1932.2. Broln, 1819,

1840. 3. stdryramlr LFe; f.1. innehiller stiimm., stcimmf. strimma f. eller stcimme fl.
'damm, fdrdiimning'; nr 1 och 3 iir enligt uppteckningama f.d. kvarnst[m, dvs. kvarn-
dammar eller fdrdiimningar; s.1. innehiller myr,yarom se strax ovan. Stdrrebergs myr
stdpbds mfirBroStii, EK; f.d. myr enligt EK 1935-40, nu liten sj6; f.1. innehiller BN
Stdrreberg. Sti)velsmyr striualsmir LKo; stovelformig vattensamling pA Stora Korn6;
jlimfiirelsenamn. Sundet se Brandskcirs sund. Svartevattnet suhfaodat, sub|audat

BroFiiMe, EK; skogssjri nordost om och inte langt fran Lillevattnet; f.1. innehiller adj.

svarf; sjdns vatten har en ovanligt mdrk frirg; kallades i iildre tid iiven Stora vattnet.

Svartskiirs rrinna sud_tfhS rdnaLl; djupriinna i sund mellan Svartskiir och Stora Skepp-
holmen; f.1. innehflller namnet Svartskcir. Svennevik sudryauig BraRy, 1834; f.1. inne-
hflller av okiind anledning mansbinamnet Svenne, jfr Svenneskiir avd.3. Svinehdlet

suinahht eller Svin(e)vik LSl, Swinvik 1865, Svinevik EK 193540, Svenevik EK
1974-79; smal djup vik sdder om Skalhamn innanftir Svinholmen; f.l. innehiller av

okiind anledning djurbeteckningen svln [ksom f.l. i namnet pfl den intilliggande Svin-

holmen; skrivningen svene- pfl EK 1974-:79 iir siikerligen en felskrivning. Svinevik

sojnauig eller Halvarsvik hdloasuig BraHol, Svinevik EK; ang. f.l. och s.l. i namnet

Svinevik se fiireg.; f.1. i namnet Halvarsyik innehdller av okiind anledning mansnarnnet

Halvar; namnet Halvarsvik siigs anviindas av folk frfln Skredsviks sn, Lane hd. Srilsvik

scfswgLSj, EK; vik av Brofjorden; f.1. innehiller gen. av djurbeteckningen siil liksom
namnet Srilsdn pi Orust (Bd 8 s. 179); siil siigs ftirr ha fiirekommit i viken. Siims tjeirn

srirtts #d4 BraHrSiim, 1810, 1837, EK, Sembs kiem 1594 JN s. 220; storre tjiirn med

sanka striinder; f.1. innehSller BN Srim; en mindre del av tjiirnen hdr till Hiiller, den

stcirre delen till Sam. Stiverna sduana LLys, EK; oppen grund liten vik norr om Skal-
hamn; namnet innehfrller plural form av vdxtbeteckningen siiv m; sdv fijrekommer
normalt inte i tippna havsvikar, men i denna vik viixer mycket sav. Sdrbukten sdtbbkte
Stingeniis hd; stidra delen av Bukten nr l. Sddvik sdoigLBg; liten vik; f.l. innehiller
boh. so(d) m. 'fflt'; forr brukade man tvdtta ffrr i viken.

Testevik tDstauig LFi; f.1. innehflller boh. figelbeteckningen test(e) m. 'tobisgrissla',
jfr t.ex. likalydande namn i Bd 8 s. 150. Timmersund tiaa;ha. BroNii, EK; f.d. sund

numera en vik mellan Sladholmen och Grotti; f.1. innehflller av oklind anledning subst.

timmer. Tjrirgrawik Sfirgrauig BraSktj, EK; vik av Bredungen; f.l. innehdller subst.

tjrirgrav; en tjiirgrav har siikerligen funnits vid viken. Tjiirnet *dnaLSl; tjlirn omgivet
av sankomriden sydost om beb. Tjcirnskogen.2 Tornevik tQ4auig, tdnauig. 1. Ll, EK
1974-:79.2. BroNzi, EK; ang. f.1. se folj; naflrnen betecknar smi vikar vid vilka det
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viixer taggiga buskar. Tornhamnen tdnhhmn LVii; sund i viistra delen av Brandskiirs
hamn; f.l. innehfrller boh. viixtbeteckningen torn te4, tgn'taggigbuske', hiir sannolikt
om sltitogar 'sl6nbiirsbuskar', som viixer vid sundet. Torskhdlan t&skhnba Ll; f.1.

innehiller fiskbeteckningen torsk; namnet avser antingen nflgon djuphila i havet eller
nflgon vik diir man brukar fiska torsk; jfr folj. Tbrskevik tdS$auig Ll; vik pfl ostra sidan
av Vallbodalsholmen, diir man ftirr fiskade torsk, jfr foreg.; omr6det fylldes ut under

de sista decennierna av 1800-talet och namnet iir idag okiin! avser mrijligen sarnma

lokalitet som fdregfiende. Trankokevik trdrubagaoiglJld; f.1. innehiller boh. trankokn.
'trankokeri'; vid viken lig tidigare ett trankokeri. Trentemyren trbntamyre BroBre;
liten vattensamling med klart vatten hogt upp i berget Trenteberget; f.l. innehiller
boh. viixtbeteckningen trenter'tranbdr', bl.a. belagd fran det angrdnsande Soteniis
hiirad; s.l. innehiller myr f. hiir om liten vattensamling eller tjiirn. Trollpackeflogen

trblpakaJbbrpan LKo; liten vattensamling pfl tistsidan av Stora Korn6; f.1. innehflller
boh. djurbeteckningen trollpacka f. 'grodyngel'och s.l. floge'grund mindre vatten-

samling, vattenp6l'. Tunn(e)vik tiauig sjokortsuppt. l9l7, tdaauig LKo; liten vik pi
viistsidan av Stora Korn6; f.1. innehflller av oviss anledning subst. tunna;61 ftirekom-
mer inte pi viistsidan av Stora Kornii, varfdr ordet inte kan syfta p5 det vid ilfiske
anviinda fiskeredskapet tunna (varom t.ex. Tunruekilen i Bd l9:2 s. 15); mojligen
kunde ordet syfta pfl nigot iildre lokalt sjiimiirke i form av en tunna. Tcirnekulle sund
tdnakala sfia LDjLi; sund vid Tiirnekullen; f.1. innehflller holmnamnet Tiirnekullen,
se detta avd. 3.

Ulkhdlan dhkhhha LKo; vik pi viistsidan av H6skiir, Stora Kornci; f.1. innehflller
fiskbeteckningen ulk m. 'marulk' och s.l. hdla f.'liten tring vik'; i viken fiskades

mycket marulk.
Valbodalssundet udlbndashoatLl; sundet mellanValbodalen ochValbodalsholmen;

f.l. inneh6ller BN Valbodalen. Varpemyr udrpamyr LSI; >myn> enligt lppt. 1932,
vattensamling eller diirn vid vdgen mot Skalhamn; f.l. innehflller boh. varp n. 'hcig av

stenar eller kvistar som av forbipasserande uppkastats pi platsen fdr ett drflp eller
annan (ond,) br6d dod, kasthiig'. Vinbc)rsviken uisbeswga LKo; vik pfl tistra sidan av

holmen Bliickhall; f.l. innehiller viixtbeteckningen vinbcir. Vitkulls myr uflkn; my'r
LKliiSl; liten tjiirn norr om Svartkulls myr; namnet iir sannolikt inspirerat av namnet
pi den n?iraliggande Svartkulls myr med assimilation ls > s, jfr fo; for foS. Vrakhdlan
urdghbha LVZi; liten instiingd vik i Brandskiir; f.l. innehiller boh. vrak n. 'gods, virke
som havet ger ifrfrn sig'; i viken samlas vrak som driwed o.d.; s.l. innehiller hdla f.
'liten tring v7k' . Vrdngebdcks botten urdgbdks bdaBroVr, EK; grund bukt av Abyfjor-
den; f.l. innehiller BN Vrdngebrick och s.l. botten m. 'det inre av en vik eller fjord'.
Viindstenevik utinsterueuigLKo; vik pi vZisfta sidan av Stora Kornri; f.l. innehiller boh.
yiindsten m. 'sten som vdnder sig vid sjriging, rullsten'; i och vid viken finns viind-
stenar. Vdstingskcirs rcinna odgtegfgS rdaa LVli; djupriinna med farled vid Viisting-
skdren; f.l. innehiller namnet Vcistingskrir, se detta avd. 3.

Akerbracke lera dgarbrdka kraLl; f.d. grunt lerigt sund mellan Akerbriickan (se

detta avd. 5) och Grtitti; f.l. innehiller narnnet Akerbrcickan; sundet rir numera utfyllt
och utgdr en del av Lysekils industriomride. Alekiste myr dhalii;ta mfir eller Kiste myr

t-
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Si;ta mlir LSl, Alkistmyren 1865; f.d. myr enligt uppt. 1932, numera tjiim; namnet

Atekiste myr innehiiler subst. dlkista f. '61sump'; subst. klsra i namnet Kiste myr dr

sannolikt en fcirkortning av subst. dlkista; enligt uppt. 1933har man flskat 51i diirnet.
Alevik dhauig Ll; vik norr om Lysekils norra hamn; f.l. innehiller djurbeteckningen dl;
i viken har fingats mycket 61.

Angebdgen dgabbrsan BraRy, EK; liten bigformig vik pi viisffa sidan av tin Ryxo;
f.1. innehiller subst. iing, yarom se inledningen avd. 8, och s.l. bdg 'rund bigformig
vik' varom se denna avdelnings inledning; angen Angebd.gen eller Angebdgsmaden
(avd. 8) ligger vid viken.

Odgdrda damm frgatra dfunLS\ OOgaras damm 1865; gammal kvarndamm, f.d.

torvmyr enligt uppt. 1932 t.l. innehiller BN Odegdrden;ligger pi Odegirdens iigo-
mark. Ostens vik dgans uig l-ih, EK; vik vid mynningen av Trdlebergs kil; namnet

innehiller av okiind anledning mansnamnet Osten. Osterkalvsund bltarkalsnn LKo
vik cister om Kalvsund pi Stora Korno strax cister om Kalvsunds udde; namnet

inneh6ller dster i betydelsen '6ster om' och anger vikens liige cister om sundet Kalv-
sund. Ostermyr(en) dgtarmfir, b;tarmyra LKo; vattensamling pi iistra sidan av Stora

Kornti.

2 Bredungen brpagan. 1. BroNii och Sotends hd, brett vattenomrSde mellan
Stingeniis och Sotends hd. - EK. 2. BraBdHol m.fl. och Tunge hd, bred utvidgning av

Gullmarn mellan Stflngeniis och Tunge hd norr om Stora och Lilla Bornii. - EK.

-Namneniirbildningartilladj. bred,jfrt.ex.Bd9s.94 (delavsjti)ochBd15s.202,
269 och296 samt Bd 6 s. 448 med litteratur.

Brofjord(en) brfif1ob, brrtflbru BraHlMbTu m.fl., BroBuKlSv, LHnHuSj., fjord
som skiljer Herrendset fran dvriga Stingen2is hd. - Brofiord 1594 JN s. 220, Brou-
Fiohlen 1673 K, Brofiorden 1749 Topographie Bahusiensis (GBFT 1943, s. 107),

Brufjol 1770 K, Bro Fjorden 1806 K, Bro fiord 1891 Kortet 73, Brofjorden EK.

- F.l. innehiller sannolikt sockennamnet Bro och s.l. fjord m.'fjord, stdrre, i landet

djupt intriingande vik'. Fjorden skiljer Bro socken, som omfattar fjordens viistra
strand, frfln hiiradets tvi ovriga socknar. En annan mrijlighet zir att namnet iir en redukt
av ett underliggande *Brocilvsfiorden. Yattendraget Brocilven, dock betydligt senare

belagt (se detta avd.2), mynnar ut i fjordens inre del.

Fiirlev kilefQla Sila eller Fiirlevfjordenft|laf1q4, forr Fflrlevkilen BraKiiSiid och

BroFaFiild m.fl. samt Foss och Hiby snr, Tunge hd, lingsmal vik eller fcirgrening av

norra delen av Gullmarn. - Ferle Kijlen 1658 K, Ferle Kijle 1673 K, Fiirle Kilen 1844

GK, Fiirle fiord 1891 Kortet TZ,Farlevflorden EK. - F.l. innehiller BN Fiirlev och
s.l. kile'smal, djupt intriingande vik' resp. f o rd, v arom se folj. Om kile se dven denna

avdelnings inledning. Det iildre och riven i dagph frakten vanliga namnet ar Fiirlev
kile. Namnet Fdrleufjorderz iir tillkommet i sen tid, sannolikt efter monster av andra i
omridet icke folkliga narln som t.ex. Gullmarsfjorden, se folj., och Sotefjorden i det
angrdnsande Soteniis hd, varom se Bd 14:2 s.27 f .
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Gullmarn gil,lma4 grtlmh4 eller Gullmarsfjorden Bro, L och Ll samt Lane hd
Bokeniis och Skredsviks snr och Tirnge hd Foss sn, mycket djup langt intriingande vik
huvudsakligen mellan Lane och Stangeniis hd. - godmarr AM 748 I a 4to 1300-1325
(datering ONP registre s.234), til Godmars c. 1300 Sverris saga s. 143, Guldmaren
1556 NRR I s. 205,1 Gulmarn, -maren, Guldmarn, Gulmarn 1574 JN s. I39,218,
Guldmarsfiord JN 1597 s. 495, Guldmaren(n) 1597 JN s. 497, 532,1598 JN s. 36, 46,

52, 60, 66, Guldmarcks fiorden 1632 Clausson s. 30, Gullmare Fiolen 1658 K,
Gullmars-Fiohl1673 K, Gulmars fiohlen 1687 K, Gulmarcks frohll734 K, Guldmars

Fiolen, Gul(d)maren, Gulmars Fiolen 1146 Oedman s. 24, 216, 242 resp. 219,

Gullmaren, Gullmarsfiohlen 1749 resp. 1765 Qvistberg 1749, 1765 s. 42 resp. 45,
Gullmarsfjol 1770 K, Gulmars Fjord 1773 K, Gullmars Fjorden 1806 K, Gullmarn
EK. - Den i dag glingse namnformen ar Gullmarn Det iir ocksi den form som ftjre-
kommer pfl EK. Elementet -fiordfir ses som ett senare fdrklarande tilliigg till det ur-
sprungliga namnet, se Frirleufiorden ovan samt t.ex. Sotefjord(en) - Soteni Soteniis hd
(Bdl4:2s.27 t.).

Gullmarn ?ir idag cirka25 km lang, relativt smal (1-3 km bred) och djup (c. 125 m).

Den fiirgrenar sig i sin inre del i Fiirlevfjorden eller Fdrlevkilen, Saltklillefjorden och

Gullmarsvik. Vissa av Gullmarns sfrzinder iir hdga och stupar brant ner mot vattnet.
Detta giiller s?irskilt strdnderna pi den sidan av fjorden som vetter mot Bokeniiset.

Gullmarn iir en iikta trriskelfjord med en mynningstroskel pfl c. 45 meters djup, vilken
omfattar hela Lysekils skiirgflrd ut till dn Bonden (Natur i Gtiteborgs och Bohus l2in

s.222tr.). Ett komplicerat vattenutbyte med Skagerrak sker nigon eller nigra ganger

om 6ret, vanligtvis vintertid, genom kraftiga intema vigrcirelser civer mynnings-
trciskeln, vilket bidrar till uppkomsten av det unika djurlivet i Gullmarn (Miiller 1998

s. 1). En oceaniskt hiig salthalt i vattnet och en 169 vattentemperatur i djupbassiingens

vatten skapar mdjlighet till en siirpriiglad fauna med arter som annars endast ftjrekom-
mer i de arktiska och djupare haven.

I iildre tid och sfl sent som under bronsildern fcirenades Gullmarns inre del Fiirlev-
fjorden genom ett system av sund med Abyfjorden. En karta hos Moberg (1963 s. 19)

visar i grov fdrenkling dels den nutida havsstranden, dels dess ungefiirliga motsvarig-
het frir cirka 6000-7000 fu sedan, dvs. cirka 4000-5000 f.Kr., senare delen av iildre
stenildern (bild 1). En uppfattning om fjordens utsffiickning och strandlinjen for cirka
4000 er sedan, dvs. cirka 2000 er f.Kr., senare delen av yngre stenfrldern eller iildre
bronsildern, ger H2irneks karta (bild 2). Landhiijningen i omridet iir liksom i hela

Bohusliin svirbediimbar, men strandlinjen torde for cirka 1000 flr sedan ha legat un-
gefar 4,5 m ijver nuvarande havsyta. Landhtijningen brukar i dag anses vara 4 mm per
6.r i norra Bohusliin (P6sse 2003 s. 31 ff. med littertur samt muntlig uppgift av Pisse
SGU Gtiteborg). Rikedomen av fornminnen frin stenfi.ldern och framit i omridet visar
pi miinsklig verksamhet l6ngt tillbaka i tiden runt Gullmarn liksom pi Hiimiis och i

1 NRR iir en inte helt tillfdrlitlig kiilla, i vilken skrivningama kan vara >rAttade>>. Se hiirom inledningen till
B@ 7 s. 13. Belagget har likviil tagits med, dfl det iir den hittills iildsta pitriiffade skrivningen med formen
Guld- if .1.

I
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Bild 2. Karta visande havets utbredning for c. 4000
itr sedan. Nuvarande havsyta dtr markerad med
ljusbl6 fiirg. Karta av Robert Hzirnek baserad pi
underlagskarta frfln SGU, Sveriges geologiska
undersokning. Topo grafi skt underlag Lantm[teriet.
Medgivande I200910714

Bild 1. Kartan (Moberg 1963 s. 19) visar i grov f6r-
enkling dels den nutida havsstranden, dels dess

ungefiirliga motsvarighet ftjr c. 6000-7000 ir se-

dan, dvs. c. 4000-5000 f.Kr.

det pi fynd frdn stenildern, bronsildern och jiirnflldern rika omridet runt Brofjorden.
Sfl ligger t.ex. vid stranden av Gullmarns inre del, Fiirlevkilen, ett antal brons6lders-
grayaur och flera dosar frfln yngre stenildern ligger niira eller vid stranden av Gullmarn
vid Flat, Finsbo i Lyse sn. Niira dtisen vid Flat har iiven pitrffiats en verkstadsplats ftir
flintredskap, indikerandebosiittningarfran Zildre stenildern (Ekhotr 1886 s. 434,466).
I det inre av Gullmarn vid mynningen av Gullmarsvik ligger Gullmarsberg (Skreds-

viks sn, Lanehd) vid.Gullmarns tjstra strand. DiirpetrAffades omkring 1912 en s.k.

guldgubbe, ett pressat guldbleck med en bild av ett klirlekspar (bild 3 A). Ftiremilet
hittades i en med grus fran ett sannolikt niirbel?iget grustag nyanlagd husgrund. Grus-

tagets l2ige har dock inte kunnat faststiillas. Fyndet har antagits kunna peka mot ett

t
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Bild 3 A. Det i texten niimnda pressade guld-
blecket frin Gullmarsberg, Skredsviks socken.

Storlek: 7x8 mm. Foto Gunnel Jansson. Statens

historiska museum.

regionalt centrum av sekuliir eller religids karaktiir. Se vidare Lamm 2004 s. 56 f. med

litteratur. Vid Gullmarns strand inte langt fran den plats diir guldgubben hittades ligger
gflrden och isen Bdrsds, vars namn antagits innehilla gen. av byrgi n.'fcirskansning'
(Bd l2:2 s. 163 f.). Pi 6sens hogsta del har man funnit spflr av en fornborg frfln 400-
500-talet. Hela omridet runt fjorden iir ftir tivrigt rikt pfl fasta fornl2imningar fran
jiirnfildern. Det ftirtjiinar ocksi att pipekas att dfl kung Sverre seglade in i Gullmarn
gick han in till Fiirlev (divarande Fyrileif) och htill ting diir (Sverris saga s. 143).

Atminstone pi kung Sverres tid kunde man allts6 samlas till ting i Fyrileif i det inre av

Gullmarn, vilket mojligen Sven detta kan peka mot ett centrum av sekuliir karaktiir i
fjordens inre del. Sammantaget visar fynden att folk rort sig i omridet runt Gullmarn
sedan en mycket lang tid tillbaka.

Sprikligt ingdr omr6det kring Gullmarn i det griinsomrflde som det stjder om fjor-
den liggande Lane hiirad utgcir, ddr flera viktiga dialektala siirdrag typiska ftir sprflket

i sodra respektive norra Bohusliin mdts och blandas med varandra. Se hiirom bl.a.

Ianzdn l934,Lindroth 1920a och Bd I2:l s. LtrI ff. I fjorden gflr ocksi griinsen mel-
lan Stflngeniis och Lane h2irad.

I sin iildst belagda form godmarrbehandlas namnet Gullmarn tidigast av Rygh (1896

s. 30, 34 och 67). Han presenterar den sprflkliga tolkning frfln vilken samfliga senare

forskare utgar, niimligen att namnets f.l. innehiller fvn. god n. och s.l. marr m., som han

i namnen Godmnrr och Grenmarr anser betyda (>maa betyde>) 'fjord' eller 'bult'.
Hellquist (1903--06 s. 197) omndmner helt kortfattat namnet Gullmarn tnder

sjonamnet Gullungen, d2ir han med hiinvisning till Rygh a.a. konstaterar att >>det

bohusliinska fjordnamnet Gullmaren [utgir] frSn ett fno. Godmarr>>.

I sin presentation av naflrnet Gullmarn i Vira ortnamn skriver Lindroth ( 193 1 s. 85 f.)
att namnformen Gullmaren dock iterspeglar >det gamla Gudmarr, Godmarr, varc
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forled utan tvivel eir otdet gud och efterled mqrr 'hay'>> samt att >)namnet betecknar
vattnet somi nigot avseende heligt ochfciremil fdr dyrkan>. Detbrir dockpSpekas
att den av Lindroth hiir ansatta formen Gudmarr inte finns belagd, utan faktiskt iir
gripen ut luften.

IBd l2:2 s. 220 f., diir bebyggelsenamn och naturnamn i Lane hiirad behandlas,
konstaterar fdrfattaren, Palm, med hiinvisning till Rygh (1896), Hellquist (1903-06)
och Jonsson (1966 s. 244 ff.), helt kort, utgiende frin til Godmars c. 1300 som dldsta
belagda namnform, att >f.1. iir fvn. god, m. och n. 'gud' och s.l. fvn. marr, m. 'hav'>>.

Hdr antas dock namnet kunna ha sin grund i >fjordens karaktiir av griinsvatten [...]
senare iterspeglad som griins mellan syd- och nordboh. mil>. Det iir dock ovisst vad
som egentligen avses diirmed.

Namnet iir senast behandlat av Wadsfrcim (1983 s. 92), som ocksi anger til Godmars
c. 1300 som iildsta namnform. Han anser att f.l. innehfiller fvn. god' grtd' (>diir d tiver-
gett till l, varllll det finns m6nga parallellen), och s.l. fvn. marr'hav' samt framhflller
att >den enkla formen iir den ursprungliga>.

I sina iildst belagda former godmarr och til Godmars frirekommer namnet i obe-
stiimd form men frin och med 1556 och framit enbart i bestiimd form liksom t.ex. den
nZiraliggande Soten i Sotenlis hd (Bd 14 s.27 f .).

Namnet iir siikerligen en primdr namnbildning. Knappast finns det i detta fall nigon
anledning att som di det giiller Gudhem, Gudhjem, varom Kousgird Sgrenssen (1985
s. 131 ff.)2 och senast Jprgensen (2011 s. 177 ff.), rdkna med att namnet inneh6ller ett
fvn. appellativ *godmarr'fjord diir gudarna uppehiller sig och iignas siirskild dyr-
kan', vilket dock inte i och ftir sig vore uteslutet. I enlighet med Lindroth m.fl. ses

dock hiir namnets f.l. som inneh6llande stamform av fvn. god n.,'gud, gudar' senare
med civerging av d till / ftire m. Ordet god ar iildst n. och fcirekommer enligt t.ex.
Cahen (1921 s. 24) ursprungligen vanligen i plural form om en opersonlig gudomlig
makt. I fornnordiskan kunde emellertid ordet dven anviindas om en enda (hednisk)
gud, vilket enligt Cahen (a.a. s. 28) iir orsaken till att ordet kom att anvzindas i kristen
tid ftir att i Norden beteckna den tidens monoteistiska gudsbegrepp, dvs. den kristne
guden. Om den inte ovanliga dvergflngen av d till I fore m se riven t.ex. Noreen i NoB
9 (1921) s. 52 ff. Jfr iiven boh. gullmor for gudmor. En tiverging d till / ftjre marr bor
ha givit en namnform golmarr eller gollmarr, vars f.l. di kommit att sammanfalla med
fvn. goll, gull, boh. gull 'glld' . Namnet kan di av namnbrukarna ha anknutits till
appellativet g uld, boh. gull, vlket, eftersom a-vokalen iboh. Gullmarn och iboh. gull
'guld' uttalas pfl samma slitt i boh., kan ha resulterat i namnbeliigg som Guldmarn och
Gulmaren 1594 och Gullmare Fiolen 1658. Anknytningen till guld kan ha sin grund i
en allmiint bercimmande anviindning av namnet med tanke pfl den goda tillgangen av
fisk i fjorden, jfr t.ex. namnen Gullvik i det angriinsande Soteniis hd (Bd l4:2 s.24)
med litteratur. Om Gull- och Guld- i ortnamn se t.ex. Andersson (1965 s. 242 ff.) och
Hellquist (1903-06 s. 197).

2 Kousgird Sprensen riiknar hiir med att namnen GudhemlGudhjez innehiller fvn. godheimr m.'plats diir
gudama uppehflller sig och iignas s2irskild dyrkan'. Se 'dven Gudhem i SOL s. 97.
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S.1. inneh6ller fvn. marr m.'hav', jfr no. dial., f?ir. och risl. mar-'havs- o.d.', hiir
sannolikt i betydelsen'fjord'. Jonsson (1966 s. 244ff., spec.251 f.) konstaterar att

betydelsen 'hav' finns resp. funnits hos ordet tjver hela dess utbredningsomride och

att en nyans av begreppet hav 'den ndrmast beliigna delen av havet' sannolikt ligger
bakom anviindningar av marr betecknande 'fjord'. I detta sammanhang ndmns fvn.

Godmarr som ett exempel pilmarribetydelsen 'fjord'. Ommarr i namn pi vikar eller

fjordar se ocksi fvn. Grenmarr, vzrom senast Andersson i RGA 12 (1998 s. 589 f'
artikeln Granii med litt.). I sitt arbete om norska fjordnamn behandlar Rygh bida de

fvn. fjordnamnet Godmarr och Grenmar.Han pipekar: >>Der er dog intet usandsyn-

ligt i at tanke sig, at nordnavnene paa -mqrr engang kunne have haft videre Udbre-

delse og varet baarne af adskillige Sorde, som vi nu alene kjende under andre Navne>>

(Rygh 1896 s. 67).Har kan ocksi ndmnas nwnnet Marrenbetecktande >fjordbukt pfl

Hellvig i Eigersunil [kommune, Rogaland], behandlat i NSL (s. 306): >Namnet inne-

held truleg gno. marr m. 'hav'>>. Man kan observera att NSL i artikeln hiinvisar till
namnen Grenmarr och Gullmarn.

Namnet Gullmarn har alltsi sannolikt en betydelse 'fjord pi ett eller annat sdtt

knuten till eller samhtirig med gudarna' och syftar pfl att namnbziraren i nflgot avse-

ende setts som ndra knuten till hdgre makter. For miinniskorna i detta sedan forntiden
relativt tiittbefolkade omr6de kan Gullmarn frfln 2ildsta tider fram till kristendomens

infdrande ha representerat ett vattenomride diir gudarnas niirvaro upplevdes, kanske

som ett vattenomride tillhdrigt gudarna eller diir gudarna hdll till. Som Vikstrand

Bild 3 B. Brugd fingad i Gullmarn. Foto Terje Fredh, Lysekil 1968. Bohusl[ns museum.

I
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(200 1 s. 26 ff . medlttterattx; 2011 s. 3 1 5 tr.) framhflller iir det vanligt i mflnga kulturer

att man gor en distinktion mellan olika kosmiska regioner eller viirldar, t.ex. mellan

mdnniskornas vlirld och gudarnas, andarnas eller fdrflidernas viirld (viirldar) och att en

fokusering sker till vissa platser diir den mytiska viirlden och miinniskornas viirld mdts

eller kan mdtas. En helig plats kan utifran ett sidant perspektiv >beskrivas som en

kontaktyta diir miinniskans viirld kommer i berdring med andra viirldar, en scen ddr

mytologiska viirldar manifesterar sig i miinniskornas vdr1d, en portal diir det i nigon
bemlirkelse zir mdjligt att siitta sig i ftirbindelse med dessa viirldar och deras invfrnare

[...], (a.a. s. 26 ff.). Som Vftstrand (s. 26) med hiinvisning till Brereton (1987 s. 528 f')
pipekar iir denna egenskap hos den heliga platsen viil kiind. Han pipekal ocksi med

hiinvisning till Green (1995 s. 90) aU inom keltisk religion, diir makterna ofta tycks ha

sitt siite under jorden, har vatten funktionen av kommunikationsyta mellan jordiska

och icke jordiska viirldar. Sidana platser sigs som farliga och osdkra, men eftersom de

var portar mellan olika vlirldar var det liittare att pi sidana platser fi kontakt med

andamas viirld. Med anknytning hiirtill kan den heliga platsen, i det hiir fallet Gull-
marn, ur denna synpunkt ses som en kosmologisk griins.

Som mojliga nordiska paralleller med anknytning till vattnets funktion som kom-

munikationsyta mellan jordiska och ickejordiska viirldar skulle kunna ses danska vat-

tendragsnamn som Gud.en 'den til gudeme indviede', varom se DSA 2 s- 286 ff. och

DSA 8 s. 378 f., jfr dock Elmevik 2006 s. 45 ff., kanske ocks6 det pfl flera stiillen i
Sverige ftjrekomman de Odensjt)(n), varom senast DSA 5 s.172ff. med litteratur samt

DSA 8 s. 155, 378, eventuellt ocksi det numera ej brukliga (och sent belagda) danska

sjtinamnet Guds@,varom se DSA 2 s.290 och DSA 8 s. 378 f. Ett antal Gudsjt)-nann
ser dven ut att ftjrekomma i Sverige, se senast Vikstrand (2001 s. 402 ff.) och Nyman

(2014 s.198 f.). Mojligen kan det ovanliga djurlivet i Gullmarn med gott om matfisk
av olika slag och pihiilsningar av stora djuphavsfiskar som t.ex. hajarten brugd, ha

bidragit till att ge de mlinniskor som i forntiden rtirde sig i omridet uppfattningen att

hdgre makter hade niira forbindelse med fjorden. Med sin llingd pi mellan 10 och 15 m

iir brugd en imponerande syn och kan knappast undgfl att ses, di den, ofta i grupp,

simmar fram ndra vattenytan (bild 3 B). I djupbassdngens bottenomride fdrekommer

ocksi bl.a. trollkrabban med sina lflnga taggiga ben och en ryggskbld med bredd pi
cirka 1,5 dm. Pi strinderna uppspolade skelett av trollkrabbor kunde ocksfl under-

stryka att djurlivet i Gullmarn var awikande och annorlunda. Kanske kan syner som

dessa ha bidragit till att Gullmarn ansflgs vara en plats d2ir det var mojligt att kommu-

nicera med h6gre malrter, vilka kanske till och med tillfiilligt tog gestalt i en brugd. Jfr
Lindroth (1931 s. 85 f.): >namnet betecknar di vattnet som i nigot avseende heligt
och forem6l for dyrkau.

Efter kristnandet, di asatron och de gamla gudarna si smflningom ftjrlorade sin

betydelse och sigs som mer eller mindre skriimmande relikter fran forntiden, kunde

Gullmarn mojligen upplevas som ett mer eller mindre skriimmande tillhell f<ir over-

naturliga vrisen. Mot detta pekar de folkliga sdgner med civernaturligt och skriim-

mande innehill vilka iir knutna till delar av Gullmarn, speciellt till fjordens inre del

vid Gullmarsbergsomridet. Jfr Kousgflrd Sprensen (1992 speciellt s. 222 ff.). Van-

t-
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ligen beriittas om nigon stor drake eller sjdorm eller annat sjoodjur som hiller till i
fjorden och injagar skriick i omr6dets befolkning eller i ftirbipasserande genom att
lura eller tvinga till sig och sedan sluka bide boskap och miinniskor. Se t.ex. i DAGs
VFF 1096, 1253, 17 59, 177 l, 1995 m.fl.

Om namnet Gullmarn se dven Falck-Kjiillquist2}l4.

Kallsvik kdlsutg kdlswg eller Ndverkflrrs vik n@uarSap ujg BroNii, en relativt djup
vik ytterst pi Ndverkri:r, Hirndset, omgiven av branta berg. - Kallswik 1841, Karlsvik
EK. - F.l. i namnet Karlsvik innehSller siikerligen boh. subst. kall m.'gubbe, (bussig)
gosse' (med nordboh. assimilation rl>ll, se hdrom Janzdn 1936 s. 199) eller mtijligen
boh. kall m. 'skvaltkvarn, enklare vattenhjul'. Det finns ingen kvarn omedelbart intill
viken, men p6 htijderna nordvdst diirom cirka 300 meter frin viken har det legat flera
kvarnar i iildre tid. Skrivningen Karlsvik iir sannolikt en pi missftirstind grundad s.k.
uppsnyggning av namnet, di mansnamnet knappast kan foreligga, eftersom uttalet
hiirav i Bohusliin ar kql. F.l. i namnet Ntiverfuirrs vik innehillerBN Nriverkcirr.

Kolsvik(en) eller Korsyik(en) kbsujg,kdgulga LKo, 6ppen grund bukt pi viistsidan
av Stora Korno. - Korsviken EK. - F.l. anses av nflgra tlbor innehilla genitiv av subst.
kol n., dvs. kols-, pir dialekten i omridet kaf , dtu vokalen i sammanszittningen fcirkor-
tats framfor konsonantgrupp, varefter namnets ftjrled av icke Korntjbor kommit att
associeras med kors. En skuta lastad med kol liir ha strandat i bukten vid sekelskiftet
1899-1900. Befolkningen fann kol vid viken under flera decennier i biirjan av 1900-
talet. Viken dr en av de biista s.k. vrakvikarna pfl Stora Kornci och viilkiind bland
oborna som en god plats fdr insamlande av vrak n. 'gods, virke som havet ger ifr6n
sig', vilket fcirr var ett viktigt tillskott till forsdrjningen i skiirgdrden.

Kriimareriinnan$r@maranaLl och Orusts vdstra hd, farled mellan Stangeniis hd
och Skaftdlandet; inseglingsrrinna in till Lysekil. - F.l. innehiller krdmare hiir sanno-
likt i en vidare betydelse om handelsfartyg. Namnet behandlas iiven i Bd 8 s. 155. Som
diir pipekas syftar namnet s2ikerligen p6 att farleden var siirskilt anlitad av handels-
fartyg.

Kungsvik(en) higsutg, kigswge BroSv. - Kungsvik EK. - F.l. innehiller subst.
kung. Gfuden Svee, pi vars iigoomride viken ligger, donerades till kyrkan 1317 och iir
enligt jb 1650 kronogods. Innebtirden av viknamnet kunde alltsi vara att viken tillhtir
kronan (dvs. kungen). Olika innebcirder av namnelementet kung, t.ex. den tillfiilliga
namngivningsgrunden att en konungs skepp befunnit sig i viken eller ftirankrats i
viken, presenteras i BN Kungsviken Bd 8 s. 31.

Lassa ldta eller Lassemyr(en) ld;amfira LI, damm pi Stangehuvuds bergplati
nZira Lilla och Stora Dona. - Lassemyr EK 1935-40, Lassa EK 1974-79. - F.l. i
narnnet Lassemyr(en) innehiller sannolikt, av okiind anledning, mansbinamnet Insse
och s.l. myr, hdt 'vattensamling', varom se vidare denna avdelnings inledning.

t
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Namnet Lassa dr sannolikt en feminin ellipsbildning med det i namn pi dammar och

mindre vattensamlingar i omridet ftirekommande myr f. som ellipsbas, jfr Lilla Dona

och Stora Donanedan.

Lilla Dona lbla ddna eller Lilledona lbladona resp. Stora Dona stQra ddna ellet
Storedona stdradbnall, tvfl dammat, en stdrre och en mindre, pfl Stangehuvuds berg-

plat6. - Dona EK 1974-79. - Dona Zir sannolikt en feminin ellipsbildning med det i
namn pi dammar och mindre vattensamlingar i omridet forekommande myr f. som

ellipsbas. Jfr Lassa resp. Lassemyren oyan. Pfl de sanka myraktiga stritnderna som,

innan omr6det blev bebyggt, omgav de bida dammarna viixte i 2ildre tid rikligt med

iingsull, boh. dun dfln. Angslll var fcirr en eftertraktad nyttoviixt, vilken bland annat

anvrindes som ersiittning for dun i kuddar, dynor o.d.

Lunnebukten ldnabokte LHuSj, bukt vid Lunneberget. - Lunnebukten EK. - F.l.

kan innehillaboh. lunde m. 'gles dunge, lund, mindre skog' eller boh. lunna f' 'htig
av timmer eller ved som lagts upp' eller boh. v. lunna'sldpa samman virke i skog till
mera framkomliga transportvzigar'. Vid viken liir forr ha funnits ltivtriid. En annan

mdjlighet iir att f.1. innehiller boh.lunna f. 'mindre backe' eller boh. v. 'slutta sakta',

i si fall med syftning pfl de backar som bildas av utlciparna fran det vid viken liggande

Lunneberget. Man kan inte heller utesluta den mdjligheten att f.l. innehiller boh.

lunna 'vittja niit (eller ryssjor) utan att helt dra upp dem; ta av stensdnkena vid
iordningsstlillande av garnen efter fiske'. S.l. innehiller bukt f.'bred, rundad, 6ppen

havsvik'. Lokaliteten ligger pi omrflde sedan 1975 exploaterat av Sveriges sttjrsta

oljeraffinaderi.

Onsdal(en) 6arsdab, dnsdarc Broln, vik i inre Brofjorden. - Onsdalen 1840, EK
1974-:79, Onsdal EK 1935-40. - F.li namnet Onsdal(en) innehiller sannolikt genitiv-

form av antingen det fvn. mansnamnet 1ruis (Lind 1905-15) som antas ing6 i t.ex.

Onstad (NG 4:2 s. 303) eller av mansnamnet Odin,varcm senast NPL s. 219. Inget

talar fiir att f.l. innehiller gudanamnet Oden. Som pipekas av Drougge i Bd 18 s. 77 i
hans utredning av namnet Onsdaleni Bullarens hd, ftjrekom namnet 0ruis isamma hd

fltminstone pi 1400+alet (Vnas Biornsson 1444 DN 11 s. 155). Namnformerna p6

Ons- dr den tistliga formen av de viistliga formerna 1ruis. S.l. i Onsdal(en) innehflller

dal.Denursprunglige namnbdraren iir siikerligen en av de tvi markanta dalar som gir
ner till viken.

Pinevik eller Pinnevik pioauig Ll, vik med kringliggande strandomride (betes-

mark), numera kommunal badplats. - Pinevik EK 1935-40, Pinnevik EK 1974-79.

- Troligen innehiller f.l. pina f. 'stdlle som dr besviirligt ur n6gon synpunkt; stiille

som man m6ste pina sig igenom eller ftjrbi', vilket i omridesdialekten dven, och i
synnerhet i sammanszittning, fcirekommer med lingt a och ftiljaktligen ger uttalet
piryaujg. Betriiffande uttalet jfr Tinholmen avd. 3 med litteratur. Namnet syftar i si fall
pi att omrfldet kring viken hade magert bete eller p5 att viken i hfrrd viistlig vind var
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sver aff passera vid infart till det fdrr niiraliggande fiskeliiget Stingen. Det kan dock
inte uteslutas att f.l. av okiind anledning innehiller antingen stbst. pinne eller bi-
namnet Pinne (bl.a. kiint frSn Norge, Bd20:2 s.227,Lind.1920--21 sp. 278).

Rolandshfllet rdlanshbhat LYa, smalt sund mellan Brandskiirs hamn och havet
nolr om Brandskiir. - F.l. innehiller sannolikt ett icke belagt ortnamn *Roland pit
(en del av) norra delen av Brandskiir; f.l. i namnet Roland inneheller sdkerligen ro,
fvn. 16r bida med bet. 'stilla, lugn' . S.l. land syftar siikerligen p6 land, kust i motsats
till hav, sj6. Namnet Roland b6r d5 tolkas pi samma siitt som namnet pi den lilla
holmen Roland'lugnt land, land som ger lugn (och skydd frin havet)', om holmnam-
net se Lindroth 1922 s. 54 f. Jfr den siikerligen forfelade tolkningen av holmnamnet
Roland i Bd 8 s. 199. S.l. i namnet Rolandshdler inneh6ller hdl'smalt sund'. Genom
sundet kommer man in i Brandskiirs hamn norrifran utifran havet.

Rosvik r@sutg, r6;utg eller Riisvik rrfr;otg, rfr;otg LI. - Rosvik 1844 GK. - Den
numera anveinda namnformen ar Rosvik. F.l. i namnet innehiller boh. ros ros f. 'blom-
ma (i allmiinhet), tcirnros'. Vikens lugna sydliga llige har enligt en meddelare, fcidd
och uppluxen i Lysekil, givit goda betingelser ftir rik viixtlighet. Speciellt omndmns
en triidgird som tidigare legat vid viken, omtalad som >Lysekils vackraste miidgflrd>
enligt samma meddelare. F.l. i namnet Rdsvik innehiller ros n. 'Kise', i boh. med ut-
talet rn; rm; ru[ ro.s. P6 det hoga berget norr om viken och sdder om kyrkan ligger tvi
stora stenrdsen, sannolikt bronsildersgravar. I iildre tid, innan de som nu skyms av

bebyggelse, var de synliga l6ngt ut civer havet och anvandes slikerligen som oriente-
ringsmiirken ftir sjofart och smifiske.

Riiren rdra uppt. 1921, r$ra uppt. 1934, ftirr Riirmad eller Riirmyr BraGdOn,
liten diirn mellan bergshtijder. - Rtirmad eller Rcirmyr 1810 (torvmyr), Rciren EK(B).
- Namnen innehiller siikerligen ror n. 'r{ise, r6mdrke'. Lokaliteten ligger pi grinsen
mellan Brastads och Bro socknar. Sannolikt har griinsmarkeringar funnits pi eller vid
platsen. Den iildsta upptecknade namnformen uttalas med grav accent, dvs. rdra,
vilket pekar mot att namnet Rdren dr en ellips av de iildre namnformerna, med madf.
eller myr f. som ellipsbas. Namnet har senare f6rvanskats nll rdra sannolikt genom
anknytning till pluralformen av ror n. 'nise, rirndrke'. Mtijligen har flera griinsmarke-
ringar funnits pi eller vid platsen. F.1. i de iildre namnen Rdrmad resp. Rdrmyr inne-
hi/Jler rtir n. 'rrise, rimiirke' och s.l. mad f . rcsp. myr f., bida sannolikt i ?ildre tid hAr
'torvmosse', myr sernre'mindre vattensamling, tjdrr,' , varom se vidare denna avdel-
nings inledning.

Staddjupet stfidybat eller Brandskdrsdjupet brdajasdfibat eller Brandskilrs
hdlenbrdpjas hg:r, eller Hiilen hwnLYa och Malmon, Askums sn, Sotends hd, djup-
rlinna pi 95-101 m djup mellan Brandskiiren och Bondeskiiren, inseglingsriinna till
Brofjorden. - F.l. i namnet Staddjupet iir dunkel men kan innehilla stad n. (m.)

I
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'Aabred, Elvekant' (Aasen), 'Elvebakke, Aabreddens Skraaside mod Aaen' (Ross),

jfr fsv. stadhn. 'sjti- eller 6kant'(Stiderwall), sv. dial. stad n. 'kant, akant (i form av

brant backe ner till vattendraget)'. Jfr iiven Stadlandet (NSL s. 422 med litteratur).

Namnet syftar i s6 fall pi de branta sidor som avgrdnsar rdnnan mot grundare intillig-
gande omrflden. Vid Dynabrott och vid Brandskiirs flak utgtirs djupriinnans sidor av

lodriita stup, vid Dynabrott frin grundomridet ner till 101 m och vid Brandskiirs flak
frfln grundomridet pi 8,7 m ner till 101 m. Att rdnnans markerade kanter betonas i
namngivningen dr naturligt, di riinnans skarpa avgriinsning i sidled iir av stor bety-

delse fiir siiker navigation liings leden in till Brofjorden. F.l. i namnet Brandskiirs-

djupet innehiller namnet Brandskir, vitrom se avd. 3. F.l. i namnet Brandskiirshiilen
innehiller namnet Brandskiir. Namnets s.l. samt namnet Hdlen innehiller hdl m.

'djuph6la, djupomride', med syftning p6 riinnans djupfdrhillanden.

Styrsvik stfiSulg forr Styrsvike kilen BroEdKl, vik som skjuter in i Hiirniis(eQ fran

Abyfjorden. - Styrsvik EK, Styrsswijkj kdhlen 1722, Styrsviken 1838. - Liksom Eds-

vik, som skjuter in i H?irniis frin den oster dtirom liggande Brofjorden, dr viken om-
given av ligliinta markomrflden gott och vzil under 5-meterskurvan. Vikarnas innersta

delar skiljs 6t av en hdgre liggande terriing pi c. 10 m tjver dagens havsyta. De tvi
vikarna har med hiinsyn till strandlinjefdrskjutningen (varom mera under Hdrnds(et),

avd. 3) i iildre tid varit bide djupare och stdrre. Diir fanns fdljaktligen plats f6r ett

antal stdrre fartyg iin i dagsl2iget, t.ex. f6r en ledungsflotta placerad i omridet. Se

vidare om denna mtijlighet under Hr)rnris(et) avd.3. En trolig fdrklaring kunde di
vara att f.l. har innehflIler fvn. stirir m., enligt Fritzner fcjr fvn. stirimadr m. 'Mand
som har Befalingen ombord i etFart4l' , i detta fall troligen syftande pi sjiimilitiirisk
befiilhavare <iver ledungsskepp, som Hellberg antar for cistnordiska frirhillanden. Se

vidare Hellberg 1978 s. 7l ff., spec. s. 73 om namn innehillande styrir- och deras

samband med ett medeltida dstnordiskt fcirsvarssystem. Se vidare tnder Hdrniis(et),

avd. 3, med litteratur.
Andra ftirklaringar har frireslagits for styrir-narnnen, sisom att f.1. skulle syfta pfl

att platsen haft n6gon betydelse ftir navigationen pfl det siittet att den varit ett land-

miirke att styra efter, en tanke som Lindroth (1920b s. 112) framftir under ijnamnet

Styrsd, eller att fvn. styri n. 'roder' skulle kunna ingfl i vissa namn. Den ursprungliga
namnbriraren skutle i si fall vara nflgon roderliknande formation vid lokaliteten an-

vdnd som naturligt landmZirke. Di det giiller namnet Styrsvik kan helt kort siigas att

vikens lage talar mot att den varken i 2ildre eller nuvarande tid kunde varit ett land-
miirke att styra efter samt att roderliknande formation saknas i eller vid viken eller

dess omgivning. Ett frirslag framfiirt i SOH I s. 132 att f.l. i styrir-namnen skulle
innehilla ett mansbinamn *Styrir har inte heller vunnit n6gon anklang. Naturligtvis
kan det aldrig uteslutas att namnet kunde ha syftat pi att nigon hiindelse intriiffat i
samband med ett roder, kanske skada pfl eller ftjrlust av ett roder i viken. Vikens
naturliga ftirutsiittningar och inte minst dess liige vid Hrirntis(e/) tycks dock snarast

tala ftir att fvn. styrir m. f6r fvn. snjrimadr m. ingir i namnet. Se [ven Falck-Kjiillquist
20rt.
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Svartkulls myr sud1kms my'r LDjI{151, liten sjti, f.d. torvmyr, i uppt. 1932 dock
vattensamling, idag vattentakt frir Lyse sn. - Svartkullmyren 1855, Svackus myr EK
1974-79. - F.l. innehflller sannolikt ett numera fcirsvunnet namn*Svartkullen,beteck-
nande det berg invid vilket namnbdraren ligger, med assimilation /s > s, jfr fo6 for foS.
S.1. innehiller myr'mindre vattensamling o.d.' se denna avdelnings inledning. Jfr
namnst p6 den i niirheten liggande Vtkulls myr. Formen Svqckus myr pi EK beror
sannolikt pi en missuppfattning av uttalet av namnet.

Svtinningen sud4tgan BraBd, vik av Bredungen. - EK. - Namnet Svdnningen
fijrekommer pi flera platser i Bohusliin och betecknar vanligen vikar, sund eller plat-
ser vid vatten. I ett fall, Svdnningen i Stigfjorden, lj6rns hd, betecknar namnet en

fiskeplats pi cirka 16-17 farnnars djup med lige relativt lflngt fran land men nrira ett
skiir med namnet HristesWir (Bd7 s.157). Namnet har viil ursprungligen betecknat ett
vattenomride ndra Hiisteskiir, diir den vanliga betydelsen 'plats diir man liter hiistar
simma'passar bra. Sekundiirt har namnet dverforts pi flskeplatsen. Samtliga namn i
OGB fdr vilka uttal anges har uttalsformer som sodrytga, Jwdptga, [qdryga, dvs.
namnen har feminin form. Det enda undantaget ar det hiir behandlade namnet, vilket
med uttalet suri4tgan iir det enda med maskulin bdjningsform. Liings Blekinges kust
forekommer emellertid flera namn med maskulin biijningsform. Ohlsson (1939

s. 221) redovisar tvi Svcinningen Jdnryan och su?-4ryan, bhda betecknande sund i
Blekingesktirg6rden, samt (s. 140) ett jdptgan betecknande en udde. De feminina
sudrytga, Jwdruga, lqtbruga innehiller ett *sviinning f., en dissimilerad form av ett
*svr)nging eller xsvtingning nll sviinga'16ta (hiistar) simma (medan man hiller dem i
tygeln och liksom bogserar dem med farkost)' (DAGs), en utveckling av *svcimning

(fr Hedstrdm 1932 s. XXXIX not 1), se vidare Andersson i NoB 45 (1957) s. 151 ff.
med litteratur samt *Svcinningen Bd 8 s. 105, 139, 206; jfr iiven Bd 7 s. 157 med
litteratur, Bd 9 s. 174 (riltal saknas) och Bd l2:2 s.55. Om avledning ph -ing resp.
-ning i vdstsv., fvn. och no. se Loman 1961 s. 32 och l44.Det hiir behandlade namnet
liksom de blekingska namnen kan enklast fcirklaras som innehillande ett *sviinning

m., en parallellbildning till ovan namnda*svrinning f. Jfr t.ex. no. dial. brotning m.,f .,
varom Beito (1954 s. 147 $ 34,43 och 57), som framhaller att etskilliga ord pi -(n)ing
i (nynorsk) ftjrekommer med viixlande genus och att i vissa fall, t.ex. no. dial.
brotning, maskulint genus fr6n borjan kan anses ha varit knutet till en konkret bety-
delse, i detta fall 'stykke av ei oppl6gd gamal eng' (a.a. s. 42). Jfr iven vdstsv.

brottning, brdt(t)ning m., f., nyodling m., f., odling m., f. (se t.ex. Falck-Kjiillquist
1973 s. 59 ff.) samt vtind(n)ing (a.a. s.72).

TfommekilentrrdryaS)ln f6rr Tfomme kil BraKnNo m.fl. och LHnSj m.fl., vik av

Brofjorden. - Tromme Kijhl 1673 K, Tromme Kilen 1803 K,1844 GK, Trome Kil
1891 Kortet 73, Trommekilen 1958 Kortet, EK. - F.1. 2ir svflrbedombar. En mtijlighet
dr att namnet innehiller tromm. 'rand, kant'boh. trommltrumm m. eller n. 'kant, rand;
dven om (den tivre kanten av) de uppst6ende sidorna pfl en (htt)kZirra eller hosldde',

I
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jfr boh. trommltrumm f. 'hdgrind, sidostiingsel pi en hdkiina' samt boh. tromm./trumm

m., nordboh. trommaltrumma f .'mule pi kreatur, nos' och boh. trdmm m. 'avhuggen

Habb m.m.'. F.l. syftar i si fall pi de hoga branta strdnder som utgdr delar av vikens
norra och strdra sidor eller pi den branta htijd, i dag kallad Brattds, som numera utgcir

vikens cisfta grlins. Hiijden grdnsar i dag i norr och cister mot ligliinta markomriden
under 5-meterskurvan, vilka stricker sig cisterut i en avsmalnande buktande dal med

branta sidor. En mtijlighet tir att f.l. innehiller ett iildre numera fcirsvunnet hdjdnamn
*Tromma e.d. som i iildre tid betecknat nigon av hojderna vid viken eventuellt den

ovan nimnda Brattfls. Jfr det norska Tromvik (Thrumuig 1610) i Tromsci kommun
(NSL s. 462).Jfr dvenTrummekullarna Bd 18 s. 234 sarrfimed annan tollrningTrum-
medalen Bd 6:2 s. 443 f. Landhdjningen i omridet Zir liksom i hela Bohusliin svir-
bedombar, men strandlinjen torde ftir c. 1000 ir sedan ha legat ungefiir 4,5 m civer

nuvarande havsyta. Se vidare Frirlev kile och Gullmarn.I iildre tid har Trommekilen
fdljaktligen striickt sig betydligt liingre in i landet och i sin inre del varit en smal

spetsig vik av Brofjorden. Namnets s.l. kill*kile med en betydelse som 'spetsig, smal,

djupt intriingande havsvik' skulle kunna peka mot att namnet tillkommit vid den tid dfl

viken strlickt sig in 6ver de numera upplandade ligliinta markerna och varit ling, smal

och spetsig i sin inre del.

Thiilebergs kil trdhabdp fjl, Thtilebergs kile trd,hebaf Sila eller Thiilebergskilen
trd,habaf;ilan forr Amunds kilen, Amunds kil(e) eller Kilen eller Lysekils fjord
LBgBuaSkTr, 16ng, relativt smal i landet djupt intriingande havsvik. - Kijlen 1658 K,
Ammundz Kijhlen aff W Sion 1699, Lijzekijls Fiohl eller Amundz Kijhlen 1727,

Amunds Kihle 1795, Amuns Kile 1806;Triillebergs Kilen 1844 GK, Trellebergs Kil
1891 Kortet 73, Triilebergs kile EK. - De skriftliga beliiggen tyder p6 att fjorden fran
mitten av 1600-talet hade nzirnamnet Kilen och senare frin slutet av 1600-talet och

under 1700-taletAmunds kil(en) eller Amuns kile,vllkas f.l. av oktind anledning inne-
hfiller mansnamnet Amund, eller Lysekils fiord, vilket innehiller BN Lysekil. Senare

ersdtts detta namn av dagens Trtilebergskil, Triilebergs kile, Trcilebergs kilen med f.l.
innehillande BN Tr tileb e r g.

S.l. i samtliga namnformer innehflller kil m. eller kile m.'spetsig, smal, djupt in-
triingande havsvik', varom se vidare denna avdelnings inledning. Sannolikt har viken
alltifran iildsta tider som ndrnamn kallats Kilen av folk som rdrt sig i omridet, se be-

lagget Kijlen 1658. Namnelementetfiohl, dvs. fiord, i namnet Zys ekijhls Fiohl 1727 ar

siikerligen ett senare, sannolikt av kartografen, gjort tillagg. Lindroth (1918 s. 40 f.)
framfcir i tolkningen av sockennamnet Lyse mojligheten att fjorden iildsta namn kan

ha varit *Lfsi'den ljusa' med syftning pi fjordens inre del, vilken forr med en storre

vattenspegel skulle ha ftirefallit ljus i forhillande till sin mellan berg sammantriingda

smalare del ltingre ut. Det iir svflrt att ha nSgon uppfattning om hur forntidens miin-
niskor uppfattade ljusforhillandena i vattnet siviil i vattendraget som i fjordens inre
del. Det kan dock siigas att fjordbottnen liksom det omgivande landomrfldet bestfl,r av

mcirk, i dag griisbeviixt lera, och att vattenomridet ?iven sin innersta utvidgade grunda

del i varje fall numera inte ger intryck av ljus,
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T[titemyr trQdam!1r, trstamyrLl, ftin tiitemyrarna trQdamfirana tppt. I932LFL,
mindre sj<i, f.d. torvmosse. - Trtide Myr 1832, Trodemyr (torvmosse) 1869, Trotemyr
EK(B). - Trotemyr anges som torvmosse i lantmiiterihandling frin 1869, som mindre
sjti i EK(B) och som vattenledningsdamm i uppt. 1932.F.1. innehiller sannolikt boh.
trbt trqd m. 'tfllamod', jfr no. dial. traute m. 'arbeid som varer lenge; vanskelig opp-
give' m.m. (NO), fvn. praut f. 'hard prgve, stor m@de, naud; prflve, unders6king'
(Norrgn ordbok). Mojligen kunde namnet syfta pfl att arbetet pfl den f.d. torvmossen
var ovanligt besviirligt (och kriivde mycket tilamod). Se Trc)terdd Bd 17 s. 48 (med
litteratur): >Mdhiinda har marken fordrat mycket tilamod och uthillighet vid upp-
odlingem>. S.l. innehiller myr f. 'mindre vattensamling, tjiirn o.d.', varom se vidare
denna avdelnings inledning. Se bild 4.

Tflkreken tfikregan LVii, vik pi norra delen av holmen Tfln. - F.l. innehiller holm-
namnet Tdn, se detta avd. 3. S.l. innehdller boh. krekm. bl.a. 'btijning, wi, avkrok'
eller krik m., f. 'bukt, vri, h6rn' (samfliga DAGs), jfr kriki m. 'B6ining, Bugt' (Fritz-
ner), krik m. 'krok, vinkel', krike m.'krok, bOining, avkrok, utkant' och det diirmed
avljudande krikm.'vraa, krok, bugt, av en elv, liten vik' (samtliga Torp 1963). Vikens
inre del iir smal och pi tre sidor omgiven av berg.

Bild 4.Trotemyr. Foto forf. 20II.
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Varven udruan udluan BraBriiRy och LSj, de1 av Brofjorden syd tin Ryxd och fram
till Trommekilen mellan Lahiilla och Lunneberget. - Namnet innehiller sannolikt
best. sg. av en bohusliinsk motsvarighet till no. dial. kvarv m. (n.) 'Hjcime, Winkel,
Krok' eller 'Hvirvel, Kvervel' (Ross s. 445), kvarv m. n. 'hjgme, krok f. e. av en aker'
(Torp 1963 s.342),jfr boh. vqrv m.'hirvirvel (pi djur), varvel'. Sannolikt innehflller
namnet ovan ndmndayarv i maskulin form med syftning pi den kraftiga strcimvirvel
som enligt Aronsson (DAGs acc.265) finns i omridet soder om Rix6. D6 sffrimmen
sitter in genom Brofjorden bildas en arm vdster om Rixti, medan en del av sfrdmmen

gir stider om Rixci och dsterut, varvid kraftiga strdmvirvlar bildas. Jfr Varven Bd 8
s. 364 och speciellt s. 378.

En annan mtijlighet dr att namnet syftar pfl de sviingar som fjorden 96r norr om
udden/niiset Vassnzis och sdder om Ryxd fram till Trommekilens yttre del. Annu en

krdk gtir fjorden srider om Ryxd vid inloppet till Ryxd sund.

Vidvangern wdga4 BraRy, omride av Brofjorden innanftir 6n Ryxti. - Namnet
slikerligen extraherat ur det boh. uttrycket Qda pa o1dga4 'ute i vida vdrlden, i det fria,
langt borta frin hemmet', jfr no. dial. vidvarug m. 'vidde, stor omkreds' (Torp 1963)

och nisl. vtdavangur m. 'aaben Mark', @ti) d vidavangi 'i det fri, under aaben

Himmel' (Blondal s. 936). Namnet betecknar det oppna omridet av Brofjorden nolr
om tjn Ryxo och har viil setts som en kontrast till de stider om omridet liggande
sunden pi bida sidor Ryxti och fjordens norrut avsmalnande slut.

Vitstensvikenui;tensuige BroRe, vik och BN. - EK. - F.l. innehflller ett icke belagt
ndrnamn *Vitsten, betecknande en vid viken liggande sten, som bestAr av en mycket
ljus bergart och som sannolikt har anvdnts som landmiirke vid navigation pi Aby-
fjorden eller mtijligen som rimiirke. Viken ligger ndra hemmansgriinsen mot Bjome-
rtid. Likalydande namn betecknande vita eller ljusa stenar fdrekommer pfl flera stiillen
liings Bohuskusten, se t.ex. Bd 8 s. 29 medlitteratur och not 29 sarrtBd 6:1 s. 154 och

Bd6:2 s.376.

AtyfjorAen dbAfibn ftirr Berufjgrdr BroEdFibFi m.fl. samtAskums och Tossene

snr, Sotends hd; langt in i landet inskjutande havsvik mellan Soteniset och Hiirniiset.

- j Barofirrdale kirkiu sokn u.d. (tergalanteckning av yngre hand 1317 DN 3, s. 108),

Berofiardardals kirkia 1391 RB s. 378, se vidare beliigg under sockennamnet Blirfen-
dal i Soteniis hd; offuerAaby fiord 1577 JN s.46,1592 JN s.60, offirerAabyfiord
1594 JN s.223,1597 JN s. 535, i Aabyfiord 1594 JN s. 230, mit i Aaby fiord 1594 JN
s.224,vdenfor Aabyflor 1594 JN s. 224, Aabygaards {ord 1607 NRR 4 s. 197, Aby

lefler Abij] fiohlen 1673 K, Aby-Fiorden (SaltSi6en) 1746 Oedman s. 258, Aby Fjor-
den 1806 K, Aby fjord 1891 Kortet 73, Abyfjorden EK. - F.l. i narnnet Abyfiorden
innehiller BN,Aby i Tossene sn, Sotenzis hd, och f.l. i namnet Berufigrdr sannolikt ett

gammalt vattendragsnamn *Bera, varom se avdelning 2. S.1. i bida namnen innehiller

fjord,fvn.figrdr'djtptintriingande havsvik', varom se tlven denna avdelnings inled-
ning.



32

2.Yattendrag

A f., fvn. d f . ' e, elv' (Norr@n ordbok, Fritzner), no. dial. d f . 'elv, flod' enligt Torp
1963 >mest spr pao> och enligtAasen >>Mest brugeligt i den sydligste Deel af Landet,
hvorimod den nordlige Deel har'Elv'>>. Ingen betydelse anges fcir ordet i DAGs, som
ofta iir fallet fcjr ord som iir vanliga i standardsprAket. Om ri se dven DSA 8 s. 357 f.
I det angriinsande Soteniis hil liksom i t.ex. Tanums hd anses en 6 vara mindre iin en

iilv (se Bd l4:2 s. 30 och Bd, l9:2 s. 23). Liksom i Soteniis hd (Bd L4:2 s. 30), i Kville
hd (Bd 16 s. 116) och i Tanums hd (Bd l9:2 s.23) anviinds d fcir vattendrag inte
liingre s6 ofta i dialekten. Som namnelement ingltr d i namnet p5 flera vattendrag
i hiiradet sisom Hedarnadn, alternativ namnform till en iildre namnform Hedane
bcicken, i det alternativa namnen Daledn pil Bcirfendalscilven och Ferledn, iildre namn
pi Frirlev cilv.

Alv f. '(storre) biick, 6' (DAGs), fvn. elfr f. (Norr6n ordbok, Fritzner), iir det ord
som normalt anvlinds i hiiradet for att beteckna stdrre vattendrag. I likhet med vad som
pipekas i Bd l9:2 s. 23 anglrcnde fdrhillanden i Tanums hd liksom i Soteniis hd
(Bd I4:2 s. 30) anses en dlv vara ett stcirre och vattenrikare vattendrag ?in en 5 eller en

btick. Som namnelement forekommer ordet t.ex. i Broiilven och Biirfendalscilven.
Brick m.'mindre vattendrag, stcirre dike' (DAGs), fvn. bekkr m. med liknande be-

tydelse (Norrpn ordbok, Fritzner), iir mycket vanligt som namnelement i detta mate-
rial och fdrekommer i namn pi mindre vattendrag som Flundrebricken, Holme-
rtidbcicken och Onnebricken. N'4an kan dock observera att nlgra av narnnen med s.1.

innehillande btick, t.ex. Onnebricken, har alternativa namnformer innehillande tilv,
t.ex. Onne cily.

Fors m. avser, liksom i standardspri.ket, en strid del av ett vattendrag och forekom-
mer i namn pi sidana lokaliteter.

Rinnare m. 'liten biick' (DAGs) ingfrr i det endast i en lantmiiterihandling fran 1895

belagda Rinnarna.
I likhet med vad som pipekas i Bd 15 s. 213 utgdrs ett iildre namnskikt av sSdana

vattendragsnarnn som slutar pi -a(n).1Stingen2is hd liksom i Soteniis hd illusfferas
detta av namn som *Bera. De hiir nafl)nen kan antingen vara gamla svaga osarnman-
satta inamnsbildningar eller gamla sammansdttningar med fun. d, vilket fdrkortats i
svagton, varefter narmet ffltt samma form som en gammal feminin svag osammansatt
anamnsbildning och foljaktligen uppfattats och btijts som en sidan.

Alsbcicken d;bdkan LAILh; mindre biick som kommer frin Lassehaga, rinner
genomAlsbiick och mynnar ut i Gullmarn; f.l. innehiller BNAlsDack. Angdrdsbcicken
dngasb,Lfr,an, dngabsbakan BraAnSy m.fl.; f.l. innehflller BN Angdrd.

>>Brasetter aa>>BtaBaBr m.fl., 1594 JN s.220; Iildre namn pfl vattendraget Rusa se

detta; f.l. innehiller BN Brasetter, dldre namn pi Brastad. Brobdcken br$bakanLAl;
f.l. innehflller subst. bro; enbro leder dver bdcken.

Daledn se Biirfendalscilven. Daltily en se Bdrfendalscilven.
Ferledn se Fcirlev tilv. Fiskebricksvikbricken ldskabeksotgsbdkan LHu; biick som

I
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frin torpet Fiskebcicksvik rinner ut i Brofjorden; f.l. innehiller torpnarnnet. Flundre-
btickenftdadrabdkanBroUtAk m. fl.,1727 ,1800, EK; f.l. innehiller fiskbeteckningen

flundra. Biicken mynna.r i F?irlevfjorden och smflflundror gick fcirr frfln havet upp i
biickens nedre deI. Fossebackebcick fd;abakabdb BroFo; f.l. innehflller BN Fosse-

backa.
Galtepisset BraRy, Galtepesset 1834; biick; f.l. innehiller djurbeteckningen galt

och s.l. piss n. 'urin'; om boh. biicknamn innehillande plss se Bd 18 s. 252 medlit-
teratur.

Halebiicken hdbabdkan BraSiim och BroBroBrp, EK; biicken rinner frin BraSii
genom BroBroBrp ner till Brozilven; f.l. innehiller BN Hala. Hallindsbcicken

hdlnsbdkan eller Hallinds btick hdlrys btbftBroBjGrHal m.fl., Hallindsbticken EK; f.1.

innehfiller BN Hallind; bdcken, som rinner upp i en av vattensamlingarna p5 Hallind,
rinner <iver Hallinds iigomark och overgir sfl smfrningom i Brodlven, vars kii11fl6de

den lir. Hals d BraIIa, Hals aa 1594 JN s.221; f.1. innehfiller BN Ilals; den del som

rinner genom Hals iigomark av det vattendrag som kallas Rusa m.m. se Rusa nedan.

Hedarnadn h|anage forr Hedane bricken LKflLysSkal m.fl., Hedane biicken 1834,

Heanefln EK 1935-40, Hedarnain EK 1974-79; vattendraget rinner bl.a. genom tor-
pet Hedarnas mark och har sitt utlopp i viken Trlilebergskilens innersta del; namnen

innehflller BN Hedarna. Holltindarddbiicken hdlanarabcbkan, hblenarabcbkan

BraHlMb, EK 1935-40, Holliindarddb. EK 1974--79; f.1. innehfiIlerBN Holltindardd;
biicken rinner genom Medbo mot och genom Holliindardd. Holmerddbricken
hbbmarpbdkan BraHdRdr, EK; f.l. innehiller BN Holmerdd; backen mynnar ut i
Gullmarn vid Holma.

ImmestadsbrickBralm,Immestadzbeck 1594 JN 220; f.l. innehiller BN Immestad.

Flera Kvarn(e)bricken; i iildre tid fanns smi skvaltkvarnar i flertalet av hiiradets

bickar. Kyrkebticken Sdrkabtbftan LBgKy m.fl.; f.l. innehiller lcyrkaf.; biicken bildas
genom tillfloden i omgivningen vid kyrkan och rinner ut i viken Triilebergskilen.
Ktiringebricken Sd1egabdften Brold; mindre blick som mynnar ut i Fiirlevfjorden;
f.1. innehiller av okdnd anledning slbst. kiiring f. r

Lille btick lila bdk BraSiidon; tillfltide till vattendraget Store bc)ck (nedpn) i dess

tivre lopp. Ldngdn se Brirfendalscilven.
Migareforsen BroFo, Mijarefossen lS22,Miarefossen 1859; f.l. inneh6ller v. miga

'urinera' bildad med kompositionsform pil -are; miga kan anvitndas om vattendrag

i betydelsen 'forsa starkt', jfr Migareforsen Bd I4:2 s. 33 samt >Meiarl Btirge>>

Bd l9:2 s. 119 och diir cit. litt.; med avseende pi betydelsen jfr Pissarebcicken

nedan. Mdrkedalsbeicken milrkadasbdkan BroSot, EK; f.l. innehiller namnet Mi)rke-
dal (avd.7), som betecknar den dal genom vilken biicken rinner.

Nolbybricken ndhbybdkan eller Odsmdlsbdcken d;mqsb<bkan SraNbOd m.fl., Nol-
bybiicken EK; namnet No lbybdcken anvands om den del av biicken som rinndr genom

Nolby och Odsmdlsbiicken om det parti som rinner civer 6dsmfl1s mark.

Orrebdcken LFja, 1793; f.l. innehflller siikerligen boh. orr f.'al'. Osebcicken
,dsabdkan BroVr, EK; f.1. innehfiller boh. os n., hiir i dess betydelse 'stdlle som ej fry-
ser till (pi grund av starka strtimdrag); gungfly'; biicken mynnar ut i ett sumpomride
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vid den innersta delen av viken Bovikskilen; omridet fryser siillan eller aldrig till
vintertid.

2 Pissarebricken pigarabdkan. 1. BroFib. 2. BraLuPp m.fl. (se Rusa nedan); f.l.
innehiller v. pissa 'kasta vatten, kissa', jfr Galtepisset ovan med litteratur.

Ramdals strupe LBg, 1806; insmalnande biick med kvarnfall; f.l. innehflller BN
Ramdal; namnelementet strupe fdrekommer i namn pi tranga passager och syftar hiir
pi den insmalnande biicken. Rastareb(icken rdstarabcbkarz Bralm; f.l. innehiller
y. rasta med -are-komposition; biicken skiir landsviigen vid foten av Grytekullen och
bdnderna brukade rasta deir innan de korde uppftir Grytebacken. Rinnarna BroHr,
Rinnarne 1895; namnet innehSller boh. rinnare m. 'liten biick'.

Skummedalsbricken skdryadasbdkan, skdryadalrsbdkan LBgSa; f.1. innehflller BN
Skummedal. Stillafors stilafas eller Stilla fors stila fs; BroBnSk6 m.fl.; f.l. innehiller
adj. stilla; namnet uppges syfta pi att vid biicken beliigna kvarnar stod stilla under
toffa somrar, di biicken torrlades. Store bcick stdra bdk BraSiidOn, EK. Svarte-
svadensbiicken sudlasuansbdkan LHv; f.1. innehiller NN Syarlesyaden, se detta avd.

5; b[cken rinner civer Svartesvaden.

Tegedalsbiicken tbladasbrbftan, tQadabsbdkan BroMeUt m.fl., EK; f.1. innehdller
sannolikt ett BN eller NN *Tbgedalen, med oviss etymologi och syftning.

Arosbiicken $rosbdkanlFl; f.l. innehiller namnet,Aros (avd. 3).

Alven se Broiilven, Bcirfendalsdlven.
Odsmdlsbacken se Nolbybticken. Onnebiicken dnabcbkan eller Onne bcick eller Onne

tilv bua dkuBroFa och 6nna, Hiby sn, Tunge hd, Onne biick EK; f.1. innehiller BN
dnne;vattendraget mynnar ut i Fiirlev alv. Orebricken drabthkan BroSot; f.l. innehflller
troligen fiskbeteckningen dre m. 'laxriring', jfr t.ex. Orevattnet Bd 15 s.212, med
tanke pi sakfrlrhillandena knappast subst. or'(strand)grus' . Orsbiicken DpbdkanLOr;
f.l. innehiller siikerligen BN Or.

*Bera BroStr samt Sotenzis hd, Tossene sn. - Lindroth (1918 s. 78 f.) anser i sitt
arbete om sockennamnen i Bohusliin att ett fiordnann Berufigrdr ingfu i sockennam-
netBr)rfendal, se vidare avd. 1 (under Abyfiorden) och under sockennamnet i Bd 14:1
(i manuskrip|. Ett iildre namn xBera pi det vattendrag som flyter genom Biirfendals
socken och som i dag kallas Brirfendalsiilven, Daledn m.m. anses utgdra f.l. i namnet
Berufigrdr. Fdr fler alternativa namn pi detta vattendrag se Brirfendalsiilven nedan.

Som pipekas av Lindroth fdrekommer pi flera hill i Norge siviil fjordnamnet
Berufigrdr som vattendragsnamnet Bera, dven hdr som f.l. i fjordnamn. Namnet dr

knappast slutgiltigt tolkat. Lindroth pflpekar i a.a. att fjordnamnet och det diiri ing6-
ende vattendragsnamnet dven fijrekommer i den gamla sagalitteraturen och ddr avser

isl2indska namnbdrare. Han konstaterur att vattendragsnamnet iir dunkelt och pre-

senterar inte nigot tolkningsfcirslag. Flera forskare anser emellertid att mycket kan
synas tala fcir att vattendragsnamnet innehflller fvn. beraf .'bjornhona', si Rygh (1904

s. 10 ff.), Stahl i OUA 1950 s. 37 och senast SOL s. 55. Stahl pipekar att vattendrags-
narnnet Berahff sarnma form som djurbeteckningen bera f. 'bjtirnhona' och att ordet
bera ph grund av sin formella likhet med feminina vattendragsnamn mer eller mindre
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direkt kunnat anvitndas som ett vattendragsnamn p6 -a. Namnet kan vara ett jiimftxel-
senarnn '6n som p6 ett eller annat siitt jiimfdrs med,/liknar/associeras med en bjorn-
hona'.

Brodlven bridhue eller Alven rhhueBroBrpBro m.fl. - Bro Elfven 1838, Broiilven
EK. - F.l. innehiller antingen BN Bro eller subst. bro f ., i det senare fallet troligen
med tanke p6 den bro ijver eilven som fcirmodas ha funnits mitt fdr Broberg och som
kan ha legat till grund for BN Bro, se detta Bd 13:1 (i manuskrip|. S.l. inneh6ller,
liksom ndrnamnet Alven, subst. a/v f. Vattendraget kallas i sitt civre lopp Hallinds-
biicken eller Halliruds btick se detta.

Bflrfendals]ilven bdfeldahshlue eller Biirfendalsfln bdfeldahsqe eller Dalein
dd:hebe eller Dalilven ddhcbbae eller Lingfln ldgqe eller Atven ekue i BroStr, frirr
sannolikt *Bera BroStr samt Soteniis hd, Tossene sn. - Biirfendalsiilven el. Dalean
EK 1935-40; Biirfendalsen EK 1974-:79;Dali"ri, 1594 JN s. 224; Dahl-Elfven 1830;

Langan 1839. - F.l. i tvi av namnen innehflller sockennamnet Bdrfendal, Sotends hd,
eller namnet Brirfendalen och s.1. tilv f. resp. d t. F.l. i namnen Daledn och Dakilven
innehfiller antingen ett ON xDal(en) eller subst. dal m. och s.l. ovanndmnda ri resp.

a/v. Sannolikt har den dal som genomkorsar Biirfendals sn, Sotenris hd, som nrir-
horisontsnamn kallats Dalen. F.l. i namnet lingdn innehiller adj.ldng och s.1. dn, jfr
foreg. Vattendraget, som delvis utgdr griins mellan Stflngeniis hd och Sotends hd,
rinner frin Svarteborgs sn, Tunge hd, genom den dal som genomkorsar Biirfendals sn

och mynnar ut i Abyfjordens innersta del och uppfattas av namnbrukarna pfl orten som
ovanligt langt. Det i BroStr vanliga namnet pi vattendraget innehiller rily. Namnen
Brirfendalsdn, Daledn, Dakilven eller lingdn tycks inte vara i bruk i BroStr.

Fiirlev zilv fela abu eller fdrr Ferlefln BroFii samt Tunge hd, Gliiborg och Onne i
H6by sn och Leriker m.fl. i Svarteborgs sn. - Ferle-6n 1749 GBFT 1943 s. 107, Fiirlev
zilv EK(B). - F.1. i bida namnen innehAller BN Frirlev och s.1. rilv resp. ri. Vattendraget
rinner liings Fiirlevs (och d5 iiven StSngeniis hiirads) grdns mot Tunge hd och mynnar
ut i Fiirlevfjorden.

Kyrkobiicken Sfukabekan fdrr Lyse btick LLysBg. - Lyse biick 1841. - F.1. i det
numera anviinda namnet Kyrkobdcken innehflller stbst. lgrka. F.l. i namnet Lyse brick
innehflller antingen ett iildre narnn *Lysa eller *Lysd pi vattendraget eller ett 2ildre

namn *Zysl p6 Triilebergskilen, i vilken vattendraget mynnar, i b6da fallen med be-
tydelsen 'den ljusa'. Om ett vattendragsnann*Lysa resp. ett fjordnamn xlysi se Lind-
roth 1918 s. 40 f. samt jfr Janz6n i NoB 23 (1935) s. 20 f. och Bd 4 s. 54 med litteratur.
Se vidare BN Zyse samt Trrilebergskilen avd. 1. Pi grund av namnbeliiggets ringa
ilder (1841) iir det slutligen ocksi mycket tiinkbart att f.1. innehiller BN Zyse. Blicken
bildas genom tillfltiden i niirheten av Lyse kyrka.

Orme h, drma ri BraGdKii BroOrId m.fl. - EK, Orme-i 1749 GBFT 1943 s. 107.

- F.l. inneh6ller sannolikt ett till djurbeteckningen orm, fvn. orrnr m.,blldat *Orma
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eller *Orma, som slikerligen iir det ursprungliga namnet. Namngivningsgrunden iir
vattendragets slingrande lopp. Jfr NSL s. 346 och Rygh 1904 s. 181 om det likalydande
norska dlvnamnet Orma. Jfr det till samma vattendragsnamn bildade BN Ormdal. S.l.
d kan i si fall fdrklaras som ett senare tillkommet epexegetiskt tilHgg till det ur-
sprungliga namnet.

Rusa rlsa eller Rusen rrtsa forr Brasetter i Bralu. - Rusen EK. - Namnet Rusa

behandlas av Janzlni NoB 23 (1935) s. 28 f. Han vill se namnet som en gammal sam-

mansiittning vars f.l. innehiller sarnma stam rls- som sv. rusa och d. da. ruse'Iarme,
fare, styrte, falde' (Kalkar) och med s.l. innehillande fspr. d'i' , ser,are i svagton for-
kortat till a.En annan tanke iir att f.l. innehiller ett ursprungligt anamn *Rzs f. och att
namnets s.l. a'il'i si fall iir ett tilliigg till den iildre namnformen. Namnets akuta
accent, vilken Janzdn ser som oftjrklarbar och gitfull, kan eventuellt fcirklaras med

den accentvariation som fdrekommer i boh. sammansiittningar. Se hiirom Ernby 1997

s. 103 ff. Namnet kunde di betyda '6.n som (larmande) stcirtar fram' eller 'fln som
larmar'.

Den pi EK fdrekommande narnnformen Rusen kan fiirklaras genom att narnnet

antagits vara osammansatt och innehilla best. sg. av ovan niimnda feminina vatten-
dragsnamn +Rzs 'hon som (larmande) stortar fram' eller 'hon som larmar'. Starka
femininer i boh. har emellertid i genuin dialekt bojningsmorfemet -e i best. sg. och
namnet borde i enlighet hiirmed ha uttalats *nisg.Eftersom en stiindig anpassning till
svenskt standardsprflk pigflr i omrfldet, kan man inte bortse frin att det ovan redo-

visade uttalet rrtsa motsvarar en standardspr6klig form av best. sg. av ovanniimnda
*Rzs.

Vattendraget, som i delar av sitt lopp kiinnetecknas av snabbt framstrommande vat-

tenfldde och har drivit flera kvarnar, rinner upp nordost om Brastads kyrka och biir i
sitt ovre lopp namnet Pissarebiicken (se ovan) samt namnet Hals d (se ovan) di den
rinner tjver Hals iigor. Frfln och med Brastads gamla kyrkotomt till utloppet i Brofjor-
den kallas vattendraget numera Kvarnbcicken (se detta). Ftirr bar hela vattendraget

eller mtijligen en del diirav namnet Brasetter ri (se detta).

3. Oar, holmar, sk[r, bfidar, grund;
nils, uddar; strandomrAden

O f.,fvn. ey f.'Oy, kringflgytt land, flatt land attmed vatn el. elv (i stadn.)' (Norrgn

ordbok, jfr iiven Fritzner) forekommer som narnnelement i namnen pfl hiiradets storre,
bebyggda, ofta triidbevuxna kringflutna lokaliteter, t.ex. Stora Kornd, varom se BN.
Ordet ftirekommer iiven i namn pi smfl, obebyggda kringflutna lokaliteter, t.ex. Ard,
Vrdngard eller On. Liksom i det angriinsande Soten2is hd och i det relativt nlira-
liggande Tanums hd tycks appellativet och namnelementet ha i stort sett samma be-

tydelseinnehell jfr Bd l4:2 s. 34 och l9:2 s. 29.I nigra fall viixlar s.l. innehSllande o
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med s.1. innehflllande holmi namn pfl samma lokalitet. Som exempel kan niimnas tvi
lokaliteter med namnet Grdtd, som bflda fdrekommer med namnet Grdtholm 1759,
det ena aven 1687. Den i fvn. belagda betydelsen av o 'land attmed vatn' (Norr@n

ordbok) ser inte ut att forekomma i namnmaterialet frin hiiradet. Ftiga uppseende-

viickande biir nigra lokaliteter som idag iir halvcjar namn med s.l. innehflllande o, t.ex.
Vrdngard. Platserna har i Zildre tid varit helt omgivna av vatten men fitt landftir-
bindelse pfl grund av landhtijningen.

Holme m., fvn. holmi m., har i boh. betydelsen 'holme, mindre 6 med nigon viixt-
lighet, storre dn ett sklir' eller 'fastare, hdgre markomride omgivet av sankmark eller
vattendrag pi minst tv6 sidor' (DAGs). Siviil ordet som namnelementet kan [ven avse

terriing omgiven av annan terriingtyp.Den i fvn. forekommande parallellformenholmr
m., no. dial. och iildre sv. dial. holm m. fdrekommer numera inte i boh. Som namn-
element ar holme ganska frekvent i hiiradet, huvudsakligen i namn pi medelstora vat-
tenomflutna lokaliteter, som ofta iir beviixta med trdd, buskar och annan vegetation,
t.ex. Flatholm(en) och lingholmen Namnbiirama iir i regel mindre iin de som biir
namn innehillande o och vanligen stcirre dn de med namn innehflIlande skar. Med
avseende p6 de niiraliggande anviindningsomrfldena o resp. holm(e) kan mojligen
ndmnas Grdtholmfor Grdtd. Se under o strax ovan.

Som namnelement forekommer den starka formen holm meru sparsamt i dagens

namnftirrid. Den iir emellertid relativt viil belagd pi iildre kartor. Pi iildre kartor fdre-
kommer s.l. -holm i namn som Hdgholmen (-holm 1673, jfr Hogholms skiir 1803).
Sliiggan kallas Slegholm 1687 och Sldggholm 1759. Se dven ovan om Grdtholm for
LrrOtO.

Sktir n. fvn. sker n. 'Klippe som sticker op af den sarnme omgivende Flade, f.ex. af
Jorden, af en Myr eller Mose; Skjar, Klippe der sticker op af og haver sig over Vand-
fladen' (Fritzner), no. dial. skjer n.'Skjar, 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 Stflngeniis hd ser ordet ut att liksom i det intilliggande Soteniis
hd anviindas huvudsakligen om kringfluten lokalitet som dr mindre lin en o eller en

holme, vanligen om klippa i eller ovan vattenytan med ringa eller obefintlig vegeta-
tion. Som namnelement fijrekommer ordet vanligen i namn pi smi vattenomflutna
klipplokaliteter i eller strax under vattenytan. Som exempel kan naimnas Beckeskir
och Gulskcir. Jfr dock namn p6 stOrre vattenomflutna lokaliteter som t.ex. Brandskiir,
pfl c. 15 meters hrijd, sannolikt namngivet i en tid di de hrigre partierna pi grund av
landhdjningen i omridet lflg betydligt ndrmare vattenytan iin i dag. Enligt muntlig
uppgift av Pisse, SGU Gdteborg, (jfr dven Pisse 2003 s. 31 ff. med litteratur) torde
strandlinjen ftir 1000 6r sedan ha legat c. 4,5 m over och for 2000 6r sedan 9 m over
nuvarande havsyta. Landhojningen brukar idag anses vara 4 mm per 6r i norra delen
av Bohusliin. Jfr iiven Kldveskrir pi 5 meters htijd med smfl bergkntilar pi 10 m samt
Gunnarsskcir pA c. 15 m, om bflda se BN.

Bdde m.,fvn. bodi m. 'Grundbrud, Vandets Bryden over skjult Grund i SOen' (Fitz-
ner) och 'bydar; bodar, varslar; grunnbrot; brotsj@, bire; bie, blindskjer' (Norr6n
ordbok), no. dial. bode m.'Skjer eller Klippe som rckker saa n&r til Vandflaten, at
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Havbplgerne brydes derpaa' (Aasen), boh. 'undervattenssklir, blindsklir, undervattens-

grund', iiven 'klippa som nflr till vattenytan' och 'undervattensberg vars dversta topp
sticker upp strax ovanfcir vattenytan' (DAGs). Ordet iir levande i dagens dialekt i
hiiradet och anvrinds hiir vanligen om s6dana undervattensberg som ligger under eller
i vattenytan. Torp 1963 ansdtter en grundbetydelse 'sjgbraattet som bebuder at der er

skjer'. Om substantivet och namnelementet bdde se iiven Lindroth 1922 s. 172 ff.
Ordet anviinds dven om fiskegrund och kan i boh. ibland vara mer eller mindre lik-
tydigt med 'fiskeplats';jfr Hovda 1961 s. 42ff.,Falck-Kjiillquist 2004 s.58 med litte-
ratur samt Bd l9:2 s. 31. Flera av bidama i det angriinsande Soteniis hd ligger under

vattenytan sisom t.ex. Mickelbdden pL7 ,7 meters djup och Midlkebdden 2,9 m under

vattenytan (Bd l4:2 s. 59). I andra fall i samma hd sticker tiversta toppen pi biden upp

ovanfor vattenytan. 56 iir fallet med t.ex. Buntekobdden (Bd l4:2 s. 75) och Mdrre-
bddennr I (Bd l4:2 s. 81). Enligt inledningen till avd. 3 i Bd 16 (s. 118) kallas 6ver-

flutna platser i vattenytan i det norr om Soteniis liggande Kville hdflu eller bdde, en-

ligt fdrf. till Bd 16 fdrekommer bdde dock mera siillan i hiiradet. I det norr om Kville
hd liggande Tanums hd ftirekommer bdde i namn pi smfl sklir ovanftjr vattenytan
(Bd I9:2 s. 31). Enligt bandets fcirfattare, Maria Ltifdahl, som gjort fiiltundersdk-
ningar i omridet, iir ordet levande i omridets dialekt, diir det anvzinds om smi skiir
som sticker upp 6ver vattenytan och over vilka vigorna bryter. Enligt samma kiilla
sticker en bdde hiir hogre upp over vattenytan an ett Jlu. I Tanums hd siigs bdde vara
vanligt i namn p5 sfldana smi skiir i havsbandet (a.st.). Di det giiller fdrhfillandena i
Stingeniis hd ser namnelementet ut att fdrekomma huvudsakligen i namn pi lokalite-
ter under eller i vattenytan, se t.ex. Bdden och Toll(e)bdden. Ifr med fdrhillandena
soderut i Bohusliin diir bidama i allmiinhet ligger under vattenytan. En form bfia
fdrekommer vid sidan av den i dialekten vanliga b8 bda i nigra fall. Enligt uppteck-
ningarna iir detta uttal speciellt vanligt pi tlarna Lilla och Stora Komd, Lyse sn, t.ex.

Giivebdden lduabdlan eller Gtive bd.de ldua b$1a, gnnd utanfor Geiven, och Griis-
bdden gr@sbd1an, en c. 3,6 m djupt liggande sjogriisbevuxen b6de; se hdrom Lindroth
1922 s.188 f., 200.

Flak n.'stcirre grund med flat yta' . Flera meddelare anser att ett flak ligger i vat-

tenytan och iir utstriickt over ett stcirre omride dn t.ex. ett grund. I DAGs fcirekommer

ordet med betydelsen 'flatyta, utbredd flat terriing; stdrre grund med flat yta; flat och
jiimn sliitt; stort stycke av ett Skerfiilt'. Fdrekommer i t.ex. BondeJlaket och KollsWirs

flok.
Flu n. ochflua f ., fvn. Jlud f . 'fladt Skjer som falder t@rt ved lavt Vande men over-

slcylles aaf det stidende Flodvand' (Fritzner), no. dial. flud (flu) t. 'Banke eller fladt
Skjar, som i Flodtid overskylles av SOen' (Aasen), boh. 'skiir som natt och jiimt hdjer
sig tiver vattenytan; litet skiir som civersvdmmas vid hdgvatten eller vid hird vind'
(DAGs). Som namnelement fcirekommer ordet i t.ex. Gdveflut eller Gdveflua, grund'
omride i vattenytan ndra Gtiven.

Om olika ftirhtijningar av sjobotten under, i eller strax ovanfor vattenytan anviinds

vidare grund (fvn. och no. dial. grunn m. och n.) i boh. m. och n. med betydelsen

'grund i vatten, sandgrund, sttjrre bide, uppskjutande grund i sjon (antingen vid land

I
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eller ute i sjtin)' (DAGs). Maskulint genus tycks dvervlga i DAGs och i namnmateia-

let. Ordet iir vanligt och anvdnds framfdr allt om lokaliteter under vattenytan, i samma

anvlindning vanligt ocksi som namnelement, t.ex. i Lusegrund, Nordare grund och

Smdrstyckegrunden.
Flera ord anviinds siviil om forhdjningar av olika slag pi sjobotten som om fiirhoj-

ningar av liknande art pfl land. Som namnelement i detta material fdrekommer bl.a.

fdljande:
Pall m. fcirekommer som benzimning pi stenar och bergavsatser med bran(a)

kant(er) (se avd. 5 inledningen), i Stingeniis hd dock, till skillnad mot i det angriins-

ande Sotenlis hd, vanligen inte pi undervattenslokaliteter utom i narnnet Husbergs

pall.
Boh. hympetm., en icke assimilerad form motsvarande dial. hyppelm- 'knol, svulst,

puckel' ingfrr i Hympel, som betecknar ett undervattensberg; jft Hympeln i Soteniis hd

(Bd l4:2 s. 50) och Ilymplarna, grund i havet i sddra delen av Kville sn och hd (Bd 16

s. 131).

Boh. knopp m. 'liten bergkn6l' iir inte ovanligt i namn pfl smfl runda sklir och f6re-

kommer it.ex. Vcistingskrirsknoppen, det grundaste av grunden runt Viistingskiir.

Bol,r. knoll m. 'knuta, frlrhdjning, liten kulle'fdrekommer t.ex. iVristingskcirs knol-

lar, sombetecknar sm6holmar och skiir utanfiir Viistingskiir.
Boh. kntis m. fdrekommer i Krudsen, undervattensgrund pi 6 meters djup'

Rygg m. 'ryggformig upphcijning i terriingen eller pfl havsbottnen, grundrygg'ftire-

kommer i Ryggen,lfingstriickt grundrygg sydviist Grflurn, fiskeplats.

Huvudboh. hw n. 'hdg udde, framskjutande bergparti'fcirekommer il-ex. Predik-

stolens huvud, som betecknar en htig bergudde pi sddra delen av Btandskat, Saltij

huvud, htigliint udde pi sydvistsidan av Saltij, Skorvehuvudef, som betecknar en hdg,

bergig udde i Abyfjordens mynning, och Stdnge huvud, som iir den yttersta udden av

Stflngeniis.
Nas n. anvrinds i ornridet om stdrre utskjutande landparti och ingir ocksi i namn

som betecknar stcirre uddar, t.ex. Hiirnds(e/), som betecknar landtungan mellan

Abyfjorden och Brofjorden, framfcir allt den yttre delen ddrav, Kasnc)s, ett nis vid
Trommekilen, och Niiset, iiven kallat Alsbricke holme, som dr en relativt stor bergig

udde, f.d. holme, som skjuter ut i Gullmarn, samt hiiradsnamnet Stdngentis valom

se BN.
I namn pi uddar ftjrekommer bl.a. ftiljande: Udde m., fltskilliga gflnger ocksi udd

m., i t.ex. Vassniis udde,tdde pfl nZiset Vassniis, Lorte.udd, udde pi sddra sidan av

yttre delen av Triilebergs kile, och Sandvilcs udd,tdde vid viken Sandvik.

Tdruge m. ing6r i ett par namn pA l6nga, smala uddar siv?il ovan som under vatten-

ytan, t.ex. Hi)rnris(e) tdnge, som iir den viistligaste av de utskjutande uddarna liingst ut
pi Hiirniiset.

Stangeniiskusten, liksom f6r tivrigt hela det bohusliinska kustbandet, kzinnetecknas

av kustsjtifart och fiske. Namngivningen liings kusten priglas naturligtvis pi olika siitt

hiirav. Bland annat har det navigationssystem som bygger pfl orientering efter ens-

linjer, antingen i form av krysspejling med hjiilp av tvi enslinjer eller genom att navi-
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gera sig fram liings en enda enslinje, satt sina sp6r i namngivningen. Enslinjen eller
(vid krysspejling) enslinjema kan utgi frin den silhuett som uppstir dfl en naturloka-
litet 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 hrist, en pigghaj, en sadel
osv. Jfr t.ex. jiimforelsenamn som Grisen nedan. Enslinjerna kan ocksi utgi frfln den
bild som uppstir, di silhuetterna av tvfl pfl visst avstind frin varandra och fr6n navi-
gatiiren liggande naturlokaliteter eller artefakter ur en viss synvinkel sammansmdlter
till en enda bild. Som naturliga landmiirken och hjiilpmedel ftir seiker navigation kan
ocks6 tjiina lokaliteter med framtriidande eller avvikande fiirg eller f2irgfl2ick. Som
exempel hiirpi kan ndmnas Grdurn (holmen Zir gre till skillnad fran de flesta om-
givande rrida granitholmarna), Guleskcir och Svartskcir. Guleskiir, som ligger i en
korpning mellan tvi viktiga segelleder och numera iir forsett med fyr, gdr ett ljusskim-
rande intryck och konfrasterar mot det niiraliggande morka Svartskcir. Nlimnas kan
avenVit(e)san4 sandstrand med vit sand pi Lilla Korntj norr om Stora Kornci hamn.

Fdre de elektroniska navigationssystemens tid var den metod som ovan skisseras
den enda mtijligheten till riskfri navigation. Systemet anvrinds iven idag vid sidan av
navigation med elektroniska hjiilpmedel, jfr t.ex. kustbeskrivningar som Svensk lots.
Atskilliga jiimfrirelsenamn som frirekommer i denna avdelning har sannolikt sin
forklaring i namnbdrarnas betydelse frir navigationen. Om jiimforelsenamns roll i
navigationssammanhang och om navigation efter naturliga landmiirken se Hovda
1961, Falck-Kjiillquist 1987 s. 151 ff., 1990 s. 307 ff.,Bdl4:2 s. 39 och Ldfdahl i Bd
l9:2 s.33.

Alsbricke holme cisbaka hdhma eller Nciset ndsatLAl; bergig udde som skjuter ut i
Gullmaren. Arti, Lilla lila dro Broln, LillaArti 1840, L. Aro EK; udde p6Aro, i dldre
tid skild fran Aro genom ett nu delvis torrlagt, smalt sund; jfr Ard, Stora. Barkedals-
hcillan bdrkadqphdla BraBd; kringfluten stenhZill och lastageplats i Gullmarn; f.l.
innehfiller BN Barkedal och s.l. boh. hrilla f. '(flaQ berghiill, stenhill'. Barkedals udde
bdrkadQs bda BraBd; udde i Gullmarn; namnet innehflIler BN Barkedal. Basteviks-
holmen, Norra och Siidra nQlrara, slarara bd;tawgshdkman forr aven Bdniksskcir
LKySl, Basteviks h. 1803 K, Bast(e)wiks holme 1858, Norre Basteviksholmen 1865,
N. Basteviksholmen, S. Basteviksholmen EK(B); Bitviksskiir 1844 GK, Bitvikssk.
1891 Kortet 73; f.l. i Basteviksholmen innehi.ller namnet pi den innanfdr liggande
viken Bastevik, varom se avd. 1; f.l. i Bdniksskrir innehiller namnet Bdnik vilket
sannolikt var ett fciga anviint namn pi viken Bastevik, mojligen grundat p6 en miss-
uppfattning av svenska kartografer. Beckeskcir bigalgr Ll; namnet, som ej anvdnds
idag, avser ett litet skiir innanfcir Sliiggan; f.l. innehflller siikerligen subst. beck, boh.
blg, bbg och s.l. slair; sarnolikt har man kokat beck pfl skiiret; numera iir skiiret over-
byggt med en stenbrygga. Berggyltesl<dr bAryyhalgrLYd., kr.-holme, 1803 K, 1891
Kortet 73, EK(B); f.1. innehiller fiskbeteckninget berggylta. Berggyltesluirs inre flak
briqyltafus iaara Jb{g eller Inre Berggylteflak ioara bdflyltaft{g LVii; grundflak
innanfdr Berggylteskiir; s.l. innehillerflakn. 'stdrre grund med flat yta' . Berggylteslairs
yttre flak bdqyltatgp Ddara ftdg LVii; grundflak mot havet utanfcir Berggylteskiir;
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jfr ftireg. Blixten bl|t<stan LBg; bergudde i Grundsund pfl vilken Blixtens snickeri-

fabrik 169; namnet innehSller en ellips av snickerifabrikens namn, vilken kommit att

anvzindas eiven om udden. Bldbrirsgiljeudden bb@bagilr1adflan LKo; udde vid dalen

Bldbrirssgiljan, se detta avd. 7. 2 Bockholm(en), -holmarna. l. b'bkhelman LBg,
Bockholm 1803 K, Bockholmen EK; pi Stora Kornti iiven kallad Getholmen, se detta

nr 2.2. bdkhdtmana BraHol, BockHolmarne 1848, N. Bockholmen, S. Bockholmen

EK(B); sannolikt htills bockar vilka ej var ijnskvdrda ur avelssynpunkt tidvis isolerade

pfl dessa holmar, se aven Bockholmen Bd l9:2 s. 34 och Bd 7 s. 164. Bondeflaket

bdryaftagat eller Brandskrirs flak brdaJap Jbdg eller Nordare grund nQhara grrtqLYa,

Brandsk" flag 1891 Kortet 73, Brandskiirs flak 1958 Kortet; utbrett grund i vattenytan

mellan Bondebrotten i Soteniis hd och Borgmzistaren; f.l. i namnet Bondeflaket inne-

hiller namnet Bonden, valom se Bd 14:2 s. 74, och f.l. i namnet Brandskiirs flak
namnet Brandslair; s.l. innehiller flakn.'stcirre grund med flatyta':, narnnet Nordare

grund innehiller boh. nordare 'norra' ; grundet iir det nordligaste av flera grund vdster

om Viistingskiiren och ligger norr om Vistingskiirsgrund; jfr Sunnare grund. Borg-

mc)starftu(n)a baymd;tarftilna sjdkortstppt., bbvmcbsarftfia LV[, kr-holmar, EK(B);
grund i vattenytan vid Borgmiistaren; f.1. innehiller holmnamnet Borgmdstaren och

s.I.boh. ftu n. resp. flua f. bflda med betydelsen 'skAI som ndtt och jiimt h6jer sig tiver

vattenytan, litet sklir som ijversvdmmas vid hogvatten eller vid hflrd vind' . Borgmcis-

tama bblamrb;trana LVii; sammanfattande om Borgmcistaren, Yttre Borgmiistaren

och Inre Borgmristaren. Borgmdstaren, Mellume, se Borgmdstaren. Borgmiistaren,

Stora, se Borgrncistaren. Brandskciren brd4Jara, brdpJare LVa, 1891 Kortet 73;

gemensamt namn fdr Brandskcir eller Stora Brandskcir samt Mellume och Innare

Brandskiir, se dessa; om namnet se Brandslair. Brandskiirs flak se Bondeflaket. Brand'

sfuirs td brrinjap [6 eller Tdn tda LVA, Tien 1829, Tilr- 1958 Kortet, EK; den nord-

vdstra holmen i Brandskiiren; frin havet norrifrflLn ser holmen ut som en frin Brand-

skziren utskjutande til. Bredviks skr)r brluigs J@r LKo, 1891 Kortet 73, EKl' fyra skiir

utanfor Bredvik pi Stora Korno. Brddscicken brdsdkan LLi, EK; liten holme oster om

Lindholmen; namnet innehiller stbst. briidsiick m. 'stick innehillande brcid', jfr subst.

humlesi)ck m. under Humlesricken nedar^ holmens silhuett fdr tanken till en hfrrt

packad sZick; jiimftirelsenamn, jfr Humlesdcken nedat. Bubackq bdde brtbhka b8

BroBu; f.1. innehillerBN Bubacka och s.l. bdde'tndewattensberg vars dversta topp

ligger under, i eller strax ovanfcir vattenytan'. Bytteviks uddbdlauigs tidLKo:. udde vid
vlken Byttevik; f .1. innehflller viknamnet och s.l. udd 'tdde'. Bdden b$n BraHol;
undervattensskeir vdster om Stora Borno; namnet innehflller bdde m.'underyattens-

skiir eller undervattensberg (vars dversta topp sticker upp strax ovanfor vattenytan)'.

Brickholmarna bdkhdkmana BroSe, blickholmar 1858; namnet inneh6ller dial. btick-

holme m.'liten, mer eller mindre kringfluten lokalitet, snalast udde, som bildats

genom en biicks slingrande lopP'.
Dyrslair d{rler LBg, Dyrsk. 1891 Kortet 73, Dyrsk2ir EK; litet skiir relativt niira

land; f.l. innehiller av oviss anledning dial. dyr'djur', vanligen 'hcigvilt'. Drideman

dDamaa LKy; udde vid Ramsvikama; namnet innehiller diidmnn m' 'ddd man, lik' och

syftar siikerligen pi att en ddd man flutit iland pi platsen; jfr Dddmanspall avd.5.
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Edsholmen {shebrnan BroEd, EK, Stora Edz holmen 1722,Edsh. 1891 Kortet 73;
liten holme i Abyfjorden; f.l. innehiller BN Ed. Engelbrektsholmen dgabretshehman
Ll, Engelbrectholmen 1829, 1830, 1857; liten, bergig, tidigare kringfluten udde i
Lysekils norra hamn, numera ingiende i hamnanliggningarna; f.l. innehflller av oviss
anledning mansnamnet Engelbrekt. Engelsman(nen), Lille och Store lbla, stdra
dgalsman LKo; tv6 smi skiir utanfor Stora Kornos vrisfra sida; ett engelskt fartyg, en

s.k. engelsman, ska ha strandat diir.
Fillan fila BroKl, 1837, EK; litet skiir i Brofjorden; namnet innehiller boh. filla f .

'trasa' , hiir i nedsiittande betydelse om nigot som eir litet och obetydligt. Finsboudden

flasbuddan LFi, Finsboudde 1891 Kortet 73;f.1. innehiller BN Finnsbo. Flqtholmen

ftQdhelman, ftddhelman eller Flatholm ftddhelm LDj, Flatholmen 1839, EK, Flat-
holm 1891 Kortet 73; f.l inneh?ller adj. flar och s.l. holm resp. holme; holmens ovre
del iir flat. Flutfttlt BroBu, utbrett grund soder om Bubacka; namnet innehillerflun.
'skdr som niitt och jiimt htijer sig 6ver vattenytan, litet sklir som oversvzimmas vid
h6gvatten eller vid hflrd vind'. Forssundsholmarna fdsanthdbmana, lbpmnshdlrmana
eller Furusundsholmarna eller Furusundsholmen eller Forsholmen eller Forshol-
marna BroBu, Furusundsholmen 1 803 K, Furusundsholmarna EK; Forsholmen, Foss-

holmarne, Forsholmarna 1849; holmar niira land vid inloppet till Brofjorden; f.l. i
nafinret Forssundsholmarna innehflller BN Forssund eller namnet pi det sund mellan
holmarna och fastlandet som kiinnetecknas av mycket stark strcim med framforsande
vatten och som sannolikt iir den ursprungliga namnbziraren av BN; Forsholmen eller
Forsholmarna ar troligen kortformer ay ett *Forssundsholmen resp. Forssundshol-
marna; slrivningarna Furusundsholmarna, Furusundsholmen dr siikerligen liksom
namnformen Furusund (varom under BN Forssund) grundade pi en missuppfattning
av namnformerna. F ucke slair f,bkajdr sj tikortsuppt ., fdkajqr LLy, Fockeskar 1 803 K,
EK(B), Focksk. 1891 Kortet 73; troligen innehiller f.l. boh. fucka fdka'ha samlag',
hiir miijligen i en allmiint nedsiittande funktion, jfr FuckebddenBd l4:2 s. 45; skiiret
2ir litet, 16gt och ligger mellan 6n Salt6 och inloppet till viken Triilebergs kile.
Fdleskrir(en) fdbafur LDj, Fdleskiiren EK 1974--79; smiskiir vid holmen Fdlet; f .1.

innehiller namnet pfl holmen.
Getholmarna lif,hebmana LBg, Get-holl-marne 1819; gemensamt namn ftir Get-

holmen nr 1 och 2.2 Getholmenlif,hehman,futhelrman 1. LBg, Giethol: 1673 K, Geth.
1891 Kortet 73, Getholmen EK(B). 2. liShebman LBg; enligt DAGs (sjiikortsuppt.)
anviinds namnet av folk p6 rin Stora Kornci Sven om den intill liggande on Bockhol-
men, se detta nr 1; f.1. innehiller djurbeteckningen gel; sannolikt anvzindes holmama i
iildre tid som betesmark fdr getter. Getryggen fidrASan LVii; grund nordost om GAven,
jiimftrrelsenamn. Giljeudden fifuadf,an, fifuaflt.t LKo; udde norr om 6krarna Giljorna
pi Stora Korn6; f.l. syftar pi Skernamnet Giljorna, varom se avd. 8. Grisen grlsan
Ll; lflgt skiir i vattenbrynet vid Pinnevik (Pinevik); jiimftirelsenamn. Grundrumpen
grdoarorypan Ll; limgt utskjutande svansliknande grundudde sydvlist om St6nge-
huvud; namnet innehiller boh. grundrump m.'svans eller utskjutande smal del av ett
grund'. Grundsand grdpsen LKo; vid Gulskiiren viister om Lysekil liggande upp-
grundning med sandbotten, fiskeplats. Grdurn grdw4, grdwrc LVa, EK(B), Graueln

r
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1891 Kortet 73; kr.-holme; f.1. innehiller adj. grd och s.l. ur(d) eller ul f. 'stenfylld
terrdng, hop av nedrasade stenar, stenbank'; holmen iir gri till skillnad frfln de flesta

omgivande r6da granitholmarna; jfr namnen pi de niiraliggande Svartskir och Gul-

skar; skrivformen Graueln iir sannolikt en missuppfattning av den dialektala uttalsfor-

men. Grc)sbdden grdsbalan LKo; c. 3,6 m djupt liggande sjdgriisbevuxen bide; f.1.

innehiller viixtbeteckningen grtis,hiir 'sjiigriis', och s.1. en form av bdde m. 'undervat-

tensskiir, undervattensberg (vars oversta topp sticker upp i eller strax ovanfcir vatten-

ytan)'. Grdtii rev gr&do rdu Ll, EK 193540, Grdttiref 1891 Kortet 73;tev strax cister

om Grotti m 2. Grdtiiskir grQdaJ(br eller Sndrpen sndypan eller Siilesktir sdbaJ@r

BroNii; litet skiir i lii innanfrir Grtito nr 1; f.1. i namnet Grdtdsktir innehiller namnet

Grt)td; narnnet Sniirpen innehfrller av oklind anledning boh. fSgelbetecfuiingen sniirp
m. 'kornknarr'; f.l. i namnet Siileskiir innehflller djurbeteckningen sril och syftar pi att

man brukade skjuta siil diir; pi skiiret finns dnnu kvar stenar upplagda som ett slags

skytteviirn for siiljiigare. Gulesktirs rump(en) SdhaS@S rciryp@n) LKo; fran Guleskiir
utskjutande grundomride; f.1. innehflller skiirnamnet och s.l. dial. rump m.'svans,
svansformig utskjutande terrzing'. Gunnarsskiirsfluet, Nolare, Sunnare ndlrara, sdatara

gdryarlafft*t LGu; grundomriden utanfdr Gunnarsskiir; f.1. innehiller narrnet Gun-

nars shir (v arom se BN) och s.l. flu n.'skzir som ndtt och j iimt hcijer sig 6ver vattenytan

och som civersvdmmas vid h6gvatten eller vid hird vind'. Gustavs bdde se Kdvrebdden.

Gdsencibban g@santbf;a LSj, 1834; utskjutande udde, som uppifran siigs likna niibben

pfl en gfls; narnnet inneh6ller subst. gdsnabb m., vars s.l. associerats till boh. ndbbaf.
'utskjutande udde'. Gdvebdden 1@uab$an eller Gcive bdde ldua b-fiaLYa; grund utan-

ftjr Giiven; f.1. innehiller namnet Gdven och s.l. en form av bdde, varom se Griisbdden
ovan. Giiveflut fDualbwt eller Griveflua yluaftila LVii; grundomride i vattenytan ndra

Giiven; f.l. innehiller namnet Gdven ochs.l. flun. resp. flua f., bida 'skdr som ndtt och
jiimt hojer sig 6ver vattenytan och som dversvdmmas vid hdgvatten eller vid hflrd

vind'. GriveskatenyloaskQdanLYa; skiir strax norr om Giiven; f.l. innehiller namnet

Gdyen och s.l. skate m.'framstickande udde o.d.', jfr NG 6 s. 361.

Halmsunds dyna hdbmsans djna LLys; litet sk?ir vid viken Stidra Halmsund; f.1.

innehiller namnet Halmsund, se detta avd. 1, och s.1. inneh6ller liksom sfl m6nga

andra namn pi smi kullriga skiir liings Bohuskusten stbst. dyna f. 'kudde' eller iir
inspirerad av andra namn ph dyna, se t.ex. Dynan i det niirliggande Orusts viistra hiirad
(Bd 8 s. 168). Hamnholmen hdrynhekman LKo, 1839, EK; holme vid inloppet
till Stora Komti hamn. Hannevikeholmen hdaawgahdlman eller Hanrwikeholmen

hdawgahehmanLHn,Hanvikeh. 1891 Kortet 73, Hannevikeholmen EK; f.l. innehiller
BN Hannevik. Hansholmen hdnshdbman BraLIoI; holme utanfdr Stora Bomds syd-

vlistudde; f.1. innehflller av okdnd anledning mansnamnet Hans. Husbergs pall hdsbrbp

prilLl; pi sydvistsidan av Stingehuvud; f.l. innehiller efternamnet Husberg och s.l.

pall m.'liten undervattenssten med brant kant'; en folkskolliirare Husbergs barn

drunknade hdt 1876 (enligt d<idboken under badning). Hympel h!rypal LVii; grund

viistsydviist Alekrakeskiir; namnet innehiller nordboh. hympel m. 'kn61, svulst,

puckel', jfr den assimilerade formen hyppel med samma betydelse i namnet pi tin

Hyppeln (Bd 4 s. 64). Hdskir h$JarLKo, EK; udde pi Stora Kornci, eg. f.d. skdr som
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nu iir landfast; f.1. innehflller sannolikt boh. hd 'haj'; namnet kan vara inspirerat av

namnet pfl det relativt niira liggande Hiskiir utanf6r Orust, varom se Bd 8 s. 170. Hdg-
gevall matepall hdgauh! mddaphl LSj; udde med bergavsats liingst ut pi Vassniis diir
hiiggvallsborna skall ha hillit matrast och nattvila vid fiske i omr6det; namnet inneh6l-
ler BN Hriggvall; ompall m., s.l. imatepall, se inledningen avd. 5; sannolikt iir berg-
avsatsen den ursprungliga namnbiiraren. Hiingedyn fuigadfua, hdgadlte LLys, EK
1914-79, Hiingdyn 1958 Kortet; grund med fyr; namnet innehiller boh. hcingedy n.

'dyigt stiille, gungfly'; havsbotten bestflr hiir av dy. Hcirncis(e) tdnge hdnqs tdga sjo-
kortsuppt., hi4as tdga, hfi4asa tdgaBroNd, Hiirniis tange EK 193540, Hiirniise tflnge
EK L974-79; den viistligaste av de utskjutande uddama liingst ut p6 Hiirniiset; f.l.
innehillernamnetHcirnr)sochs.l. tdngem.'l6ngsmaludde'.Hiistslon,Lilla,Storalila,
stdra hd;kbn LSj; steniga strandpartier; namnen innehiller av okiind anledning subst.

hrisisko m. Hdgholmen hbwhebman, hfuhalman forr Hdgholm LLys, Hogholm 1673
K,1687 K, Hcigh. 1891 Kortet 73, H0gholmen EK(B); kr.-holme; holmen dr inte stor
men drygt 30 m hcig med branta sidor. Hdgholmeskiir L., St.lila, stQra hilhebmafqr
for;r Htigholms skir LLys, Hogholms skiir 1803 K, Hogholmeskiir L., St. EK(B);
kr.-holmar; tvi sk2ir vid holmen 11o gholmen. Hdlskdr hdhftlrLYd, Hflllskiir 1891 Kor-
tet 73, Hilskiir EK; litet skiir mellan Brandskiiren och Holen; f.l. innehiller namnet pi
djupriinnan Hdlen, se detta avd. 1, vid vilken skiiret ligger; skrivningen Hillskiir pi
Kortet 1891 iir, liksom namnformen pi EK, siikerligen en missuppfattning av dialekt-
uttalet.

Inre BorgmristarenLYd,, In(r) Borgmdstaren EK; innanfiir holmen Borgmdstaren
(se detta) liggande skiir, skilt frin Borgmiistaren av ett mycket smalt sund; jfr Utare
Borgmcistaren. Innare Bralldslcdriqara brci4jar,i4ara brdalrlr LVii, Brandsktir, Inre
1829,In. Brandskiir EK 1935-40; Klivskiir EK 1974-79; namnet innehiller boh.
innare'inre' och syftar pi att holmen iir den av Brandskifen som ligger liingst in mot
land; den p6 EK 1974-:19 fcjrekommande namnformen Kldvslair har inte kunnat be-
liiggas i omrfldet och iir sannolikt en missuppfattning.

Jcimningarna ldmrugana,ldmnagana sjtikortsuppt.,ldrynaganaLKo, Jiimningarna
1803 K, EK(B), Jemningarne 1891 Kortet 73; kr.-holme; namnet betecknar tvi
holmar, av vilka den ena htir till Skaftti sn, Orusts viisfra hiirad, se JcimningarnaBdS
s. 171 med litteratur; namnet innehiller sannolikt ett till adj. jcimn bildat subst.
*jcimning m. och syftar pfl holmarnas jiimna yta. Jiimningsbdden yiryntgsb$n LKo,
1958 Kortet; ang. f.l. se foreg.; s.1. innehfiIler bdde m. 'undervattensskiir, undervat-
tensberg (vars oversta topp sticker upp i eller strax ovanfijr vattenytan)'.

Kalv(e)bdden kdkuab*an LKo, Kalfbiden 1803 K, grund sydcist holmen Kalyen
nr 2 nedan; f.l. innehfrIler holmens namn och s.1. en form av bdde, varom se Gc)ve-

bdden ovan. Kalveknoppen kdlruakiapanLKo; brant bergudde pil Kringflutna kalven,
dvs. Kalven nr 2 nedan; f.l. innehiller namnet Kalven och s.l. boh. knopp'liten berg-
knol'. Kalvsunds udd kiiksnns dd LKo; udde vid Kalvsund; f.l. innehfiller namnet
Kalvsund. Kasniis kdsrubs BraBrd, EK; niis vid Trommekilen; f.l. innehiller kas f.
'rcijning, svedjefall', varom se inledningen avd. 8. Kavringen kQuregan LKo; smalt
skiir i s<idra inloppet till Smalsund; namnet innehSller boh. kavring m. 'efter griidd-
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ningen pi bredden ituskuren rund limpa, som ddrefter torkades i ugnen'; skziret anses

likna en sidan kavring, jiimfiirelsenaflm. Klockarebdden kbdkarabpn, khdkarabon

eller Klockaren khdkaq LSj?; undervattensgrund; namnen innehiller av oviss anled-

ning yrkesbeteckningen klockare; s.l. i namnet Klockarebdden innehlller bdde m.

varom se Jiimningsbdden ovan. Kldveskrirs Jlak khdpalgp ftsS, kWuidS Jbdg LYa,
Klflfsld flag 1891 Kortet 73; grund pL 1,7 meters djup sydost Klflveskiir; f.l. innehil-
ler namnet Kldveskiir (varom se BN) och s.l. flak n. 'stcirre grund med flat yta'.
Kldvesktirs huvud kbdualgp hA LKlil h6g udde pi Kliveskiir; f.l. innehflller namnet

Kldveskrir och s.l. huvud n. 'h6g udde, framskjutande bergparti'. Kldveskcirs rump

kbdpalgs rcimpLKlil; sijdra iinden av Kliveskiir; ang. f.l. se fcireg., s.l.innehiilet rump

m.'svans, svansformigutskjutandeterrdng'. Knopparna$ndpana Ll; smflskiirutanfcir

St6ngehuvud; namnet innehiller boh. knopp m. 'liten bergkncil'. Knoppen $nripan
LVi; litet skiir utanfor Berggylteskdr. Knullarna $nalana LVii; smflskdr sydost om

Borgmdstaren; namnet innehfiIler no. dial. knulle m.'liten Bergknold, Stenbanke som

stikker op i Ager eller Eng, Skjer' (Ross), jfr Lindroth 1922 s. 4I. Kndsen knbsanLSl,

undervattensgrund pi 6 meters djup i havet utanfor Skalhamn; namnet innehiller boh.

lcniis m.'bergkndl', jfr t.ex. Makrillekndsarnq i det angrdnsande Soteniis hd, Bd l4:2
s. 58. 2 Koholmen kdhakman, kilhekman.1. BroNii, EK; holme sydost Hiirniis tinge
med ett grunt sund skild fran Slaholmen. 2.BroBd, EK; f.d. holme i Styrsvik, numera

landfast halvd med brygga, f.d. lastageplats frjr sten; lokaliteterna har siikerligen ftirr
anvdnts som betesplatser fcir kor. Kollskir ldljfir, kalffir LYa, EK(B), Killskiir 1803

K, Kollsk. 1891 Kortet 73; kr-holme; liten hdg holme soder om Gunnarsskiir; f.1.

innehflller det enstavig a koll (kull) m. 'kulle' , jfr t.ex. Kullholmen Bd l2:2 s. 235.

Kollskdrs flak knfisp ftaS, ballsp ftdS eller Kollskrirs fluLYa, Kollsk'flu 1891 Kortet

73, Kollsks flak 1958 Kortet; grundomride oster om Kollskiir; namnet innehiller
namnet Kollslcrir sarl;fi flak n. resp. flu n., om vilka se denna avdelnings inledning.

Kolsviksskcir eller Korsyiksluir fuputglitr sjtikortsuppt. l9l7 eller Kolsviks skiir eller
Korsviks skiir kiswgs Jdr LKo; Korsvikskiir EK 1935-40, Korsviksskiir EK1974-79,
litet skiir utanfor Kolsvik(en) eller Korsvik(en) pi Stora Korn6; f.l. innehiller vik-
namnet Kolsvik(en) eller Korsvik(en). Kolsviksudden ellet Korsvikudden $dpwguflan
sjiikortsuppt. l9L7 eller Kolsviks udd eller Korsviks udd kisutgs dd LKo; udde vid
Kolsvik(en) eller Korsvik(en) pi Stora Korn6. Korndflaket kdnalhbgat eller Flaket

ftdgat, LKo; med sjrimiirke forsett grundomride 3,6 m under vattenytan i farleden

vdster om Korno kalv; namnet Flaket anvdnds endast av kornijborna; namnen inne-

h611er boh. flak n. 'sttirre grund med flat yta' . Korni) kalv se Kalven m 2. Koriintan
kprdnta sjokortsuppt., hlrcb4ta LVii; grund i vattenytan cister om Klflvskiir och scider

om V2istingskiir; namnet innehflller stbst. koriinta f . 'vid slakt uttagna indlvor av ko'.
Koudden krtodan LFi; bergudde i Gullmarn. Kramkistan krSmSe;ta Ll, EK; litet skiir

utanfcir Stfingehuvud och i niirheten av holmen Humlescicken och djupriinnan Krtimare-

rdnnan (avd. 1); namnet inneh6ller det i frflga om iildre forhillanden anvtinda subst.

kramkista f. 'kista fdr forvaring av kramvaror', dvs. for ftirvaring av manufakturvi[or
av olika slag; jiimftirelsenamn. Kringflutna kalven se Kalven nr 2. Kdgarna kdgana

LSj, EK(B), Kigarne 1891 Kortet 73; niryra mindre holmar som ser ut som upp- och
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nedviinda bitar; namnet innehiller boh. kdg m.'6ppen, rundgattad kdlbet anvdnd som
lillbflt vid flske'; jfr Kdgholmen, St., L. Bd 4 s. 87. Kdvrebdden kfiqrab$n eller
Sdnnare Kdvrebdden sda.ora $fuprabln sjiikortsuppt.l9IT eller Gustavs bdde gistaus
b8 BroNii; f.l. i namnet Kdvrebdden innehiller namnet pfl den niirbeliigna kringflutna
lokaliteten Kdvran, varom se nedan, och s.l. innehflller bdde m. 'undervattensskiir,
undervattensberg (vars oversta topp sticker upp i eller strax ovanfdr vattenytan)';
namnet Sdnnare Kdvrebdden innehiller boh. sdnnare'scidra'; biden ligger scider om
Kdvran; jfr Ostare Kdvrebdden nedan; f.l. i namnet Gustays bdde innehiller mans-
namnet Gustav; en Gustav fran Lahiilla i Brastads sn drunknade hiir pi viig till en

begravning i Gravarne. Kdvreskiiret kdwrajst BroNii; undervattensskiir utanftir
Kivran.

Lahrille skir lfihela lqr BraBra, EK, Lahiille skiiret 1799; litet skiir i Brofjorden
utanfor Lahiilla; f.l. innehiller BN Lahrilla. Lahrille stenmal ldhela stinmatr BraBrii;
strandomride vid Lahlilla med stenmal; ang. f.1. se foreg.; s.l. innehiller stenmal m.
'samling av stenar i och ovanpi marken; terriing med kullerstenar niira strand l. pi
holmar'. Lenas holme l?nas hdkma LKo; holme vid Stora Kornti; f.1. innehiller av
okiind anledning kvinnonamnet Lena. Lilla bdde ldla bda LKo; litet grund sydost om
Stora bflde; namnet inneh6ller bdde m. hiir med uttalet bfia; om bdde och olika uttal
av detta se denna avdelnings inledning. Lilla Fdl(et) ldb rtib LDj, Lilla Ftilet EK
1974-:79; liten holme intill den stdrre holmen Fdlet. Lilla knoppen se Vcistingskiirs-
knoppen. Lillektrnd udd lblakbno xd LDj;dstligaste udden pi Lilla Korno; f.l. inne-
hiller tjnamnet Lilla Kornd. Loddebosk)r lddabulbr BraMb; skiir utanfcir beb. Lod-
debo; f .1. innehiller BN Loddebo. Lorte udd ld_ta d8IJh, EK, 1958 Kortet; udde pi
scidra sidan av yttre delen av Triilebergs kile; kanstrorett nbdsattande namn med okiind
namngivningsgrund, mtijligen har ting och annat skriip drivit iland vid udden, jfr
LortehuvudelBd 18 s. 178, ochDretnosBd.20:2 s. 146. LumpanldrupS sjokortsuppt.,
ldrypa BroNd, 1891 Kortet 73,EK; litet skltr; namnet innehflller boh. lumpa f. 'dockt
osyrat brdd som steks i panna'; pfl avstand ser holmen ut som ett sidant brtid; jfr lika-
lydande namn Bd l4:2 s. 57. Lumpebdden ldrypabdn BroNii: grund utanfor sk?iret

Lumpan; f.l. innehflller namnet pfl skiiret och s.1. bdde m. varom se ovan. Lusegrund
h,)sagrhry,ldsagritn LVii, Lysegrund 1891 Kortet 73, Lusegrund 1958 Kortet; grund
nordv[st om Gdven; f.l. innehi]ler sannolikt djurbeteckningen lus m. i pejorativ
anviindning om grundet, som av sjrifarande i omridet betraktas som ett ldmskt och
farligt hinder for sjofarten; skrivningen 1891 tu siikerligen en missuppfattning eller en
>uppsnyggning>> av den dialektala namnformen. Lusebddarna lQsab{anaL; smh,nara
vattenytan liggande berggrund i yttre Brofjorden; ang. f.l. se fdreg.; s.l. innehiller
bdde, varcm se ovan. Ldnga stenmalen ldga stQnmqh LKy;16ngt stenigt strandparti
scider om Ramsvikarna; namnet innehdller adj. ldng och stenmal m. 'samling av stenar
i och ovanpi marken; terriing med kullerstenar ndra strand eller pi holmar'. Ldrugeviks
bdde ldgauigs b0Ll;htet grund utanfdrvikenlingevikvidnorra hamnen i Lysekil; f.1.

innehiller viknamnet och s.l. bdde, varcm se ovan. Iingholmen ldghebman LLi, EK,
Langh. 1891 Kortet 73; lingstriickt holme scider om Lindholmen; f.1. innehiller adj.
ldng,boh.lag. Ldven lduan dvenkalladLdvudden l@uxdry LSj, EK; udde i Brofjorden;

r
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narffiet Ldverz iir siikerligen sekundeirt till namnet pfl det intilliggandeberget Ldven, se

detta avd. 5; i namnet livudden har i sfl fall en ftirtydligande s.l. udde lagts till det

ursprungliga namnet; en annan mtijlighet iir att namnet Ldven lir en redukt av namnet

Iivudden, vilket iir sekund2irt bildat till bergnamnetl;d.ven.Iikevik(s) skar fugauig ftir,
lQgauigs jdr LDj, Ldgvikssk. 1891 Kortet 73, Ltikeviks skiir EK 1974J9; tre skiir ut-
anfcir viken Ldkeviken pi Lilla Korn6; f.l. innehiller viknamnet. Iisa FdlenLDJ,
1839;sammanfattandenamnpiFt;let,LillaFdl(et)ochFdleskriren,sedessa; adj.ldsa
syftar s?ikerligen pfl att holmarna och skiiren inte har landfiirbindelse med Lilla Korn6;
jfr Lt)sa tdngarnaBd l4:2 s. 58, men har ocksi ordlekskaraktiir, syftande pi att loka-
liteterna kan liknas vid ltissliippta f61.

Makrill(e)skdr mdfr,reljsr, mdkrelq.Sbr LLys, Makrillsk. 1891 Kortet 73, Makdll-
skiir EK(B), Makrilleskiir EK 1974-79; kr.-holme; fre smi skiir sydost om Salttt; f.1.

innehiller fiskbeteckningen makrill. Mariasholmen martashdlrman, mdflashabman

LLi, EK; holme oster om Lflngholmen; f.l. innehiller av okiind anledning kvinnonam-
net Maria, med s-genitiv i fogen till skillnad mot den vanligare konstruktionen Marie-
holmen o.d.; jfr dock Majasmyren Bd l2:2 s. 23. Mastholmen mdghebman LDJ,
EK; holme utanfor Lilla Kornti hamn; f.l. innehiller subst. mast; pir holmen fanns

frirr en mastkran. Mellume Borgmiistarholmen se Borgmristaren. Mellume Brandsl<ir
melama brQnfar LVii, Mell. Brandskiir EK 1935-40; narnnet innehiller boh. mellum
'meIIan' och syftar pi att namnet betecknar den mellersta delen av Brandskiir.

Mellumen mdluman LVii, Mellingen EK 1974--79; lang f.d. holme mellan holmarna
Tan och Viiggen, numera med landforbindelse med Viiggen; namnet innehflller boh.

mellum'mellan' och iir sannolikt en ellips av ett underliggande *Mellumholmen.

Mjdlholmen rybbhahman BroSta; markomride p5 tvi sidor omgivet av Hallindsb?ick-

en; f.l. innehiller stbst. mjdl och s.1. holme i betydelsen 'fastare, hdgre markomride
omgivet av vattendrag p6 minst tvi sidor'; omrfldet liir ha sfllts frfln Hegiirde till
Staxiing fdr en viss miingd mjol Munkarna mdgkana eller Munkeskciren mdgkaskitre,

mdgka[dre forr tiven Munkholmarna BroBu, Munkholmame 1849, Munkarna EK;
fyra smi rundade kullriga skiir, vilka vart och ett kan liknas vid det kala huvudet pi en

munk; namnet 2ir sannolikt ett jiimftirelsenarnn, jfr fiilj. Munkehatten m,bgkahalan

BroBu, 1849, EK; htig bergig udde med ytterst pifallande hattliknande form; enligt
sjdkortsuppt. avser dock namnet hela berget fran vilket udden sticker ut i have! san-

no1ilt har udden eller det kullriga spetsiga berget, kanske bflda, liknats vid en munk-
hatt, antingen i dess anv?indning om huvudbonad tillhiirig munkdriikt eller i n6gon av

dess utvidgade betydelser om vrixterna monke, Jasione montana Lin., eller stormhatt,

Aconitum napellus Lin. (fr munkhatt SAOB M 1588). Munkeviks skir mtitgkaurysftbr

eller Valfisken udWskan Ll, Munkeviks skiir EK; skiir utanftir Munkeviken L., St.

liingst ut p6 Stingehuvud; f.1. i namnet Munkeviks slcr)r innehhller namnet Munke-
viken; nartnet Valfi.sken innehiller djurbeteckningen valfisk; skiiret iir kullrigt och av-

langt och anses av folk som rtir sig i omrfldet se ut som en stor val; jiimfdrelsenamn.

Mdvesktir mduddr BroVr, EK f.1. innehiller boh. mdve m. 'mis'. Mdskir mdjdr
LBg, EK; litet sk?ir i yttre delen av Tr[lebergs kile; f.l. innehAller en nerslipad form av

boh.mdge,mdkeellermdve,samtligam.'mis'. Miirrekullenmdrabiln,mdtalqlLLys,
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1891 Kortet 73, EK(B); c. 15 m hrig holme med mjukt sluttande sidor sydost om
Salttj; f.l. innehflller av okiind anledning djurbeteckningenmcirrf.; p6 skiiret finns idag
ingen bergformation som liknar en meirr eller en del av en mzhr.

Nerstugas grund nQSliluas grrtg LVii; grund vzister om Gr6um; f.1. innehiller siker-
ligen BN Nerstugan; antingen har Nerstugan pi Lilla Korntj ingitt i medangivelsen
for grundet eller ocksi har folk fran Nerstugan brukat fiska pi grundet. Nordare grund
se Bondeflaket. Nordare c)tdngen ndbora @tagan BraHol, N. Otangen EK; Stora
Bornos norra udde; namnet inneh6ller boh. nordare'norra' och en mer eller mindre
tillfiillig bildning dtdnge m. 'ling, smal udde pi o' . Ndset se Alsbricke holme. Nris-
udden ndsttdan BraHol; f.l. innehiller BN Nds.

Ola i Hdlas bddar dha t hDhas biarLKo; grund vid Jiimningarna; f.l. innehiller av

okdnd anledning personbinamnet Ola i Hdla och s.l. bdde m.'undervattensskdr, un-
dervattensberg (vars riversta topp sticker upp i eller strax ovanfor vattenytan)'.

Pelleskiir pdlakr Ll, EK 193540; liten holme utanfor Lysekils kallbadhus; f.l.
innehfrIler mansbinamnet Pelle; holmen kopt och 2igd av skidespelare Pelle Janzon;

namnet anvdnds ej idag. Petters stenar pdlaS ptQnar LKo; grund bestflende av flera
stenar scider om Bredviks skiir, Stora Korno; f.l. innehiller av okdnd anledning mans-
narnnet Petter. Piggen pigan Bratla, 1803 K, 1891 Kortet 73; utskjutande, mycket
smal udde liingst in i Brofjorden; namnet innehiller subst. plgg m. 'spets'. Plogjrirnet
phdqg4at BroBu, EK; smal, utskjutande udde; namnet innehiller stbst. plogjiirn n.
'plogbill' eller 'plogrist'; uddens yttre del har formen av ett plogjiirn; jiimftirelsenafirn.

Plogjcirnsbdden phdqq4,sban BroBu, grund utanfdr udden Plogjrirnet; f.l. innehiller
uddens namn och s.l. bdde m. 'undervattensskiir, undervattensberg (vars civersta topp
sticker upp i eller strax ovanfor vattenytan)'. Predikstolens huvud prd$astons hALYa;
htig bergudde p6 sddra delen av Brandskiir med bergavsatsen Predikstolen (avd. 5);
f.l. innehflller namnet pi bergavsatsen och s.l. huvud n. 'hcig udde, framskjutande
bergparti'.

Ramsviksskiiret rcirytswgafflt LKy; skiir utanfdr vikarna Ramsvikqrna och utanfor
beb. Ramsvik; f.l. innehiller viknamnet eller namnet pi bebyggelsen. Ravepallen
rfiuapq.ln LHn; udde; f.1. innehillerboh. rav f. en biform nll rdv'bakdel, stuss' och s.l.
pall m.'bergavsats vars ena sida bestfrr av en mer eller mindre lodriit nedfltstupande
brant', varom se inledningen avd. 5;jiimfdrelsenamn; nigon bergformation pi udden
2ir sannolikt den ursprungliga namnbiiraren. Ringesl<ir rbgafur fdrr dven Krabbeskir
Ll, Krabbeskdx 1834, Ringskiir 1857, 1862; skiir i sddra hamnen; f.l. inaffrnet Krab-
beskcir innehflIler djurbeteckningen krabba; f.1. i namnet Ringeskcir innehfiller sanno-

likt subst. ring,hdr i betydelsen 'fortrijningsring'; sannolikt har en forttijningsring ftirr
funnits pi skiiret, jfr t.ex. Ringen Bd l4:2 s. 62; skiiret ingfrr idag i ett utfyllnads-
omride och iir diirftir inte lingre synligt. Rinkenr)s rbgbands Ll, 1891 Kortet 73;liten
udde ytterst p5 Stingehuvud; f.l. innehflller enligt folk i omridet boh. rinka rbgka
'tretirig mis', som hailit till pi platsen. Rumpudden rdrypaf,ry eller Rumpudden, Store
strjra rrbrypaf,n BroBd, Rumpudden EK 1935-40, Store Rumpudden EK 1974-79;
udde vars yttre del skjuter ut i Abyfjorden i en svansliknande spets; f.l. innehiller boh.
rump m.'svans, rumpa'. Rumpudden, Lilla lDla rdape@r"t BroEd, Lille Rumpudden

r
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F-K1974-79; en mindre udde inte langt fran foreg. Ryggen rrtgan LVii; langstriickt
grundrygg sydviist Griurn, fiskeplats; jlimftirelsenamn. Riivepallen rduapalan BraHol,
EK, udde pi norra delen av Stora Borno; f.1. innehiller av okiind anledning djurbe-
teckningen riiv och s.I. pall m. 'bergavsats vars ena sida bestir av en mer eller mindre

lodriit neditstupande brant', varom se inledningen avd. 5. Rddhammar rQhbrqarttppt.
1918, rdhhrttarBroBre, EK; bergskiir i viken Bredviks lera; f.l. innehiller adj. rdd och

s.l. hammar m. 'brant framskjutande bergparti'; sk2iret bestir av rod granit. Rddhiille
udde rdhrbla ddaBraBra, EK; pfl eller vid udden ligger hiillen Rddhrilla, se detta avd.

5. Rddmyrans huvud eller Rddmltrens huvud rpm!4ras h&paLl, Rodmyrens huvud EK
193540, Rcidmyras huvud EK 1974-19; bergudde av rod granit strax norr om Lyse-

kils norra hamn; f.l. 2ir dunkel, men syftar siikerligen pi ett eller annat sdtt pfl uddens

riida fiirg; s.l. innehfrller huvud n.'hcig udde, framskjutande bergparti' ; en mdjlighet iir
att namnet ihnehflller djurbeteckningen rddmyra och iit en skdmtsam jiimftirelse med

huvudet pi en rddmyra; skrivningen pfl EK 1974-79 iir en itergivning av narnnets

dialektuttal.
Saltholmen sdlthekman LLys, EK(B); ett smalt sund skiljer holmen fran Salt6; f.l.

innehiller subst. sall n. och syftar siikerligen pi att man i iildre tid tagit tillvara salt

som legat kvar i bergskrevorna pi holmen sedan havsvattnet torkat bort eller pi att

man utvann salt genom kokning av havsvatten;jfr t.ex. SaltholmenBd l4:2 s. 63 med

litteratur. Saltd sdltbLlys, EK(B); ang. f.l. se fcireg. Saltdfluor sdltbftQrLLys; grund-

omride vdster om Saltti; f.l. innehiller namnet Salta och s.l. flua f. 'skzir som ndtt och
jiimt htijer sig civer vattenytan och som civersvdmmas vid htigvatten eller vid hird
vind' . Saltij huvud sdhb hA LLys; hoglZint udde eller nzis pfl sydviistsidan av Saltrj; f.l.
innehiller namnet Saltd och s.l. huvud n. 'hog udde, framskjutande bergparti' . Sand-

viks udd sdnoigs tidLKo; udde vid vlken Sandvlk; f.1. innehiller viknamnet. Sjdbod-

holmen se Vadbodholmen. Skagskeiret skdrujdra eller Skogskdr, Stora LLys; kr.-hol-
me; det stdrre skdret i gruppen Skagslairen eller Skogsktir(en), se detta. Skagskirs
knoppar skd.wjds $ndpar LLys, EK(B); kr.-holmar; smfl, ofta civerspolade skdr norr

om Skagskiiren; f.1. inneh6ller namnet Skagskriret (se strax ovan) och s.l. knopp m.

'liten bergknol' . Skeppholme bdde Jbbhebma b8 Ll; undervattensgrund nordost om

och ndra Skeppholmen; f.l. innehflller namnet Skeppholmen och s.1. bdde m. 'under-

vattensskdr, undervattensberg (vars civersta topp sticker upp i eller strax ovanfcjr

vattenytan)'. Skeppholmen, Lilla lZla Jbbhdbman Ll, L. Skeppholmen EK; en mindre
holme invid den betydligt storre liggande Stora Skeppholmen. Skeppholmen, Stora

std,ra lbbhehman forr Stdngholm Ll, Stangholm 1673 K; Skeppholmen 1806 K,
Skeppsh. 1891 Kortet 73, St. Skeppholmen EK; holme ndra norra hamnen i Lysekil;
f.l. innehflller av okiind anledning skepp; om holmens iildre namn se Stdngholm m l
nedan. Skorvehuvudet skilruahAt,, skdruahi\ skbruhAt BroNd, EK, Skorf hulud 1891

Kortet 73;hog,bergig udde i Abyfjordens mynning; f.l. innehflllerboh. skorv m. 'hud-

sjukdomen skorv som bl.a. yttrar sig som skrovliga utslag; skorpa pi sflr'hiir syftande

p6skrovligochoj2imnmark, jfrboh. adj. skiroate 'skrovlig'. SkrciddarenskrddanLl;
grund sydost om Jiimningarna; namnet innehiller av okiind anledning yrkesbeteck-

ningen skrciddare. Skuteviksbdden s$t)dawgsbEn LSj; bide utanfdr viken Skutevik;
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f.1. innehiller viknamnet och s.l. bdde,varom se sffax ovan. SkrillholmenfiilhekmanLl,
EK, Skellholmen 1 891 Kortet 73; f .1. innehiller boh. skril ftil, fiil n. 'skalmusselskal,
snzickskal, skalgrus, skalsand'; vid holmen plockades mycket skiil till agn vid backe-
fiske. SWiret i Sundet fidt, t srtN LKo; undervattensskiir i sundet Sundet, dvs. Brand-
skdrs sund. Sladholmarna slfihabmana BroNd, EK 1970-79, Slaholmarne 1806 K;
betecknar holmen Sladholmen (se folj.), vilken med sina utskjutande uddar och in-
skurna vikar ser ut som om den bestod av flera holmar. Sladholmen sldhabmaru BroNi,
Sliholmen 1891 Kortet 73, Slaholmen EK 193540; holme med flera utskjutande
uddar och inskjutande vikar; f.l. innehf,ller sannolikt boh. slad sla, Sla f. '6lkista'; vid
holmen flskas mycket 6l; namnformen Sldholmen piKortet 1891 iir siikerligen en
missuppfattning av den lokala dialektala namnformen. Slonholmen plbtrhdlman
BraHol,1848, EK; hcig, numera landfast f.d. holme i Gullmarn; f.l. innehiller subst.
slott, troligen som i si manga andra namn i Bohusliin i jiimfdrande anviindning hiir
med syftning pi holmens htijd och branta sidor; se t.ex. Bd 9 s. l4l och Bd 8 s.237.
Slrigge bdde skiga b$ Ll, Sliigge bide 1803 K, Sliiggabiden 1891 Kortet, 1958 Kortet
73; undervattensgrund med sjiimiirke ndra holmen Sldggan (se nedan); f.1. innehiller
namnet pi holmen och s.l. bdde m.'underyattensskiir, undervattensberg (vars civersta
topp sticker upp i eller strax ovanfcir vattenytan)'. Sltitholmsskcir LLys, EK; skiir niira
Sliitholmen; f.1. innehiller BN Skitholmen. Sldviksholmarna sldugshehmanaBroEd,
EK; holmar vid Sldvik; f.l. innehiller BN S/avik eller det likalydande viknamnet, var-
orq se under bebyggelsenamnet. Smalsunds bdde smdlshas bblo LKo; flskeplats fdr
utsittande av hummertinor i sydvd.stra delen av sundet Smalsund: namnet innehiller
namnet pi sundet och bdde, varom se strax ovan. Smdskrir, Norra, Sddra ndbora,
sdarora smdjdr BraHol, Smiskiir N. S. EK; tvfl sm6 skiir i sundet mellan Stora Bornii
och Holma satei. Smiirstycket smQrsthftat, smQS[hfr,at eller Smdrstyckeudden sm)r-
sthkaadan, smdpthkaadanLKo; bergig udde ut mot havet pfl viistsidan av Stora Kornii;
pi irdden ligger bergtoppen Smt)rstycket (avd.5). Smdrstyckegrunden smQrsthkagrnn,
sm&ftokagrhn LKo; grund pi 0,5 meters djup utanfor udden Smdrstycket; f.l. innehil-
lerluddens namn. Smdrstycke holme smdrstbka hdkma, smdstbka h6lma LKo; holme
utanfdr udden Smdrstycket. Snubbeskcir sntbojdr LKo; det storsta av tre skzir i stidra
delen av viistra inloppet till Srfialsund; f.l. innehflller boh. fiskbeteckningen sruubbaf.
'stdnsnultra'. Snubbeskdien sndsa[qia, snilbpjdra LKo; sammanfattande om de tre
skd.r av vllka Snubbeskiir ar det storsta. Sncirpen se Grdtdskr)r. Stenen st{n LYa, lun-

dervattenssten sydviist Giiven; best. och obest. sg. av enstaviga maskuliner pi n sam-
manfaller river hela liinet; se vidare Janzln 1936 s. lOl. Stora bdde stdra bfia LKo,
Storeb. 1891 Kortet 73, Store bide 1958 Kortet; grund med sjrimiirke nordvdst om
Lilla bide; namnet innehflIler bdde aven hiir med uttalet b\a; om bdde se Lilla bdde
ovan samt denna avdelnings inledning. Stranden str(na LKo; omridet omkring ham-
nen pi Stora Korn6; namnet innehiller strand f., i boh. dven om flskelZige. Stretudden
strbdedan eller Streten strddan LHu, Stretudden EK, 1958 Kortet; bergig udde vid den
avsmalnande delen av yttre Brofjorden; namnen innehiller y. streta'arbeta hflrt,
arbeta mddosamt' eller subst. stret n.'hirt arbete, hflrd arbetsomgeng' o.d.; hiir var det
sv6rt och slitsamt att ta sig fram med bet de strcim och vind var ogynnsamma; namnet

I
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Streten iir siikerligen en ellips med udde m. som ellipsbas; jfr Stretberget, avd. 5.

Stdnge bdde std.ga b8 eller Stdngebdden stdgabln Ll, Stangeb. 1891 Kortet 73,1958
Kortet; undervattensgrund med sjomiirke utanf6r Stange huvud; ang. f.l. se f61j; s.l.

innehflller bdde m.'undervattensskiir, undervattensgrund (vars tiversta topp sticker
upp i eller strax ovanfor vattenytan)'. Stdnge huvud stdga hduaLl, Stingehufvud 1858,

1891 Kortet 73, Stinge hulud EK; yttersta, vlstliga, hiiga och med fyr fdrsedda udden

av Stingeniis; f.1. innehiller antingen namnetStdngen,varom se BN, eller subst. srring

f. i betydelsen 'sjdmiirke i form av en uppsatt stflLng', om stdng som namnelement se

t.ex. Sta}re 1952 s.1 ff. med litt.; s.l. innehiller huvud, varom denna avdelnings inled-
rung.2Stdngholmenf.iildrenamnpiStoraSkeppholmen,seSkeppholmen,Stora.2.
stdghebman Ll, EK, Stangholm 1803 K, Stangh. 1958 Kortet; Stangskiir 1844 GK,
Stangsk. 1891 Kortet 73;bildaholmarna ligger niira Stinge huvud, nr 1 vdster och nr
2 sdder diirom; om f.l. Stdnge- se Stdnge huvud; namnformerna Stdngsl<rir 1844 och

Stdngsk.1891 beror sannolikt pi en missuppfattning, kanske inspirerad av de relativt
vanliga kustnamnen Stdngskrir liings gamla segelleder; jfr Testholmen och Humle-
scicken, vilka pi Kortet 73 l89I kallas Tisth. el. Stdngh. Sunnare grund sdryara grag,

sdarara granLYa; det sydligaste av flera grund vzister omViistingskiiren och sdder om
Viistingskiirsgrund; f.l. innehiller boh. sunnare 'sddra';jfr Nordare grund. Svarta hu-

vud suhya hduzLKo; bergig udde norr om Korsvik pi Stora Korno; uddens berg har en

blisvart fiirg; om namnelementet huvud se Sl<orvehuvudet. 2 Svartskdr sudffqr, sudtJs.r,

sud$qr.1. LVA, 8K.2. LKo, Svartsk. 1891 Kortet 75, EK(B); kr.-holme; f.l. innehiller
ad1. svart; skeiren ser m6rka ut och m 2 har en relativt htig svart sffandkant; niira bida
skiiren finns skiir med namnen Gulskcir och Guleskrir, se dessa. Svartskdrflak sudlfar

ftdgLKo; utbrett grund nordviist Svartskiir m 2;nannetinnehflller namnet Svartskcir,

varom se fcireg., samtflak n. 'storre grund med flatyta'. Svenneskcir sud4atfir BraRy,

EK; litet skiir i Ryxo sund ndra tin Ryxti; f.l. innehfiIler sannolikt av okiind anledning

mansbinamnetSvenne och s.l. skiir,varom se denna avdelnings inledning. 2 Svenshol-

men. I. LDj, se Fi)let. 2. BraHol, 1799, 1834. Svinholmen soinhehman LSl, EK(B);
liten holme i Svinevik; f.l. innehiller av okiind anledning djurbeteckningen svin n.

liksom f.l. i namnet Svinevik. Svrirareudden sudrarae@ry LKy, EK; udde vid Rams-

vikama; f.1. innehiller v. svdra med kompositionsform ph -are; enligt meddelare liir
udden vara sv6r att kryssa forbi med segelbflt .3 Sril(e)sldr sdlSdr, sdlajsr. l. se Grt)tt)-

skir.2. LKo. 3. LTd; f.l. innehiller djurbeteckningen sr)l;phnr2 finns liimningar efter
s.k. stilkrokar, dvs. i berget fastsatta krokar p5 vilka siilar fastnade ntir de srikte sig upp

pfl stranden. Sdnnare Kdvrebdden se Kdvrebdden. Sdrkileholmen sQrylahelmanLSo,
EK; f.d. holme, numera landfast; f.l. innehflller BN Sdrkila. Sdskrir sdjqr LFI; smal
udde diir man fcirr tviittade fir; f.l. innehflller dial. sdd so m.'fhr' .

Tallrikarna tdlre$ana LVa, Talldkarne 1803 K, 1891 Kortet 73; sammanfattande

om grunden Lilla och Stora Tallriken, se f61j. Tallriken, Lilla, Stora lbla, stQra

tdlrekan LVii; tvi smi tallriksliknande grund sdder om Borgmzlstarcn.2 Testholmen.

l. se Humlesiicken. 2. tisthebman LLi, EK; f.l. innehiller boh. figelbeteckningen
teste m. 'tobisgrissla' . Tjurskallen SlSkhln, *dpkhln LBg; mot norr framspringande

udde pi Getholmen mot vilken havet bryter starkt; namnet iir ett jdmforelsenamn,

I
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jfr t.ex. Tjur(e)pannanBd l9:2 s. 52. Tobakskiir tribaklqr, fibakjdr LKo; skiir viister
om hamnen pfl Stora Korn6; f.l. innehflller av okiind anledning subst. tobak, i dial.
vanligen trtbak. Toll(e)bdden tdlbalan, tilabatan sjokortsuppt. 1917, tdlbdn, tdlbbn
LKo, Tollb6den 1891 Kortet73,1958 Kortet; med sjomZirke fcirsett undervattensgrund
ph 1,7 meters djup; f.l. innehiller sannolikt, av okiind anledning, det frirr i Bohusl2in
vanliga mansnamnet Tblle, varom se Lind 1905-15 sp. 1037, Lindroth 1922 s. 170
not 4 och Bd 8 s. 44. Tbrkelsholme(n) BraHa, 1843; f.1. innehflller av oviss anledning
mansnamnet Tbrkel. Tbrneviks uddeLl, EK; f.l. innehflller viknamnet Tbrnevik (avd. 1).

Trankoket trdnkbgat LHn; strandomr6de diir fiin ett trankokeri legat; namnet inne-
hiller boh. trankok n. 'trankokei'. Trillingarna trblaganaLYd, EK(B), Trillingarne
1803 K, 1891 Kortet 73; kr-holma\ tre d.ygt 5 m hdga sm66ar vdster om Gziven.

Trillingeflaket trblegaJbfigat eller Trillingsflaket trblaesftdgo, eller Trillingsflaken
LVii, Trillingsflagen 1891 Kortet 73; med sjiimiirke fijrsett grund pi c. 5,2 m sydsyd-
viist Trillingarna; f.l. innehiller onamnet Trillingarna och s.l.flakn 'stdrre grund med
flatyta'. Trillingesand trblagasqn LVA, 1958 Kortet; grundomride med sandbotten,
fiskeplats, niira Trillingsflaket och Trillinga.rna; ang. f.1. se fdreg. Tunnvikesluiret
tbawgafulLKo; skiir vid vikenTunn(e)vik;f.1. innehflller viknamnet (varom se avd.1).
>Tylliks skan> BraSii, 1831; jfr iingsnamnet >>Tylick>> avd. 8. Tdn se Brandsktirs td.

Tdudden tdddan LVii, EK; udde pfl Tan; f.l. innehflller holmnamnet Tdn. Tiirnekullen
tdnabuln, tQ4ak$!, tdnksln LLi, EK, Ttirnkullen 1891 Kortet 73; holme nordost om
Lilla Korn6; f.1. innehiller figelbeteckningen tcirna; den lilla, 15 m htiga holmen har
formen av en kulle; skrivningen Tdrn- l89l iir sannolikt grundad pi en missuppfatt-
ning av namnet.

Ulesk)r Dbakr BroRd, EK; f.l. innehflller urdf.'nedrasade stenar m.m.', fvn. urd,
sarrma ord som fdrekommer i namnet Ulorna (avd. 5); skiiret ligger strax utanfcjr
Ulorna. Urshdls huvud eller *Ulvshdlshuvud? BroKl, Urshults hufvud 1837, Urshults-
udden EK lg74-79; h6g och brant udde i Abyfjorden; namnen Urshdls huvud resp.
*Ulvshdlshuvud? innehiller siikerligen redukter av Urshdleberget eller * Ulvshdle-
berget (avd. 5), som betecknar det berg av vilket den hriga udden iir en utlcipare; nam-
net Urshults hufvud iir sannolikt grundat pi en missuppfattning och kartformen Urs-
hultsudden en pi denna missuppfattning grundad nykonstruktion. Utare Borgmcista-
ren idara bdymd;ta4 LVa,Ytt. Borgmistaren EK(B); kr.-holme; namnet innehiller
boh. utare'yttre' och syftar pi att namnet betecknar det av skeiren vid holmen Borg-
mcistaren som ligger liingst ut mot havet; jfr Inre Borgmristaren. Utare Brandskiir
ddara brQn[arLYd,, Brandskiir, Yttre 1829; namnet innehiller boh. utare 'yttre'; nam-
net betecknar den yttersta delen av Brandskiir.

Vadbodholmeru udbuhakman forr Sjt)bodholmen eller Vadsholme BraHol, Siobo-
holmen 1730; Vadsholme 1803 K, Wadboholmen 1848, Vadbodholmen EK; holme
numera med landforbindelse; narnnens f.1. innehiller boh. vadbod f. resp. sjdbod f.
eller, i narnnet Vadsholme (1803), subst. vad f. 'not, vad'; pi holmen fanns fdrr tork-
stiillning for landvad samt fdrvaringsbod fdr vaden, en vadbod eller sjobod. Vad-

rdckorna udrekana BraHol; strandomride vid Holmabukten; namnet innehfiIler boh.
vadrricka f. 'triistiillning ftir upphiingning av vadar ftjr torkning'; pi platsen har fcirr



53

stfltt vadriickor. Valfisken se Munkeviks slair. Vallbodalsholmen udlbudashekman eller
Valboholm(en) udlbuhekman Ll, Wahlbo Holmen, Wahlbohollmen t7 99, Valbo holm
1803 K, Hvalboholmen, Wallboholmen 1834, Valboholm 1891 Kortet 73, Vallbodals-
holmen EK 1935-40, Valboholmen EK 1974-79; holme utanfrir Vallbodalen (Valbo-
dalen); f .1. i Vallbodalsholmen innehflller BN Vallbodalen eller Valbodalen och f.l. i
Valboholm inneh6ller det icke identifierade namnet *Val(l)bo (se BN under i Zildre

kiillor frjrekommande icke identifierade namn). Vassniis udpncbs LSj, EK; i riit vinkel
skarpt utskjutande nds i Varven, den del av Brofjorden som ligger syd tin Ryxti och
strdcker sig fram till Trommekilen; f.1. har antingen u€ett fran ettVarvs-, syftande p6

sjiiomridet Varten, och slipats ner till vass-, eller ocksfl innehiller f.1. adj. vass, syf-
tande pfl niisets skarpa eller vassa form. Vassniis udde ud;nrbs bdaLS|' liten udde som
skjuter ut frin Vassnds, f.l. innehfiller namnet Vassncis. Vestinskciren eller Vestinarna
uestinana sjokortsuppt. 1916 LVii, Vestinskiirenl89l Kortet 73; sammanfattande
namn pfl den vdster om St. Kornd liggande grupp av holmar och skiir som numera
kallas Vr)stingskdr (se detta BN), i vilken ingfrr en mindre holme eller skiir med nam-
netVristingsl<ir (se nedan); namnen Vestinskriren ochVestinarna innehiller av okiind
anledning sannolikt sl2iktnamnet Vestin. Vndbrticka uinbreka eller Vindbrrickeudden
uinbrekaxdanBra\ll, Windbriicke udde 1840; udde; f.l. innehflller BN Vindbrticka.
Vite bank uida btigk LVii; grundomride pfl 5,3 m sydost Berggylteskiir; f.l. innehflller
av okiind anledning adj. vit och s.l. bank m. 'lingstriickt, bred och jiimn fiirhojning av

havs- eller sjdbotten'. Vt(e)sand uidashn, uidss.n LDj; sandstrand med vit sand pi
Lilla Komri norr om Stora Komci hamn. Vdgehals Ddwahals sjdkortsuppt. l9l7 LLys;
norra udden pfl Saltd; namnet iir sannolikt ett vandringsnamn och iir kint som namn
pi framskjutna bastioner inom befiistningsverk, se t.ex. Vdghalsen Bd 3 s. 379;
namnet iir sannolikt skiimtsamt givet kanske med syftning p5 att udden anses farlig
for seglare. Vriggudden udgxf,ry LDj, EK; Iflg udde som skjuter ut frin Viiggeberget
(avd. 5) och utgdr Lilla Kornrjs nordostra udde; namnet iir sannolikt en redukt av ett
*Vciggebergsudden. Vcilstenen, Lilla, Stora ldla, stdp ucilrstgn, uristen, ucfsten, sam-
manfattande Viilstenarna udbstlnana BroBreln, Viilstenen L., St. EK; tvi smiholmar
i Brofjordens inre del, inte l6ngt fran land och omgivna av djup phl-2 m; f.l. innehil-
ler av okiind anledning boh. vrile udba n.'fl6te pi vadens tiverkant'; fr6n Viilstenarna
lade man ut landvad och pfl Stora Viilstenen stod flera vadbockar, dvs. stiillningar ftir
upphiingning av vaden; platsen anvandes av folk fran bide Brastads och Bro sm. Vds-

tingskcir uristagJd.r, udstryJdr LVzi, skzir, EK; den viistligaste av de kringflutna lokali-
teter som ingflr i omridet Viistingskiir, varom se BN; f.l. innehiller sannolikt en -ing-
bildning till viiderstrecksbeteckningen vcist och syftar pfl att skiiret uppfattas som det
viistligaste skiiret i omridet. Vcistingskcirs grund udstagJap 9rrt4, udstagJas grdnLYa;
grund utanf<ir skiiret Vdstingskiir; f.l. innehiller namnet pi skiiret. Vr)stirugskcirs lvtol-
lar utbstagJas knblar eller Knollarna kndlana LVii; fem smi holmar och skiir liknande
sm6 rundade kullar, som sticker upp ur havet utanfcir Viistingskiir; namnen innehdller
boh. knoll m. 'knuta, fdrhcijning, liten kulle'. Vcistingskdrsknoppen ucistagJasknapan

eller Lilla Knoppen lbla kndpan LVii, det grundaste av grunden sydost Staddjupet
utanftir V5stingskiir; narnnen innehiller knopp m. 'liten bergkncil'.
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Alekrdkan dbakrbga eller Alekrdkeskcir d.bakragalqr LYd,, Atetratst. 1891 Kortet
73, Alekrakeskiir EK(B); kr.-holme; nafl)nen innehiller dial. dlekrdka f. 'storskarv';
storskarven ses av kustbefolkningen med stor ovilja och betraktas som en skadegdrare

av fiskeredskap och som fisktjuv; lokaliteten bestir av ett litet skiir strax ovanfcir

vattenytan omgivet av ett grundomrflde med uppstickande stenar. Aros dros LFI;
strandparti med biickmynning; f.l. innehiller ri f. och s.l. os n. 'mynning av vatten-

drag'.
On se Vrdngarii. 1skir /[ar BraRy, 1834, EK; skiir sdder om on Ryxo. Oudden

QaSnBraRy; udde p5 Ryx6;jfr ftireg. )stare Kdvrebdden dstora $ttprabi2n sjokorts-
uppt. 1917 BroNii; grund tister om Kflvran; f.l. innehiller skiirnamnet Kdvran och s.l.

bdde m. 'undervattensskdr, undervattensberg (vars civersta topp sticker upp i eller
sfrax ovanfcir vattenytan)'; jfr Sdnnare Kdvrebdden. Osteriin d;tarba LKo; f.l. inne-
hflIler boh. adj. dster'cistra'; namnet betecknar cistra delen av Stora Korncj.

l*6 dro eller Arii, Stora stdra drsBroln, ti i Brofjorden norr om och inte langt fran
Ryx6. - A166 1694, Arci, Ar6arne 1840, futt EK. - F.l. inneh6ller fvn. ari m.'om' ,

jfr Argy i NSL s. 76 (BN i Kragerd kommun, Te1emark, och cinamn i Larvik, Vestfold)
och Arsund Bd 8 s. 96. Ornar har sannolikt i [ldre tid hellit till p6 den c. 20 m hdga

klippiga tin. BeliiggetAroarne 1840 Ar en mer eller mindre tillfiillig sammanfattande

beniimning pi bida oana. Jfr Ard, Lilla ovan.

Blekhall bh4gbl, bbAghal eller Bliickhall bhdkhal bbekal sjtikortsuppt. I9I7 forr
2iven Bllickholm eller Blekholm LKo, hdg brant holme mellan Stora Komti och fast-

landet. - Bl6cholm: 1673K, Blekhallen 1687 K, Bleckholm u.il.11690-talet? K, Bliick-
holm 1750-talet K, Blzickhall 1803 K, 1891 Kortet 73,8K. - F.l. i namnen innehflIler
siikerligen boh. blek n. 'vindstilla, stiltje(biilte)', i omrfldet med uttalet bbeg, bhefr,, jfr
boh. bbdga f. 'fliickvis mcirk och fliickvis ljus eller fliickvis stilla eller kflrad yta'. En
blek eller bleka pi havsytan anses varsla om regn. Uttalsformerna bb4gh[ bb4ghhl ar

de enda som har kunnats beliiggas i dag bland siviil iildre som yngre infddda narnn-

brukare i omrfldet. Samma uttal citeras iiven av Abrahamsson (1928 s. 49 med not 3).

Enligt Svenungsson (DAGs acc. 1433 s. 5) har i samband med uppteckningar i
Hjiirtums sn i scidra delen av Bohusliin uppmiirksammats uttalet bhdkafor ovanniimnda

bbiga f., vilket sannolikt fdrklarar siviil uttalet i sjokortsuppteckningarna 1917 som

skrivformema innehflllande Bk)ck-, mtijligen ocksi formen frfrn 1673, vilken emel-

lertid ocksfl kan vara en ren felskrivning. Det av ortsbefolkningen anvzinda uttalet iir
emellertid bbbgal, bbighbl.

Den ursprungliga namnbliraren iir siikerligen den c.37 rn htiga och c. 350 m lflnga,

lodriitt stupande sliita bergviiggen pfl holmens sydvdstra sida, vilkens nuvarande namn

pi kartan sh.rivs Bkickhalls fldg (se avd. 5). Vid vlistlig, ostlig och rakt sydlig vind kan
man, di solen skiner pi berghallen, se den lugna vattenytan och de stildefliickar som

bildas vid dessa viiderfcirhillanden iterspeglas pfl bergviiggens blanka yta. Denna

6terspegling ses av alla sjtifarande som en varning ftir stilde i omrfldet, vilket innebiir

I
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att man vid kryss genom Kornci rlinna bcir hilla undan lingt fran holmen for att inte

r6ka in i stiltjebiiltet och driva in mot klippan.

S.l. innehflller boh. hall f. 'berghdll', varom se inledningen avd. 5. Namnet pi berg-

hiillen har iiven kommit att anvdndas om hela holmen.

Borgmlstaren bbqmdgta4 ellet Mellume Borgmiistaren mdlpma bbqmd;ta4

eller Stora Borgm5staren LVii. - Borgmiistarn 1803 K, Stora Borgmdstaren 1829, St'

Borgmiistarn 1891 Kortet 73, Borgmiistaren 1958 Kortet, MelI. Borgmiistaren EK'

- Den stdrre av de vattenomJlutna lokaliteter vilkas namn sannolikt innehiller en boh.

motsvarighettill no. figelbeteckningenborgmestermdke 'vittrut (Larus hyperboreus)'.

Vittrut f6rekommer flrligen i Bohusliin och har dfl troligen heilit till pfr dessa ute i
havsbandet ljggande tiar. Att narnnen skulle ha inspirerats av nflgon borgmiistare i det

niirliggande Lysekil, som frireslfls i Bd 8 s. 183, iir knappast troligt, dfl namnet 2ir iildst

UeUgt er 1803 och Lysekil erh611 stadsriittigheter (och borgmiistare) fdrst er 1900.

Brandskiir brdnlqr, brdaJer eller Brandskiir, Stora stdra brdAier LYa. -
Bransier 1673 K, Branskiir 1806 K, Brandskiir 1958 Kortet, EK; Brandskiir, Stora

LBZ}. - Det stdrre av de sklir som tillsammans kallas Brandshiren (se detta). F.1. inne-

hflllersannoliktbrandm.,fvn. brandr, 'sting,stake,stock',jfrt.ex. Brandeflutoch

Brandudden iBd l9:2 s. 34, vilka liksom Brandskiir ligger vid en farled. Den synner-

ligen trafikerade leden Staddjupet in till Brofjorden gir invid Brandskiir och tills helt

,ytig"n har en som sjdmiirke och fdr signalering fungerande stang stitt pfl skiiret. S.1.

inneheiler s6ir n., vilket dock vanligen ftjrekommer om smi vattenomflutna klipp-

lokaliteter i eller strax under vattenytan. BrandskZir hal numera en hdjd pfl c. 15 m men

iir sannolikt namngivet i en tid dfl dess h6gre partier lflg betydligt nzitmare vattenytan

iin i dag. Strandlinjen antas ftir 1000 er sedan ha legat c. 4,5 m over nuvarande havs-

yta. Se dven skcir denna avdelnings inledning.

F'dletf,bat eller Stora F6l storaffrb eller Svensholmen sucinshehmanLDj, holme

med fyr nolr om och ndra Lilla Kornti. - Svensholm 1891 Kortet 73, Svensh. 1958

Kortet; Fiilet EK. - Namnen Fdlet och stora Fdl innehflller/o/ n. 'f61unge" jfr no.

dial. och fvn.filn. och >>Fylscing>> Bd 20:1 s. 201. Enligt obekrffiad uppgift av Roger

Wadsfr6m ar fdl envanlig beniimning pi mindre holme eller skiir i omedelbar anslut-

ning til1 en stdrre lokalitet, a11ts5 med samma betydelse som detbekantakalv. Holmen

ligger inte langt frfln Lilla Kom6. Det reciprocerande tilliigget Stora dr ett senare till-
liigg och har tillkommit i ftirhillande till namnet Lilla Fdl ovan. F.1. i namnet Svens-

holmen innehiller av okiind anledning mansnamnet Sven; enligt sjdkortsuppt' och

EK betecknar namnet Svensholmen dock inte Fdlet utan en nigot storre, i niirheten

liggande holme; namnet har antagligen genom ett missf6rstand kommit att pe Korten

1891 och 1968 beteckna F61et med dlirpfl liggande fyr.

Giegerholmarna LVii, holmar och skiir vdster om Giiven, sannolikt omfattande

Trillingama, mdjligen dven Gziven. - Giegerholm: 1.673 K. Giegeholma 1687 K.
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- F.l. tu dunkel. En mtijlighet iir att f.l. innehiller det tyska sliiktnamnet Gieger, dldre,
icke diftongerad form av Geiger, en ursprunglig yrkesbeteckning, 'fiolspelare'
(Duden. Familiennamen 2005 s. 269 och 276).F.1. kan mojligen syfta pi att nigon
med namnet Gieger stdtt p5 grund eller fdrlist p6 Giegerholmarna, som ligger ytterst
bland de bohusliinska holmarna och skiiren utanfcjr Stangehulud och ndra en farled.
Namnet pi holmama anvtnds numera inte.

2 Griitii gr@db forr tiven Griitholm. 1. BroNd, liten o eller holme. - Grdton 1673
K,1687 K,Groto 1844GK, 1891Kortet73,EK;Grtitholm l759K.2.Ll,litentjeller
holme. - Grtitti 1844 GK, 1891 Kortet 73,EK; Grddd 1806 K; Grtitholm 1687 K,
1759 K. - I bida nafirnen innehiller f.l. en boh. motsvarighet till fvn. grjdt'sten' , jfr
sv. gryt'stensamling, stenig terrzing'. Lokaliteterna iir steniga. Pfl en holme innanfdr
Griitd nr 1 lig ftirr ett trankokeri med namnet Grdtd, sekunddrt namngivet efter den
stdrre on.

GuJskiir g&bJqr forr dven Gullskfir LVii, litet skdr norr om Borgmistarna och ndra
Svartskiir nr 1. - Gullsk. 1891 Kortet 73, Gulskiir EK. - F.1. innehfiller adj. gul. Skriv-
ningen Gull- 1891, med f.1. innehflllande gull- syftandepi,att skiiret skimrar som guld,
iir sannolikt tillskapad fdr sjtikortet, kanske fdr att undvika fiirviixling med det liingre
Osterut liggande Guleskiir. Skiiret, som ligger niira Svartsktir nr 1 Zir beviixt med guld-
gul lav, vilket ligger till grund ftir bida namnformerna.

Guleskiir g4)baj@r eller Gulskliren LKo, kr.-holme; ett skiir idag bestiende av tv6,
medelst ett smalt niis forbundna delar, vilka ftirr var itskilda av ett smalt sund.

- Guleskiir 1803 K, EK(B); Gulskiiren 1891 Kortet 73,8K1974-79. - F.l. innehflller
siikerligen adj. gul,jfr f.l. i f6reg. namn, och s.l. innehfrller skiir.Inte langt fran loka-
liteten ligger Svartskar rtr 2. Nigon gul lav liir inte viixa pi platsen idag, men skdret,
som ligger i en korsning mellan tv6 viktiga segelleder och iir fdrsett med fyr, 96r ett
ljusskimrande intryck, siirskilt i kontrast mot det niiraliggande mrirka Svartskiir nr 2.

Giiven lduan 1@oan LYa, kr.-holme. - Giifven 1770 K, 1806 K, 1891 Kortet 73,
G?iven 1958 Kortet, EK(B). - Namnet Gciven iir siikerligen en ellipsbildning till dial.
ad1. jtiv 'som ger mycket', fvn. gefr'god, givande' (Norrgn ordbok), med best. sg. av
holme som ellipsbas. Adj. jiiv har en starkt positiv anviindning och ftjrekommer t.ex.
om rikt givande fiskeplats eller om plats diir mycket dun finns att hiimta eller om
givande jaktplats fdr figel, sdl m.m. Vid kr.-holmen Gdven ligger en synnerligen be-
tydande fiskeplats med likalydande namn, >>man har alltid brukat fi flsk diir> (DAGs).
Jfr vattendragsnamnet Gireufra, *Greffla)'den gjevande, fiskerike' under artikeln
Gjefsjgen i NSL s. l72med littertur. Jfr iiven Giiven Bd 4 s. 83.

Humlesiicken hdryhasd$an eller forr Testholmen tbsthdhman sjdkortsuppt. l9l7
Ll, hdg holme alldeles utanfor Stingehuvud. - Hummel Siicken 1803 K, Humlesiicken
EK;Tisth. el. St6ngh. 1891 Kortet 73. - NamnetHumlesricken Zir ett jiimforelsenamn

r
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och innehiller subst. humlescick m. 'sdck innehflIlande humle eller avsedd fcir humle'.

Humle packades vanligen mycket hirt i en siick, jfr talesiittet >>ffli ett 2igg i en humle-

siicb (SAOB H 1386). Holmens silhuett fcir tanken till en hirt packad siick. F.l.

i namnet Testholmen innehiller siikerligen boh. figelbeteckningen teste m. 'tobis-

grissla'. Det pi Kortet 73 l89l forekommande Stangh. iir en missuppfattning grundad

pi frirviixling med den niiraliggande stijrre holmen Stdngholmen pi Kortet 73 l89I
kallad Stdngskcir.

Hiirniis(et) hdqes sjtikortsuppt. l9l7 , hdnc;, hdnq,sat BroBuEd m.fl., landtunga

mellan Abyfjorden och Brofjorden; enligt sjdkortsuppt. avser namnet >>hela yttre iin-

den av nriseb>. - (paa) Heennesz 1580 NHD l:2 s. 28, (paa) Herenesz 1613 NHD 2:1

s.177, Herrenes 1646 NRR 8 s.454, Herness 1660 MHjb s. 83, Herrenas 1662K,
1806 K, Hiiiire Niiiis 1673K, Herrendset 1958 Kortet, H2irniis EK. - Skrivningar med

bestiimningsleden Herre- f0rekommer 1646 i NRR 8 s. 454, en inte helt tillfdrlitlig
kiilla, i vilken skrivningarna kan vara >>rdttade>>, se hdrom t.ex. inledningen tillB@ 7

s. 13. Skrivning med Herre- fcirekommer vidare pi ytterligare tvi kartor, 1662 K och

1806 K samt p6 1958 irs sjdkort. Med tanke pfl beliiggens art och namnets uttal ftire-
faller det mest sannolikt att skrivningamamed Herre- dr missuppfattningar av namnet

och beror pi en anknytning till snbst. herre. Se dven Lindroth 1922 s.100 not 1. Om

omtolkning heru (her)'har' dll herre 'herreman o.d.' i norska och vdstsvenska ort-

narrn se ocksfl Harsson2003, speciellt s. 45 f.

Som framgir av beliiggredovisningen har namnet normalt formen Hiirniis. Endast

hos enstaka namnbrukare fcirekommer namnformen Hiirniiset.
Formellt kan f.l. innehilla ett mot fvn. adj. herr'grh' svarande ord, boh. hiire m.,

som svarar mot standardsprikets hare eller fvn. herr m. 'hdr', i betydelsen 'skipa-
herr' .IJr saklig synpunkt finns det emellertid ingenting som pekar mot att f.l. inne-

hflller fvn. harr 'gril' . Niiset och dess ytterst ut mot sjiin liggande klippor 2ir klart
rosafdrgade och ingenting tyder ph att ftirh6llandena skulle ha varit annorlunda

under t.ex. vikingatid eller tidig medeltid. Lokaliteten ligger inom den rosafiirgade

bohusgranitens omride. Att riklig fdrekomst av smivilt som hare skulle ha legat

till grund fiir namngivning av ett stdrre landomride verkar inte heller speciellt

sannolikt.
Betydligt ndrmare till hands ligger det att, liksom Wadsffdm (1983 s. 105), anta att

namnet Hdrniis(et) innehiller fvn. herr m. 'hdr', i betydelsen 'skipaherr' , dvs. >ud-

rustet Flaade med tilhgrende Mandskab> (Fritzner), hiir om ledungsflotta. Jfr de pi
flera stiillen liings norska kusten ftjrekommande Hervik och Her|y(a) (NSL s.2ll,
212 samtOlsen 1915 s. 57 f.). Jfr iiven narnnetHiirdn i Bohusl?in (Lindroth 1922 s.99
och Bd 7 s. 11). Wadsffdms slutsats tycks dock framftir allt grunda sig pfl ett antagande

att den yttre delen av ndset under vikingatiden medelst ett sund mellan de nuvarande

vikarna Styrsvik och Edsvik bildat en frfln niiset avskild ci med namnet *Htird(n) och
pfl den tolkning av namnet Hcirdn i ltims hd som Lindroth (1922 s.99 f.) ger, varom

mera nedan. Wadstrom pipekar ocks6 att skyddade vatten och hamn for en stcirre
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flotta finns vid lokaliteten. Wadstroms tolkning bor dock kompletteras pi foljande
punkter.

Forvisso har den yttre delen av Hlirniis(et) en gang varit avskild fran det ovriga
ndset genom ett sund. Med hiinsyn till landhdjningen har dock detta varit fallet ftir
c. 2000 6r sedan. Nigon ledung liir knappast di ha funnits i omridet. Att anvlinda det
bohusliinska Hciriin som del av en indiciekedja for att en ledungsflotta varit statione-
rad vid Hiimiis(et) forefaller inte heller vara nigot verkligt hellbart argument. Det har
ansetts mrijligt, men i nuvarande forskningsliige ingalunda sjiilvklart, att ledungsflot-
tor varit stationerade vid den bohusliinska ti i Tjtirns hd som biir namnet Hiirdn.
Namnet har senast behandlats iBdT s. 113, diir flera beaktansviirda tolkningsfrirslag
framftirs. Hiir konstateras bl.a. att det inte kan uteslutas att namnet innehiller fvn.
herr 'grd' , eftersom <ins berggrund iir >pifallande 916, speciellt mot fastlandssidan>
(Bd 7 s. 12). Lindroth (1922 s.99 f.) tycks emellertid anse att namnet Hcirdn i Tjtirns
hd innehiller fvn. herr m. 'skipaherr' och att namnet vittnar om att det vid <in varit en

samlingsplats fdr ledungsskepp, kanske frin flera skeppsredor. Di det, som pipekas
ovan, pi siviil sprikliga som sakliga grunder inte kan uteslutas att namnet Hciriin i
Tjrirns hd inneh6ller fvn. hrerr '916' kan det bohusliinska namnet Hcirdn dock knap-
past anses vara nigot strjd ftir att fvn. herr m.'skipaherr' ingir i narnnet Hiirnris(et).

Ftjr att fvn. herr ing6r i namnet kan diiremot fdljande tala. Stingeniis skeppsreda,

som ungefd.r motsvarar det nuvarande Stingenlis hiirad, ingick liksom andra omriden
i Viken, dvs. norra Bohusldn, i det norska ledungssystemet, ett utifran kommande
fdrsvarssystem som tycks hdra sarnman med kungamaktens konsolidering i Norge vid
1100-talets slut. Se htirom senast Ersland & Holm 2000 speciellt s. 42 ff., 76 ff. och
s. 80 f. Se dven Bull 1920 s. 108, 140 och Ltinnroth 1963 s. 100 ff., speciellt s. 102.

AttViken frin itminstone 1100-talet ingick i den norska ledungen pipekas av Ersland
& Holm (2000 s. 51), dar fdrf. nzimner att kung Sverre vintern 1200 taxerade ut ledung
enligt ett system som awek fr6n det som tidigare hade varit kutym i Viken. Att en

indelning i skeppsredor etablerades i Viken-omridet framgir enligt a.a. av Magnus
Lagab6tes testamente Fr 1277, enligt vilketViken-omr6det, frfln Svinesund till Elven,
var inlemmat i det norska ledungssystemet och hade 16 skipreidor (a.a. s. 81). De
skyddade vattenomridena vid Hiirniis(et) i Styrsvik och Edsvik och i delar av Bro-
fjorden erbjrid en god och skyddad hamnplats for en ledungsflotta. Styrsvik, en vik av
den viister om Hiirntis(et) liggande Abyfjorden och Edsvik, som skjuter in i Hiirniis(et)
frfln den cister ddrom liggande Brofjorden, iir i dag omgivna av utbredda ligliinta
markomriden gott och vdl under 5-meterskurvan. Vikarnas innersta delar skiljs 5t av

htigre liggande terrdng, som nir en hojd pi c. 10 m over dagens havsyta (bild 5 och 6).

3 Dfl det giiller namnen Hrirholmen och L. Htirholmen, smfudar i Inlands sridra hd (Bd 5 s. 146 f.) och
Hiirholmen,liten 6 i Orusts ristra hd (Bd 9 s. 57) kar friljande konstateras. Hiirholmen i Bd 5 tolkas helt
kortfattat med hiinvisning till Lindroth(|9L2 s. 100 f.) och fcir civrigt utan niirmare ftirklaring som 'holmen
diir ledungshiiren samlas'. Holmarna 2ir mycket sm8 och obetydliga och ligger llingst in i Siil<ifjord. Di det
giiller namnet Ilarholmen i Orusts 6sffa hd anmiirks fdljande: >>Holmens litenhet och svirtillgiingliga lage

[...] gdr att den niippel. kan ha tjiinat som samlingsplats fcir krigsharen>>. Holmnamnet antas hiir kunna
innehfllla fvn. herr'gril .

r



Bild 5. Bilden visar omrfldets nutida strandlinje.
Kartan framsttilld av arkeolog Marianne Lonn.

59

Bild 6. Bilden visar omridets strandlinje for drygt
1000 flr sedan. Vikarnas utstrdckning ar har annor-

lunda och havet tticker vad som i dag [r Iflgl[nta
landomrflden under 5-meterskurvan. Kartan fram-
stZilld av arkeolog Marianne Lonn.

Landhojningen i omridet iir liksom i hela Bohusliin svflrbeddmbar, men strandlinjen
torde fcir c. 1000 frr sedan ha legat c. 4,5 m over nuvarande havsyta. Landhojningen

brukar idag anses vara 4 mm per flr i norra Bohusliin (Pisse 2003 s. 31 ff. med litte-
ratur samt muntlig uppgift av Pisse SGU Gtiteborg). De tvi vikarna har foljaktligen
i iildre tid varit djupare och st6rre och med plats f6r flera och stdrre skepp iin i dags-

lZiget. Hdjdryggen som skiljer vikarna et bdr vid salnma tid ha varit c. 5 m htig och

var di den enda landfdrbindelsen mellan de yttre och inre delarna av Hiirniis(et).
Mtijligen zir denna yttre det av landtungan eller den ovan nztmnda, relativt smala

landfrirbindelsen mellan omr6dets yttre och inre del den ursprungliga namnbiiraren.

Ftir c. 2000 6r sedan har sannolikt ett sund forbundit de tvi vikarna, vilket avskilt den

yttre delen av ndset. Vid den tiden bor denna del av naset ha bestitt av flera smfloar.

Om dessa tiar burit"namn d6 vet vi inte, inte heller vilka dessa namn i sfl fall kan ha

varit. Wadstrdms antagande av en 6 med namnet *Hiird som under vikingatiden
skulle utgjorts av den yttre delen av naset iir alltsi knappast rimligt med tanke p6

landhtijningen i omridet och pi att ftirbindelsen mellan vikarna ser ut att vara en

betydligt Zildre fcireteelse.
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Fcir en eventuell ledungsflotta samlad vid Hiirniis(et) var skeppsleder fr6n havet in
till de omgivande vattnen viktiga. Bide Styrsvik och Edsvik hade (och har linnu idag)
god frirbindelse med iippet hav, Edsvik och Brofjorden via den ?iven idag mycket
frekventerade djupriinnan Staddjupet och Styrsvik genom Abyf3orden och Malmtifjord
och ut till havs via Staddjupet.

Ftjr att hiir varit samlingsplats for en ledungsflotta kan uiven tala viknamnet S4rrs-

vik,varomse avd. 1.

Mycket talar a11ts6 for att namnet Hcirntis(et) innehiller fvn. herr m. med syftning
pfl en ledungsflotta. Konstellationen Hdrniis(et) och Styrsvik oppnar upp fdr tanken att
ett niira samband frireligger mellan de tvi namnen. Bida namnen har i si fall sannolikt
tillkommit i samband med en medeltida ledungsorganisation. Se dven Falck-Kjiill-
quist 2011 s. 153 ff.

3 Kalven laikuan. 1. LKo, sydligaste delen av Stora Kornti.2. iiven Kringflutna
kalven krigftiltrna l<ikuan eller Kalvsdn kdlsbn eller Kornd kalv kQ4a kdlu LKo,
holme. - Kalfen 1687 K, Korntikalf 1891 Kortet 73, Kornd kalv EK. 3. Ll, skiir stider
om Stora Skeppsholmen. - Namnen innehiller kalv i den i ortnamn, framfcir allt i
namn pi kringflutna lokaliteter, s5 vanliga betydelsen 'mindre (kringfluten) lokalitet
vid sidan av en st{ilTe', jfr t.ex. Tjdrne Kalv eller KalvenBdT s. 43 med litteratur. Med
avseende ph nr 2 kan framhfiIlas att namnet Kringflutna kalven endast anviinds av

korndborna ftir att skilja holmen frin Kalven nr 1. Kringflutna kalven skiljs fran Stora
Komci av ett smalt sund.

Kolholmarna kihhahmana, kdbhabmana, kdhhihmana Ll, smflholmar i Lysekils
scidra hamn. - Kilholmar 1891 Kortet 73, Kilholmarna EK. - Holmarna ingir nu-
mera i ett utfyllningsomrflde tillsammans med Grdtii och fastlandet. Namnet dr sziker-

ligen en redukt av ett *Kolgropeholmarna, vars f.l. innehiller namnet Kolgropen,
varom se avd. 1. Skrivningarna pi Kortet 73 l89l och p6 EK iir siikerligen produkter
av icke dialektkunniga kartografer, vilka missuppfattat det bohusllinska uttalet av
namnet, dvs. klhhabmana, vilket av dem >snyggats upp> till Kdlholmar(na). Under
inflytande av skrivningarna pfl Kortet 73 l89l och pi EK har namnet senare, d6 kol
inte liingre fdrvarades i Kolgropen, pi dagens lysekilsmil kommit att iiven uttalas som
Kdlholmarna.

Kflvran kdura, kdwra, kdtpra sjokortsuppt. 1917, kbpra, kfutgra, katpra BroNd,
kr.-holme mitt emellan skeppslederna in till Brofjorden och Abyfjorden. - Kaura 1691

K, Kflfra 1891 Kortet T3,KixraEK(B). - Kivran Zir idag omgiven av grundomrfiden
p6 vilka sjtin ofta bryter och dess hdgsta punkter utgdrs av tvi smi kntilar pi c. 15 m.
Som ovan ntmnts tnder Hcirncis(e/) torde strandlinjen ftir c. 1000 6r sedan ha legat
c.4,5 m river nuvarande havsyta. F<iljer man 5-meterskurvan p6 EK 1974-79 ser man
att fcir c. 1000 fu sedan bestod det som idag kallas Kdvran av tvi mindre overvattens-
lokaliteter c. 5 m h<iga och en nigot stcirre pi c. 10 m. De omgivande grundomrfldena,
enligt 1958 6rs sjdkort pi mellan en och tre m under havsytan, btir di ha legat c. 6 till
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8 m under havsytan. De stenar som idag ligger i ytan lig dh c. 4,5 eller 5 m djupt. Den
hcigsta punkten pi Kivran har alltsi varit synlig 6ver havsytan c. 2000-3000 flr.

Numera Zir lokaliteten fdrsedd med rdse fcjr att underliitta navigationen i omridet och

den iir inte svir att upptiicka iiven pi langt hflll. Siikerligen har Kivran fungerat som

ett viktigt miirke fdr sjiifarten si liinge mdnniskor rtirt sig i omr6det. Rikedomen av

fornminnen pi Hiirniiset och runt Brofjorden visar pi miinsklig verksamhet i omridet
langt tillbaka i tiden. Hiir finns talrika stenildersboplatser och c. 350 fornliimningar
huvudsakligen frfln bronsildern med rcisegravar och ett 70-tal hiillristningar. Hiir finns
ocksi omkring 170 jiirnflldersgravfldlt, fornborgar m.m. De segelskepp, vilka ingick i
den ledungsflotta som sannolikt hade en samlingsplats vid Hiimiis(et), var naturligtvis
ytterst beroende av sdker navigation frir att liings skeppslederna ta sig in till de slryd-

dade vattnen diir.
Namnet Kdvran har senast behandlats i Bd 7 s. 201 f. i samband med Kaurii. Har

diskuteras den av Lindroth (1922 s. 102 f.) foreslagna mtijligheten att fvn. kofri m.
'hdtta, huva' ingflr i sixal Kaurii i Tjtirns hd som i det hiir behandlade Kdvran i Stan-
geniis hd. En stcitesten fcir denna tanke 2ir dock att uttalet -wr- for -vr- inte fdrekommer
iboh., jfrt.ex. havreochkavring vilkaoveralltuttalas somhduraochkdureg utomi
Norums sn, Inlands norra heirad, och i Kldvedals sn, Tjtirns hiirad, diir uttalet viixlar
mellan hdnra och hdura. Det hiir diskuterade namnet uttalas av lokalbefolkningen
normalt med -wr- utom i kbura och kdura vilka siikerligen dr anpassade efter skriv-
ningarna pi EK och sjdkort. Man brir dock observera att den iildsta skrivningen Kaura
1691 K kan vara en ftirvriingning av nanmet grundad p[ en missuppfattning av lokal-
befolkningens uttal. Kartan iir tillkommen 1691 och iterger svenska skrivares uppfatt-
ning av ett namn i den relativt nyligen (1658) ertjvrade norska provinsen.

Den sdkraste grunden fdr analys erbjuder faktiskt lokalbefolkningens uttal, som

finns upptecknat frfln l9l7 och framflt (DAGs). Utta1 som kdrpra, kmura, k$wrapekar
mot att namnet antingen innehflller fvn kggurr m. eller ett *kggudr. Efter bakre vokal
overgir g nll w i boh. och efter frdmre vokal ti117. Som exempel kan ndrmnas hage

hatqa, hdywa resp. viig oe1.

Ftiljande betydelser redovisas fbr fvn. kggurr m. 'Tappe' (Fritzner), 'tykt klade
eI. teppe, grovt vevd og besatt med frynser' (Fritzner 4; ofta om bfirtiicke el. s?ing-

civerkast), 'dets.' samt'pjokk, smigut?' (Norr@n ordbok), nisl. kdgur m., n. 'Frynse,
Br&mme', dvs. 'fransar, brdm, dvs. (yttersta) kanten (av ngt)' (Blt ndal). Enligt Kva-
ran anvdnds kdgur ocksilom nflgot man sveper om sig, t.ex. om sjal (som man sveper

om axlarna). Hon pipekar ocksi att kdgur enligt uppgift frin Sudur-Fingeyjarsfsla
anvdnds om holmar i vattendrag, som ofta har en ljus eller vit bird/sjal (bleikjuktigur)
omkring sig (Talm6lssafn Ordab6kar H6sk6lans. 6prentad sedlasafn. Gudnin Kvaran
e-post 10-03-11). Elmevik, som i NoB 63 (1975) s. 38 ff. senast behandlat fvn. kggurr
och dess etymologi, ansdtter med hiinvisning till Sahlgren (1928 s. 258 ff.) en grund-

betydelse 'stump, tapp' som utvecklats till 'tofs, tott, frans' e.d. fdr ordet. Elmevik vill
i fem av de isliindska Kdgur-namn som Olsen (1940 s. 14 ff.) redovisar betecknande

smi lflga >>klettanes>> se kggurr i en betydelse 'litet lSgt klippigt nds' e.d. med ett pi-
pekande att en sidan betydelse mycket viil kan ha utvecklats ur en grundbetydelse
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som 'stump, tapp' eller nigot liknande. Kanske anspelar kggurr i vissa namnelement
pi att en lokalitet iir liten och relativt obetydlig och kan liknas vid en tofs. En annan

m6jlighet dr attkggurr i det hiir behandlade namnet anspelar p5 det ftir platsen utmiir-
kande siirdrag som de omgivande grundbrotten (fr t.ex. Kdvrebdden och Kdvreskciret
ovan) utgtir, vilka likt ett briim av fransar eller tofsar omger lokaliteten. Ur siviil
spriklig som saklig synpunkt kan man i varje fall konstatera att namnet sannolikt
innehiller kggurr i nflgon av ovan angivna betydelser.

Det iir emellertid ocksi en ur spriklig synpunkt rimlig mtijlighet, di d faller framfdr
r i boh., att namnet innehiller ett *kggudr'den som tittar fram' eller 'den fran vilken
man kan kika och spana', se J6nsson i NoB 4 (1916) s. 78 i en uffedning av de Ki)gurr-
naflln som fcirekommer p5 Island. Om de isliindska naflrnen, av vilka de flesta tycks
beteckna liga uddar och nds, se ziven Olsen 1940 s. 9 ff. Miijlighet att namnet innehflI-
ler ett xkpgudr framfdrs dven den under rinamnet Kaurd i Bd 7 s.202, diir som ovan
niimnts iiven namnet Kdvran i Stangenls diskuteras, men avfzirdas i Bd 7 med an-
miirkningen att lokaliteten inte ses som liimpad att yara utkikspunkt. Hiiremot kan
pfipekas att en lokalitet inte behciver vara en god utkikspunkt ftir att titta fram (ur ett
undanskymt lage). Kdvran var sdkerligen pi grund av sitt ur navigationssynpunkt be-
tydelsefulla llige en plats iwigt efterspanad vid seglation i omrfldet. Den iir emellertid
inte svir att upptiicka frin vilken vinkel den iin betraktas, inte ens om den skulle ha
5 m lZigre htijd och ett mindre omfang iin i dag. Ett namn som knyter an till att lokali-
teten tittar fram ftirefaller diirfor inte motiverat.

Troligast iir viil att namnet innehiller kggurr kanske med anspelning pi att Kivran
iir en mycket liten klippti i havet om in tillriickligt htig och omfingsrik ftjr att vara ett
v?ilfungerande positionsangivande miirke fdr sjcifarande i omr6det iiven l6ngt tillbaka
i tiden. En annan mtijlighet ar attkggurr inte anknyter till grundbetydelsen 'nflgot litet'
utan istiillet till de i nisl. vanliga betydelserna 'fransar, briim' och anspelar pi den

ljusa bflrd eller det ljusa briim av skum som briinningarna bildar runt lokaliteteMoka-
liteterna. I en tid dfl tre htijdema var separerade av vatten kan den hdgre, storre lokali-
teten ha varit den ursprungliga namnbiiraren eller ocksfl har de alla tre kollektivt be-
ndmnts Kdvran.

I norra Bohusliin 2ir dialektens btijningsmorfem i best. sg. av svaga femininer
normalt -@ eller -a,medan starka femininer har -e. Som Janz€n (1936 s. 153) pflpekar
kan iiven svaga femininer vilkas normala iindelse i best. sg. ar -a i nordbohusliinska
uppvisa de sydbohusliinska formerna ph -a i best. sg. Uttalet visar alltsi mot ett
feminint Kdvran. Namnets feminina form pekar mot att ett feminint ord f6r lokalite-
tens art i namngivarens mentala lexikon, sannolikt boh. grunska f. 'grundomrSde
utstriickt 6ver en stdrre yta' eller 'grundvatten, grund sjosfrand, grynna i sjcin', har
piverkat namnbildningen. Om interna samband mellan en sprfrkbrukares mentala
lexikon och onomastikon se Nystltim 1995, speciellt s. 82 f., med litteratur. Med hiin-
syn till landhrijningen har den liigre delen av lokaliteten, dvs. den del som liggerunder
5-meterskurvan, utgjort ett sammanh?ingande grundomrflde, en grunska. Namnbild-
ningen kan ocksfl, beroende pfl namnens tillkomsttid, vara inspirerad av namn som
t.ex. Astun i det niirbeliigna Soten?is hd, varom se Bd 14:2 s. 86 f. Jfr iiven naflrnen

I
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Grdmjan, Kriimjan och Skrrimjan, dyen de i Soteniis hd, varom se Bd 14:2 s. 77 och

80. Se tiven Fa1ck-Kjiillquist 2011 s. 156 tr.

Klringeholmen SdyagahelmanLBg, holme i Triilebergskilens mynning. - Kiiring-
holm 1803 K, Kiirlingehollmen 1819, Kiiringh. 1891 Kortet 73, Kiiringeholmen EK.

- F.l. innehiller subst. kiiring, som frirekommer i itskilliga namn liings Nordens kuster

och som har diskuterats av bl.a. Lindroth (1918 s. 80 ff. och 1922 s.89) med speciell

inriktning pi namnet Kiiringdn, senare iiven behandlat i Bd 8 s. 4 f., av Mod6er (1933

s.229ff.) ochavHovda(1941 s.37 ft.). Lindrothsombehandlarnamnet Kriringdn,o
och socken i Orusts viistra hiirad, anser att namnet innehiller stbst. kiiring f. i dess

fran Bohusliin styrkta betydelse '(vitm6lat) r6se till ledning for sjtifarande' . Vidare har

luiring i namn pi kustlokaliteter ansetts kunna syfta pfl n6gon naturformation som fcir

tanken till ett sidant rtise (Mod6er a.a.). Namn innehillande kriring har dven ansetts

kunna syfta pi att namnbdrarna Zir farliga ftir sjtifarande eller hindersamma ftir lokal
bettrafik, att havsomridet runt lokaliteten iir farofyllt eller att en kiiring grundstott och

kanske frirolyckats pA platsen (Mod6er a.a., Hovda a.a.). Se iven NSL s. 255 med lit-
teratur, diir namn pi Kjerring- bl.a. anses tyda pi att platsen 2igts av en kvinna, eller
bottna i ftirestZillningar om till kvinnor, kjerringar, knutna olyckor eller otur.

D6 det giiller det hiir behandlade namnet kan knappast nflgon av de ovan niimnda
mojligheterna uteslutas. Pi den c. 15 m hiiga holmen, som ligger i mynningen av

Triilebergs kile, finns tre viil avgrdnsade ht jder, vilka kan tjiina som naturliga land-
mdrken. Vattnen runt holmen iir grunda s6 ndr som pfl en djupriinna i ijster och om-
ridet kan med riitta anses besvdrligt ftir sjtifarten. Det kan inte heller uteslutas att

nigon kvinna av nigon okiind anledning ftirknippats med holmen eller vattnen diir-
omkring.

Rasaren rdsqneller Rasar-Jakob rfisarlqkop LVii, starkt brytande briinning viister
om Alkrakeskiir. - Bida namnen innehfiller bildningar till verbet rasamedsyftning pi
havet och/eller briinningen. Namnet Rasaren iir siikerligen, liksom itskilliga andra

skiirgflrdsnamn, en individualiserande personifierande namnbildning p6 -are i best.
form m. sg., dvs. -qren eller -arn, p6,boh. -q4. Om sfldana bildningar se t.ex. Falck-
Kjiillquist 1994 s.79 ff. med litteratur. Namnet Rasar-Jal<ob lir sannolikt tiven det en

personifikation av brdnningen, bildad till nomen agentis rasare (av verbet rasa) och
mansnamnet Jakob med en betydelse som 'Jakob som (brukar) rasa', nannet Jakob
hiir sannolikt i mer eller mindre appellativisk anviindning som s.l. i sammansiittning
(SAOB J 39 Jakab 2), jfr t.ex. Lip-Jakob som fijrklenande beniimning pi en person

som lipar (SAOB L825 Lipa ssgr, Hjelmqvist 1903 s. 60).

Rissleudden rD$laddan, rbplaiian LSj, udde mellan Skutevik och Hamrevik. - F.l.

iir dunkel men kan innehilla boh. rissla f. '(avhuggen) smlirre (btijlig) gren, buske

o.d.', no. dial. risla f. 'litet Tra, ogsaa Green eller Top af et Tra (isar Lpvtre);
Riskvast, et stor Feiekost, Top paa et Straa' (Aasen) och i s6 fall syfta pfl en buske,

kvast eller litet triid pi udden (fr t.ex. *Risslan Bd 3 s. 27 5), vilken (vilket) tjiinat som
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navigationshjiilp f6r sjofarande och smifiskare. En annan mdjlighet iir att f.l. inneh6l-
ler boh. verbet rlss/a 'rissla, rassla' och syftar pi vattnets ljud di det vid htigvatten och
hflrd vind pressas fram genom den smalare delen av Brofjorden och spolas fram civer

uppgrundningarna vid uddens spets och stengrundet sfrax under vattenytan vid udden.
Om strtimfrirhillandena i Brofjorden se t.ex. Forsholmen ovan och Varven avd l.

Skagskiir(en) skdqjqr, skdywjqreeller Skogskflr(en) skd'wlbra sjdkortsuppt. 1917

LLys, kr.-holmar. - Skogskiir 1844 GK, Skogsh. 1891 Kortet 73, Skogskiir EK(B).
- Sammanfattande namn ph Skagskrir(et) eller Stora Skogskdr, se Skagskcir(et) ovan,
med omgivande stcirre och mindre skiir av varierande storlek scider om Salto. Det
stcirsta skZiret Zir c. 5 m hcigt med en 169 och smal utskjutande udde noff om den lilla
lagun som bildar en skyddad naturhamn pi skiirets tjstra sida. Ett stort grundomride
med sm6, civer vattenytan uppstickande kndlar sticker ut som en udde sydsydost frfrn
det stdrsta skiiret. Skiirgruppen ligger utsatt for vind och vflgor utifran havet som
sveper in mellan Kornri Kalv och Gulskiiren och vid viistlig storm <iverspolas skdren
av havet. F.l. innehiller sannolikt en bohusllinsk motsvarighet till no. dial. skag n.
'Sted som ligger aabent eller udsat for Vinden' (Aasen), jfr fvn. skagi m. 'Odde, i S6en

fremstikkende Landspidse; Nes' (Fritzner, Norrpn ordbok); ordet anviinds dven om
utstickande rev eller grundomride, fvn. skag eller skage'nhgot som sticker fram'.
Namngivningsgrunden iir i s5 faII sannolikt det fdr vind och vigor utsatta liiget eller
m<ijligen den ovan niimnda utskjutande udden pi det sttjrsta skiiret. Den av Abrahams-
son (1928 s. 46) ftireslagna mcijligheten att f.l. innehiller boh. subst. skag skdw n.
'mdrke, skira, klyfta, oppning (mellan tvi berg)' miste anses som mindre trolig.
Abrahamssons tanke d.r att man vid segling utit mot havet inifrin det inre av Trzile-

bergskilen siktar pfl Skagskiir(en) mitt i >>skageb>. Dock kan p6pekas att dagens sjo-
farare i omridet framhiller att man inte, somAbrahamson menar, siktar pi Skagskiir(en),
di man styr ut frfln Triilebergskilens inre del.

Skrivningen (och uttalet) skog- skory- kan antas ha uppstitt genom att dialektens
mcjrka a-ljud fiirviixlats med a vilket medfort att f.l. av icke dialektkunniga anknutits
till det utanfor dialektomrfldet viilkiinda ordet skog. Nigon skog finns inte pi de nakna
skdren, vilka alla, dven det stijrre skiiret, vid viistlig storm riverspolas av havet. Di
skrivningen Skog- val etablerats pi kartor och sjtikort har denna form uppfattats som
den mera korrekta.

Skriicklan sbrdkba LKo, grund noff om Berggylteskiir. - Namnet kan vara en

bildning till vgt. skrcickla'sparka, vara ostyrig, brika', jfr no. dral. skrrekja'snadre,
svadse, skrike', kanske med en betydelse 'den som brakar, snatfrar eller skriker och iir
allmiint ostyrig'. Grundet, som har ett fdr sjtifarten besviirligt liige inte langt frin den

idag fyrbelysta farleden in fran havet mot vattnen norr om Lysekil, ligger strax under
vattenytan. Vid sjdgang orsakar grundet kraftiga v6gbrott.

Betrffiande namnformen sbrdkha kan man konstatera att i norra Bohusliin iir dia-
lektens bojningsmorfem i best. sg. av svaga femininer normalt -q eller -a, medan starka
femininer har -e. Som Janzdn (1936 s. 153) pipekar, kan eiven svaga femininer vilkas

I
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normala iindelse i best. sg. ar -a i nordbohusliinska uppvisa de sydbohusliinska for-
merna pi -ai best. sg. Uttalet visar alltsi mot ett feminint Skrricklan.

Namnet dr sannolikt en ellips som bygger pfl ett feminint ord for lokalitetens art i
namngivarens mentala lexikon, kanske flua f. 'skeir som ndtt och jiimt htijer sig over

vattenytan och som dversvdmmas vid htigvatten eller vid hdrd vind'. Om interna sam-

band mellan en sprSkbrukares mentala lexikon och onomastikon se Nystr6m 1995,

speciellt s. 82 f., med litteratur. Namnbildningen kan ocks6, beroende pfl namnens

tillkomsttid, vara inspirerad av namn som t.ex. Astarl i det niirbelZigna Soteneis hd,

varom se Bd 14:2 s. 86 f. Jfr iiven nanmen Grcimjan, Krcimjan och Skrtimjan, dvende
i Soteniis hd, varom se Bd 14:2 s. 77 och 80.

Slaggan S[aga, ;lega, slega eller Sliiggii sldg,! forr Sl[ggholm Ll, hdg rund holme
vid inloppet till Lysekils sodra hamn. - Slegholm 1687 K, Sl[gholm 1759 K; Sliigga
1803 K, 1891 Kortet 73, 1958 Kortet, Sl?igge EK 1935-40, Sl2iggd EK 1974-79.

- Namnen innehiller sannolikt subst. slcigga f. Enligt flera meddelare ser holmen frfln
havet ut som en stenhuggares sliigga. Jfr namn som Klubban, va.rom se t.ex. Lindroth
1922 s. 7 not I och s. 38 och Bd 8 s. 90; jfr Sldggeberget Bd 8 s. 272. Namnformen
plega, slega dr en fcirsvagad form av omridesdialektens flcge, slege, med dialektens

normalmorfem -e for best. sg. av svaga femininer. Numera forekommer emellertid
ocksfl -a omvdxlande med-e i Lysekil med angransande ndromride, medan -e kvarsdr
som normalmorfem fdr best. sg. av svaga femininer i Bra och Bro snr. Namnformen
Skiggd och formerna med s.l. -holm ar siikerligen till standardspriket anpassade for-
mer med (epexegetiska) tilliigg av s.1. -o rcsp. -holm, om vilka se denna avdelnings
inledning.

Tinholmen tiarhebman ftirr mdjligen dven Skalhamnsholmen LLys, holme norr
om Skalhamn. - Skalhamnsh. 1891 Kortet 73, Tinnholmen EK. - F.l. innehflller boh.

tina tDna, tia:a f.'htmmertina, hummerkupa' med nordboh. uttal, va.rom se Lindberg
1906 s. 183. Om nordboh. kvantitetsomkastning se itven Pinevik avd.l och Pin(n)hagen

Bd 8 s. 25 f.PiL holmens vistsida zir en mycket givande plats ftir hummerfingst och
plats frir hummertinor. F.l. i namnet Skalhamnsh. pi 1891 flrs sjcikort innehiller BN
Skalhamn. Namnet iir sannolikt en tillfiillig bildning tillkommen i samband med sj6-
kortet.

Tovan tdua eller mera tillfiilligt Frippeskdr fitpajtlr, forr Tegii Ll, liten rund
holme utanfor Grtitti och Lysekil. - Tegtr 1687 K, Tege 1759 K, Tofd 1803 K; Tofva
1844 GK, 1891 Kortet 73, Tova EK. - Det eildsta namnet TegdlTege tir dunkelt. Namnet
Tovan innehiller sannolikt subst. tova f.'ulltova, hopvalkad u11, stycke filt; nflgot
hoptrasslat, tova', jfr fvn. prtfa f. 'The' (Fritzner), no. dial. tove m., f. 'en liden sam-

menviklet Hob, en Tot el. Visk' (Aasen, NO). I sfl fall dr namnet ett jiimftirelsenamn.

En annan v[l sfl trolig mtijlighet iir att holmen iir uppkallad efter eller att dess namn

inpirerats av namnet pi det ute till havs liggande, ldngs kusten inte minst i naviga-
tionssammanhang viilkiinda skiiret Tovani Orusts viistra hiirad, varom se Bd 8 s. 208
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med litteratur. Skiiret fcirekommer ofta i navigationsanvisningar, som t.ex. Tova i
Bonden, seBd l4:2 s. 174. Namnformen fofo ff stikerligen en till standardspriket
anpassad form av namtetTova.

F.1. i namnet Frippeskdr innehflller mansbinamnet Frippe. Namnet uppstod genom

att operasflngaren Gustaf Fredriksson, kallad Frippe, som under minga 6r vistades i
Lysekil, tyckte om att vara pi skiiret. Namnet Frippeskrirh6ggs in i ett berg pi skiiret
under 1920-ta1et.

Vringarii urdgarl sjokortsuppt.IglT eller Vringare 6 ur,hgara d eller 6n de
BroVr, frin kringfluten lokalitet, numera landfast udde (vid enstaka tillfiillen dock
kringfluten). -Wr6ngare On 1825, Vrangaro EK. - F.l. i namnet Vrdngard kan inne-
hfllla genitiv av ett iildre vattendragsnamn *Vrangd pil den biick som rinner genom

beb. Vrdngebcick, vars namn iildst iir belagt som Wrangebeck 1573 (se vidare BN).
Minst lika troligt iir att f.l. innehflller ett till vattendragsnamnet bildat Zildre BN
xVrdnga pi beb. Vrdngebcick. Namnet kan i si fall antingen syfta pfl cins liige vid
vattendraget eller pi liiget vid eller samhtirighet med beb. Vrangebiick. F.l. i namnet

Vrdngare o iir siikerligen en av vdstsvensk are-ttvidgning, varom se Alfvegren 1958,

piverkad fiirvriingning.
S.1. i bida namnformerna innehiller, liksom nzirnamnet On, subst. o.

Vrflngudden urhgaf,an BroSv, udde vid Vringeviken. - EK. - F.l. innehfiller an-

tingen boh. adj. vrdng'svdngd, buktad, krokig', jfr t.ex. Vrdngd Bd 3 s. I25, Vrdng-
holmen Bd 5 s. 160 och VrdngevattnetBdB s. 50, eller samma adj. i dess betydelse
'besvdrlig'. Namnet kan ocksi vara en redukt av ett xVrdngevikudden. Udden, som
skjuter snett ut i Abyfjorden, ligger vid det f.d. torpet Vrdngeviken och vid den frfin
Abygorden snett inskjutande nflgot krtikta vik som idag biir namnet Figelvik men ftirr
sannolikt kallades Vrdngeviken, se hiirom BN Vrdngeviken.

Viickupp udbip Ll, flu eller litet sk?ir i vattenytan norr om Stangehuvud. - Viick-
opp EK. - Liksom flera liknande narnn liings Bohuskusten ett imperativiskt namn
innehillande boh. viicka upp'rygga till, vakna upp (hastigt), bli dverraskad' och dr en

uppmaning till sjdfarande att vakna upp vid passage av skdret. Jfr Bd l9:2 s. 64 med
litteratur. Grundet bryter ofta pltitsligt liven vid ganska lugna fdrhillanden och anses

av sjtifarande i omr6det vara mycket ltimskt.

Vliggen udgan LVii, holme oster om den yttre delen av infartsleden till Brofjorden.

-EK 1974-79. - Namnet innehiller subst. vcgg i boh. m., f. Holmen bestir av en

granitklippa med raka bergklyftor som genomkorsar lokaliteten i nordvdst-sydtistlig
riktning. Den nordosfra kusten, som vetter mot en smal skyddad vik mellan den norr
om liggande holmen Mellumen och Vdggen, bestflr av en brant bergviigg, som san-

nolikt utgtir namngivningsgrunden.

I
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4.Ydgar, vadstillen, broar, bryggor och andra passager

Vrig m. och srlg m. har i hiiradet sin standardsprikliga betydelse och forekommer som
namnelement i flera narnn, t.ex. Runningevrigen, Rddeviigen och Kalv(e)stigen.

Gata f ., fvn. gata f., har i dialekten betydelser som 'vdg, landsviig, byviig, utfarts-
vag;fagata;Oppenplats',jfrno.dial. gotaf.'vei,kj6revei,isermedgjerderpaabegge
sider' (Torp 1963). Om en eventuell grundbetydelse 'hull, flpning, gjennomgang' se

Bjorvand & Lindeman s. 286 samt iiven Torp 1963 under gat. Om gata iBohlslan
se Pettersson 1971 s. 78. Ordet forekommer som namnelement i t.ex. Gatan, Gatorna,
hiir sannolikt ibet.'fagata' , samti Skiildalsgatan, hiir sannolikt i bet. 'vdg'. Som namn-

element frirekommer ordet dven i standardsprFrklig anviindning i namn pi gator inom
Lysekils stad och andra tdtorter i hiiradet.

Skede n. ingir i tvi namn i hiiradet, Holkeskedet och Skedet, sannolikt i den frfln
Bohusliin belagda betydelsen 'viigstriickning (av olika slag)'. Betydelsen av skede ar
omdiskuterad. Fvn. har skeid n.'laup, renn, sprang; skeid, renneskeid, bane, veg fl
springe; vegstykke; skeid, k/yreveg mellom fll<rane pi ein gard' (Norr@n ordbok),
'L4bebane, Strakning som man ved Lgb har at tilbagelagge; Stykke Vei af st@rre eller
mindre Lrngde; Jord- eller Sandryg som danner en naturlig Veibane, fprer til eller fra
et Sted'(Fritzner). No. dial. har skeid n. 'Bane, Vei; Kj6revei imellemAgrene paa en

Gaard; LAb,Fart; Veistykke som man tilbagelagger i eet Trak uden at hvile;Vad-
del4p; Kapridning' samt 'en vis Tid, di man fordum samledes til Kapridning' (Aasen).

I DAGs redovisas ftiljande betydelser av skede n. 'viig utmed frkrarna; rak viig p6 en

sliitt; liingre sliit viigstriicka pi byviig; v2ig mellan 6krarna som utgiires av de samman-

hZingande viindtegarna; utfartsviig pfl en g6rd; inkiirsviig; viindteg; 6kerren; avdelning
av ett giirde som bearbetats pi en ging' .Ordet anviinds numera av vissa meddelare i
hiiradet med betydelsen 'rakstrdcka p6 viig'. Pellijeff anser i NoB 79 (1991) s. 61 ff.
att ordets iildre betydelse dr 'hdgre terrling mellan vatten eller vattendrag, vatten-
delare'. I den fran Bohusliin belagda betydelsen 'vdgstrzickning (av olika slag)' kan
mtijligen en utvecHing av denna rildre betydelse sp6ras, vilket kunde ses som en naturlig
utveckling, eftersom hogt liggande tonare mark Zir liittare att fiirdas pfl. Jfr Pellijeff
(a.a. s. 67).I de namn som fijrekommer i Stflngeniis hd tycks skede llksom i det an-

grtinsande Sotends hd kunna ha betydelsen 'vdgstrdckning (av olika slag)', knappast
den i hiiradet numera fijrekommande 'raksfrricka pi viig'. Skede har senast behandlats
av Vikstrand (2001 s. 347 tr.) samt i Bd 19:1 s. 118 f., l9:2 s.65 f., Bd I4:2 s. 90 f .

Klev f.lir levande i boh. med betydelser som 'bergsskreva (med branta sidor) i
vilken det gir en stig; bred dppning mellan berg i vilken det gir en viig; tring passage

mellan berg'. I DAGs redovisas betydelsema 'klyfta; klyfta i brant berg diir man kan
g5; bergpass diir det iir besviirligt att komma fram; l6ng, brant backe; brant bergsida'.
Se dven Ldfdahls utredning av ordet iBd l9:2 s. 65, diir hon pipekar att enligt hennes

meddelare iir en viktig betydelsekomponent fcir ordet klev att man gir igenom kleven,
dvs. att den anviinds som passage. Hon framhiller ocksi (a.a.) att denna betydelse-
komponent sktljer klev frFnkldva.Fvn. kleif f . har'Klev, steil Bakke som med besvar-
lig Adkomst fgrer op paa en Bjerghpide' (Fritzner) och no. dial. kleiv f. 'en hoi Bakke
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paa Klippegrund; en Brink eller Bjergryg tsl at gaae over' med den belysande anmiirk-
ningen >Sedvanlig kun om en Klipperyg, hvorover der gaar en Vei eller Gangsti, og

saaledes ofte opfattet som: en Vei over en Klippe. Vel egentlig: et Sted hvor man kan
klavre over (af kliva)> (Aasen). I det angriinsande Soteneis hd och i Lofdahls material
frin Tanums hd ingir klev frarrfor allt i namn pi klyftor i vilka stigar eller viigar gflr.

Namnelementet ftjrekommer i naturnamnsmaterialet i Stingeniis hd i etskilliga narnn,

av vilka de flesta betecknar nigon form av klyftor genom vilka det gir en stig, t.ex.

Grdbenklevarna, Ndteklev, Stenklev(en). Namnelementet kan emellertid ocksi, som i
Trygge klev,beteckna stig eller viig uppfor en backe eller sluttning. Om klev se dven

Pettersson 1971 s. 78 och NSL s. 258. Jfr kldva avd.7 .

Grind f. i standardspriklig betydelse fcirekommer i Rdda grinden och i >>Tylliks

grind>>. Led n.'grind av 16sa slanor' eller '6ppning i stiingsel stiingbar med tviirlagda
slanor' forekommer i Friareledet och Vnterledet.

Bro f ., brygga f. och vad n. 'vadstzille' har sina standardsprekliga betydelser och
fdrekommer som namnelement i namn som Brdtebroru, Hdlebryggorna och Runds vad.

Hamn f. har hiir sin standardsprfrkliga betydelse'(naturlig eller anlagd) b6thamn'
och forekommer i denna betydelse i flera namn ofta betecknande en plats som iir en

god naturhamn och en skyddad ankarplats.

Alsbricke brygga cisbeka brjgaLAl; brygga i Alsbiick; f.l. innehflller BN Alsbrick.
Bergs bro BroBroBrp, JN 1594 s.221; bro river Brozilven inte langt fran gfrrden

Broberg; f.1. innehiller berg, mtijligen syftande pi det relativt niiraliggande Brofjiillet,
varom se avd. 5. Brandsluirs hamn brriaJas hrirunLYa; naturhamn mellan Brandskiir
och Klflv(e)skiir; hamnen iir skyddad fdr alla vindar utom frin sydost. Brdtebron
brbdabrwe BroHr, 1895; bro i niirheten av torpet Brdtama; f.l. har sannolikt inspire-
rats av naffrnet p5 torpet. Byvdgen bludlan BroVr, 1895; namnet innehiller subst.

byvdg och zir nzirnamnet pi den vdg som gflr genom byn.
FjtillestenfldlastenLBe, f.d. bro pi den iildre, delvis helt fdrsvunna vdgen mellan

St. Berg och Fjiilla, av vilken en delvis bevarad viigbank 6terst6r vid Sterstoden av

bron; brons sidor siigs ftirr ha bestitt av stora stenar som hiignat in korbanan; av sjiilva
bron flterstir i dag ett stiirre platt stenblock som vilar pfl ett antal smeirre stenar
(bild 7); f.l. innehiller BN Fjrilla och s.l. sten m.; namnet syftade sannolikt pi det
stenblock over vilket man fiirdades. Friareledet fiaralgt BraTu; korsviig diir ung-
domen ftirr brukade samlas pi sommarkviillarna; f.l. innehiller antingen sabst. friare
m. eller v. fria med vdstsvensk are-ttvidgning, varom se Alfvegren 1958, och s.l. led
n. 'grind av lcisa slanor; Oppning i stiingsel stiingbar med tviirlagda slanor'; vid platsen

har forr funnits ett led. 2 Frigatan fljgada.l. BroY\ 1824, 1895 . 2. BroStci, forr Get-
backarrua, vzlrom se avd. 5; namnen innehfi]ler sttbst.fdgata f. 'vzig ftjr kreatur' och iir
ndrnamn p5 den viig diir kreaturen drevs t.ex. till och fran bete. Fcirlev bro fdrle brfi
BroFd, Ferlebro 1687 K; landsviigsbro ijver Fiirlev iilv; f.1. innehfiIler BN Fcirlev.

Gamla hamnen se Norra hamnen nedan. Gatan BroBl, 1847; niirnamn innehillande
gata i bet. 'fdgata' , va.rom se ovan tnder Fiigata; se ziven gata i denna avdelnings
inledning. Gatorna gddana, gd.dana Brofk, 1895; se foreg. Getbackarnq se Fiigatan
nr 2. Grdbenklevarna grdbenklreuana LHu; svffiamkomligt bergspass med d61ig,



69

Bild 7. Fjiillesten. Det stenblock river vilket man fiirdades syns tydligt vilande pi sina stenar i mitten av
bilden. Dess ovansida iir dock numera dvervuxen med frodigt griis. Foto ftjrf. 2011.

otillgiinglig mark; f.l. innehiller noabeteckningen grdben fcir varg och s.l. klev f.
'bergsskreva eller trflng passage med branta sidor i vilken det gflr en stig'.

Holkeskedet BraHa, 1843; f .1. innehiller holk m. 'kiilla fordrad med tra, sesom en
urgrtipt stubbe eller ett laggkiirl (s.k. trciholk) i syfte att h6lla kiillan 6ppen och for-
hindra fcirorening, ras o.d.'; s.l. innehdller skede n. sannolilt i betydelsen 'viig liings
flikrarna, l2ingre slat vagstrAcka p6 byviig e.d.' . Horsegiljan hdSayfiaLFi; gflngstig pi
6stra sidan om en smal dalging; f.l. innehiller sannolikt boh. hors m. 'hdst' och s.1.

giljaf.'h61vdg, trflng smal dal', varom se vidare inledningen avd.7; den ursprungliga
namnbdraren iir dalgangen. Hdlebryggorna hQhabrlgana Bratll, EK; f.l. innehiller
BN Hdlet.

Kalv(e)stigen kdkaastian, kdkostian LDj, Kalfstigen 1839; v[g till sandtiikt; f.l.
innehiller djurbeteckningenkalv m. Kavelbron eller Kayelbroarna BroBroBrp, Kafel
bron 1698, KaJlebroarne 1804, Kafle-broerne 1814; innehiller subst. kavelbro f.
'byggnads(verk) pi sank mark, bestiende av ett l. tvenne (korsvis lagda) lager av
rundvirke l. (kluvna) triidstammar, stundom vilande pi en biidd av ris'; vanl. om pi
dylikt satt hgd viig (SAOB K 868). Korsvdgen ktspudlan BroBro; viig p5 vzistsidan av
Brodlven, sannolikt vdster om den ovan niimnda Bergs bro; viigen ligger inte langt
frfrn och leder till kiillan Korskcillan (avd. 10); namnet iir sannolikt en redukt av ett
*Korskcillevcigen.
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Linhage lcncippe LFi, 1825; gata ftir fedrift >fran Elias Olssons gerd till hiirads-

vdgen>> (1825); f.l. innehflller namnet Linhagen (avd. 8) och s.l. inneh6ller av okiind
anledning boh. knrippe n. 'hcirn, sttille diir tvi giirdesgflrdar stdter samman' . Lillekornt)
hamn lblakb4o haryn LDj, L. Kornd hamn EK; hamn pi Lilla Kornti. Ldnge bryggan
ldga brlga Ll, 1684-86, 1892 och 1898 Hjelmgren; bryggan ligger i norra hamnen

och iir ovanligt l6ng.
Nordkile bryggor nQbsila brjgar BraNo, EK 1935-40; f.l. innehflller BN Norrkila

(Nordkila). Nya verk nja ucbrkBroHr; trappa i berget i vilken en mycket besviirlig och

brant gflngstig 96r fram; namnet innehiller sannolikt ett BN xNya verk, syftande pi
nigon nyanlagd (bruks)anl2iggning i niirheten; se t.ex. Verket Bd 6:1 s. 280, hiir Ssyf-

tande ett tegelbruk, och Nya verket, troligen isyftande ett sillsalteri, a.a. s. 119.

Nt)teklevnddakbeuLFja,Ntitklef 1843; bergspass dlir ndtboskapen gick; f.1. innehiller
ndt n. 'notboskap' och s.l. klev i bet. 'klyfta i brant berg diir det iir mtijligt att git' .

Priisteklev prdstakbiu LHn, Prdste Klofva 1828; f.l. innehSller av okiind anledning
yrkesbeteckningen prrist m. och s.l. klev f ., sannolikt i bet. 'klyfta i brant berg diir man

kan 96'; lantmiiteriskrivningen 1828 kan tyda p6 en missuppfattning eller pfl en sam-

manblandning eller frirv?ixling av de tvi namnelementenklev ochkldvaf.; omklev se

denna avdelnings inledning, omkldva se inledningen avd. 7.

Ridkldvan ikhdua BroSv; f.d. ridv?ig genom klivan med likalydande namn (avd. 7);

f.l. innehSller v. rida och s.l. kldva f. hiir i betydelsen 'klyfta, smal dal mellan tvi
berg'; om kldva se vidare inledningen avd.7. Ridvadet riuqtBroStr; vadstiille civer

Biirfendalsiilven diir man red over till andra stranden; f.l. innehiller v. rida. Ruffen

nsfanWr; lastplats pi eller vid vilken en rufffrin en upphuggen b6t ligger kvar Runds

vad nins uli BroStr, 1858; gammalt vadst?ille river Biirfendalsiilven; f.l. dunkel; vadet

gir fram mot gflrden Runds vadiTossene sn, Sotends hd. Runningevrigen rirygaudlan
BroFii; viig till torpet Runningen; f.l. innehflller BN Runningen. Rdda grinden BroBn,
1858; rtidmilad grind pfl Bratttin. Rddevrigen rQaudlan BroVr, 1824,1895; viig civer

Vrangebiicks igor till en brygga vid Abyfiorden fdr overfart till Rtids brygga, tillhiirig
g6rden Rod pfl andra sidan fjorden; f.l. innehflller BN Rod, Tossene sn, Sotends hd;

vzigen var ftjrr en viktig fdrbindelseled norut. Rdebryggan BroRe, R@debrygge 1591

JN s. 223; brygga vid Abyfjorden och ftirr viktig utgangspunkt fdr overfart till Sote-

niset; namnet innehflIler BN Roe; om bestiimdhetsmorfemet -e i skrivningen brygge,

se i avsnittet om dialekten i omridet. Rdkleven rdkbeue BroVr; klyfta i brant berg diir
man kan gi; namn och l2ige iir numera okiinda i bygden; f.l. kan innehella BN Roe eller
adj. rdd ovisst vilket; BroVr grdnsar mot BroRije och strfrk av rijd granit finns i bergen

i omr6det; s.l. innehiller klev f .'bergsskreva (med branta sidor) i vilken gir en stig'.
Saltii hamn sdlts htiwn LLys; hamn pfl tistsidan av on Saltd. Sandviks brygga sdnuiks

brfigaBroRe, EK; f.l. innehiller viknamnet Sandvik. Skedet JQt LFi; mindre viig mel-
lan Finnsbo och Ullertid; viigen gir idag mellan 6ker och iing, ibland vid sidan av en

bergis och ibland mellan bergflsar; namnet innehiller skede n. i den frfln Bohusliin
belagda bet. 'vdgstriickning (av olika slag)'. Slctildalsgatan Jdda*gata BroRd, Skiir-
dalsgatan 1804; viig till torpet Skiildalen; f.l. innehflller BN Skrildalen och s.l. gataf.
'vdg', varom se denna avdelnings inledning. Smedbryggan smQbrlga BraBrii; brygga
vid Lahlilla; f.l. innehiller av okiind anledning yrkesbeteckningen smed. Stenklev(en)

I
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st?nkheu eller st?nkkeuan BroAx; f.I. innehflller subst. sten m. och s.l. klev f. i bet.
'bergsskreva (med branta sidor) i vilken det gir en stig'; mycket stenig klev mellan

Axtveten och Briicketorpet; jorden mellan stenarna skoljs bort vid regn. Storekornd

hamn stdrake4a hriryn LKo, St. Komti hamn EK 193540; hamn pi Stora Kornij.

Sveestigen sulastlgan BroSv; gangstig fran Kliva till Svee; f.l. innehfrller BN Syee och

s.l. s/lg m. Svinestigen sujnastfian BroAk; f.1. innehflller djurbeteckningen svin; anled-

ningen till namnet har inte kunnat spfrras. Sdrhamnen sdrhhmrua eller Sddra hamnen

sbdra hrimna Ll, EK; hamn; namnet anspelar pi liget soder om fastlandet och sdder

om tzitorten, jfr Norra hamnen nedan.

Trapporna BroBre, 1815; stig med trappavsatser i berget; namnet innehiller subst.

trapp f. 'ftappa' jfr BN Trappeliden. Tryggeklev trigakhgu BroAx; backig stig; f.l.
innehiller enligt meddelare pfl orten binamnetTrygga pi hustrun till indelte soldaten

Trygg; s.l. irrnehflller klev f . hat sannolikt i bet. 'stig i lang, brant backe diir det 2ir be-

sviirligt att git'; kvinnan liir ha smugit denna vig for att stjiila. >Tylliks grind>> BraS6,

1831; f.1. innehfiller sannolikt dngsnamnet >>Tylick>> (avd. 8); namnet betecknar en

grind vid eller i niirheten av dngen.

Uggleklev ighakbgu LBua; trflng passage mellan tv6 berg, breddad och foriindrad i
samband med jiirnviigsbygget; f.l. innehiller sannolikt figelbeteckningenugglnf . och

s.l. klev f. 'tring passage mellan berg (diir det iir mdjligt att gi)'. Ulorna klev dna
khdu, dbana kbdu, dbara ktrdu BroRd, Ulene klef 1819; namnet innehSller bergnamnet

[Jlorna, virom se avd. 5 ((llorna nr 1), samt klev f . sakerlt'gen i bet. 'bergskreva (med

branta sidor) i vilken gflr en stig'.
Vadet udt Ll; gammalt vad pi sffandomrflde i Sodra hamnen vid nuvarande jlirn-

vzigsstationen; vid hogvatten fcire 1875 gick havsvattnet upp tiIl berget vid nuvarande

Kungsgatan och Landsviigsgatan och hiistar och miinniskor m6ste di vada hiir vid pas-

sage av omridet; platsen utfylldes 1913 i samband med anliiggningen av jiirnviigssta-

tionen (Liisch 1950 s. 44, med foto), bild 8. 'Wnterledet uiatarlit LFjii; pass mellan

berg, diir det bildades isvallar vintertid; f.l. innehflller subst. vinter m. och s.l. subst.

Bitd 8. Vadet - innerst ligger nu jiimviigsstationen pfl utfyllning. Foto och bildtext ur Liisch 1950 s. 44.
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led n. 'gind av lcisa slanor, oppning stiingbar med lcisa slanor'; f.l. syftar sannolikt pi
att ledet anviindes Ziven pi vintern, dfl de flesta led inte behtivde nyttjas; anledningen
till att just detta led dven anvzindes vintertid iir okiind.

Akerbriickan dkarbrrbka eller Akerbrackebacken dkarbrekabhkarz Ll; viigbacke,
fdrr en del av den gamla hliradsviigen; se vidare avd. 5. Akers brygga ggap brjga
BroAk; f.1. innehiller BN.Aker.

Nolhamnen ndbhamna Norra hamnen ndta hdmna eller Gamla hamnen gdmba
hdmnan eller gdmha hhmna fdrr Lyse kilen Ll, hamn. - Lyse Killen ?1700-1718 K,
Norra hamnen EK. - Namnformen Norra hamnen anspelar pi hamnens ldge norr om
Lysekils kyrka och med skyddat liige norr om den udde vars yttersta del kallas Stdnge-
huvud (avd. 3). Jfr Sddra hamnen ovan. Namnformen Gamla hamnen anspelar pi att
hamnen iir Lysekils iildsta hamn och den enda hamnen fram till borjan av 1900-talet.
Bida namnen anviinds i dag. NamnetLyse kilenforekommer inte i dag och har endast
iterfunnits pi ?1700-1718 K. Namnet iir siikerligen det gamla namnet pfl viken diir
hamnen ligger. Se vidare hiirom avd. 1 samt under BN Lysekil.

Smiitten smdlan BraTei, viiglatik. - Namnet innehiller siikerligen boh. smritt m.
'mindre, avliigset liggande kammare, vindsrum; tring, liten och smal gang mellan tv6
hus', jfr no. dial. smetta f.'smal Aabning', smette n.'Smuthul, Skjul' eller'Gangvei
eller smalt Rum imellem to Huse' (Aasen). Namnet iir idag okiint i omridet och namn-
givningsgrunden gir ej att utrrina. Jfr dock t.ex. BN Smritten Bd 20:1 s.28 och Smiit-
teliden Bd 8 s.237.

5. Hiijder, backar, sluttningar; hiillar och stenar

Berg n. redovisas i DAGs med betydelserna 'berg, klippa; grund'. Fvn. har berg,
bjarg n.'berg, berggrunn, stein, fjell' (Norr/n ordbok), 'Bjerg, Fjeld, Klippe' (Fritz-
ner) och no. dial. berg n.'Bjerg, Klippe, stor Forh6jning paa Jorden; Klippegrund,
heel eller sammenhangende Steenmasse; Bjergart, Steenart'(Aasen). Som namnele-
ment ingir ordet i namn p6 ett stort antal bide stcirre och mindre, ibland mycket sm6,
hojder och iir det vanligast fcirekommande hojdbetecknande namnelementet i hiiradet.
Ibland har dessa htijder berg i dagen, ibland iir de beviixta med skog eller annan vege-
tation. Berg anvdnds iiven om sliit bergh[ll som t.ex. i Dansareberget. Frir appellativet
och namnelementet berg se iiven Bd I4:2 s. 96 och Bd l9:2 s. 252 ff.

Fjrill n. fdrekommer i DAGs med betydelserna 'fjiill; (iimfrirelsevis hriga) berg;
htiga bergmarker bevuxna med ljung; vidstriickt kal bergsmark, itminstone ej med
nridvZindighet mycket kuperad; berg, gdrna langstriickt och skogbeviixt; avliigsen
bergstrakt; bergiga utmarker; vidstriickt bergsmark; (storre och) mer avl6gsen bergs-
trakt (med skog och ljung); mo e.d.'. Enligt meddelare pi orten kan ett fjiill ibland ha
berg i dagen men dr vanligen beviixt med ljung och enbuskar. Fvn. har fiall, fell n.
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'fjell' (Norrgn ordbok, Fritzner) och no. dial. fiell n. 'field, hpit Berg' med kommen-
taren >>Helst om de Bjerge eller Bjergmarker, som stige saa h@it, at Skovvaxten ganske

eller nesten ophprer. (Mindre Bjerge kaldes Berg, Aas eller Heid)> (Aasen). Som

namnelement forekommer ordet i namn pi vidsftackh bergsomr6den, ofta fungerande

som bygdeavskiljande utmarker. De flesta nafllnen innehillande firill beteclaar rela-
tivt flacka, vidstriickta htijder och berg ofta med i syd branta kanter, medan nord-
sidorna vanligen dr mera lingsluttande. De bohusl2inska fjiillen bestir av h[llmarkshed.
Om denna typ av hedmark se t.ex. Blomgren et al.20ll s. 49 ff. Pi manga stiillen diir
viixtfiirhillandena var nigot biittre frirekom mera riklig vegetation, t.ex. pi Skottfiiil-
let. Bofjiill har 6 andra sidan iiven idag ovanligt stora sammanhiingande hiillar och

hiillytor. Den gamla hiillmarksheden har de senaste 50-60 fl,ren vuxit igen med kratt-
skog, dvs. enstaka triid eller buskar som asp, bjdrk, en, riinn, seilg och tall. I sm6

svackor fanns torv, iiven ljungtorv och ljung, som anvandes till briinsle fore mitten av

1900-talet. Under senare tid har dock fjiillen blivit bevuxna, i de flesta fall med vdxter
som inte krdver niiringsrik jord sisom enbuskar, ljung, tall och vissa lovtriid. Som

exempel pi namn innehflllande fjiillkan ndmnas Bofidll, Brdjcill(et) och Skotffiiillet.
Omfjtill som appellativ och som namnelement se aven Bd l4:2 s. 96 och Bd l9:2
s. 255 ff., i det senare dock speciellt om ftirhillandena i Tanums hd.

Hog m.'naturlig hrijd, gravhdg', n6gon ging i dialekten hogd, pltr'affas, liksom i
det angriinsande Soteniis hd (Bd l4:2 s. 96), i ett stort antal namn pi siv?il naturliga
hojder av olika storlekar som pi gravhogar; se vidare om hog som appellativ och

namnelement iBd l9:2 s. 257 ff .

Kulle m. och ris m. ingir ocksi i namn pi hdjder av olika slag, kulle ofta i namn

p6 hdjder med mer eller mindre rundad topp. Lokaliteterna kan vara av varierande

hiijd. Se kan t.ex. ndmnas att Grcivekullen och Hallinds kulle betecknar de tvfl hdgsta

hiijderna i hZiradet. Liksom i Soteniis hd iir ris inte speciellt vanligt fdrkommande i
hiiradets hdjdnamn. Jfr iiven i dessa fall Bd l4:2 s.96 och Bd L9l-2 s.263 f .

Berg, fjrill, hog, kulle och ris har specialstuderats av Ldfdahl i uppsatsen Htijd-
beteckningar i Tanums hd (exkurs 2 iBd l9:2 s.249-265).

Knatt m. och knatte m. 'bergknalle, litet berg', jfr no. dial. l<natt m. 'bergknold'
(Torp 1963), ingflr i Knatteberge, och dess alternativnamn Knatten.

Pall m. finns i DAGs med betydelsen 'bergavsats, berghiill' enligt en uppteckning
1965 fran det angriinsande Soteniis hd 'klippa som sticker ut i vattnet'; vidare 'bergav-

sats vars ena sida bestir av en mer eller mindre lodritt neditstupande brant; klippa
formad som en biink; avsats; berg med avsatser'. Pall ingir i namn som t.ex. Badepal-
len,bergavsats, Dddmanspall(en), ner i vattnet sluttande berghiill som bildar nedersta

avsatsen i ett l6gt berg med flera liingre upp liggande avsatser, Metepallen, bergavsats,

Hcistepallarna, strandberg med flera avsatser, Lastepallen och Mjdlpall(en), de tre
sistniimnda avseende bergpallar anviinda som primitiva lastkajer. Pall ivaxlande bety-
delser fdrekommer ziven i flera namn som i dag betecknar uddar men som seikerligen

fran borjan avsett den >pa11>> som ligger ytterst pfl udden. Som exempel kan niimnas

Htigg(e)vall matepall och Ravepallen, om vilka se avd. 3. Jfr iiven Kesepallen nedan,

diir namnbiiraren dr en bergkulle med flera smfl avsatser.
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Boh. hall f. har enligt DAGs betydelser som 'stenhdll, berghiill, stcirre flat sten, flat
stenhiill; berg, bergsida'. I naturnamnsmaterialet fran Stangentis hd ftirekommer hall
som namnelement endast i Blekhall eller Bkickhal/, som betecknar en c. 37 m hdg och
c. 350 m lfrng, lodriitt stupande sliit bergviigg p6 sydviistra sidan av holmen Blekhall
eller Blcickhall (avd.3). Bergviiggen kallas idag Bldckhalk fldg.

Det av hall f. avledda hcilla f.'(flat) berghiilla, stenhiilla' (DAGs) ftjrekommer i
namn pi berghiillar av varierande storlek, vilka alla tycks vara sliita med berg i dagen,
t.ex. Brdtehdllan och Snohiillan.

Ett annat ord ftir berghiillar iir boh. svada f. 'sldt, sluttande (giirna slipprig) berg-
hiill', vilket ftjrekommer i Svarta svador, som betecknar svarta, flata berghiillar pi
stranden av Stora Bornci, vilka stupar rakt ner i havet. Jfr no. dial. svad n. 'npken
klippegrund, bergflate uten jord' (Torp 1963) och no. dial. svodf .'naken klippegrund,
svakt skraanende' (Torp 1963).

Skalle m. om hdgre liggande terriingparti ingfrr i fltminstone ett numera obrukligt
narrn, Ekeskallen. Jfr no. dial. skalle m.'t4r og stenet Forhgining paa Jorden f.ex. i en

Ager'(Aasen).
Varde (boh. vale,med kakuminalt l) m. betyder i boh. 'uppkastad stenhog; mdrke'.

Fvn. har vardi m., varda f . 'yarde, oppl6dd stein til merke' (Norrpn ordbok) och no.

dial. varde m. 'Varde, Marke af opreiste eller opstablede Stene' (Aasen). Jfr Ziven da.

varde'sted hvorfra der spejdes, holdes ,ffig; vagttaarn' (ODS). Ordet ingir i fltskil-
liga hdjdnamn, t.ex. Gr)kevarden ochVard(e)berget.Yardarna har anvdnts och anvdnds
2innu idag som sjomiirken och rir viktiga vid kustnavigation. De anviinds ziven som
orienteringspunkter till lands. Omvarde se dven Bd 17 s. 204 f . ochBd l9:2 s.73.

Sluirn. i betydelsen 'klippa eller skarpkantad sten som sticker upp ur den omgivande
ytan, t.ex. ur jord, myr osv.' fdrekommer i Grdneskcir om ett litet berg i hkel Om skiir
i namn pi kringflutna lokaliteter se inledningen avd. 3.

Bratt m., f., den assimilerade formen av brant, med betydelsen 'brant, bergbrant,
brant bergsida', forekommer i ett fital namn pi (berg)branter och branta hdjder som
Bratten, brant htijd vid Gullmarn, Kalvebratten,brant bergkant pi viistsidan av Kal-
ven eller Korno kalv, och Ryxdbratten, bergstup p5 Ryxo.

Andra ord for branter ar flds och stupa. Fldg n., i boh. med luttal som Jhae, Jbm!,

Jkaw, llrerl, ftaw, ftog 'brant bergsida, brant (och otillgiinglig) klippvzigg, stup'
(DAGs), fcirekommer i flera namn, t.ex. Blcickhalls fldg, Mdfldget och StrandeJldg.
Ordet kan i vissa stiillningar inte skiljas frtnboh.fldg f., m. 'vindflcijel' eller 'vimpel',
som dven det i boh. har uttal somJ'lraq, J'lrup, Jkau,lbew. Stupa f.'stup' fcirekommer i
namnet Hcillersstupa.

I namn pi sluttningar forekommer lid f ., brricka f . och backe m.
Lid, iDAGs endast med betydelsen 'backe', iir levande i dialekten i omrSdet och

meddelarna ger betydelser frin 'starkt lutande sluttning' till 'svagt lutande sluttning'.
Zid fdrekommer i ett flertal namn pi sluttningar av olika slag och lutningsgrad. Om
namnelementet lid se Nystrrim 1988 s. 152 tr. Om ordets morfologi se Janzdn 1936
s. 145,244 f.

Brcicka f. forekommer i DAGs med betydelsen 'l6ngsluttande backe, brant sluttning
pi viig, brant backe, bred sluttning med riitt stark lutning'. Fvn. har brekka f. 'stor

t
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bakke' (Norr6n ordbok) och no. dial. brekka f. 'Bakke; iser en stor Bakke imellem en

lavere og en hpiere Flade'(Aasen). Brticka forekommer i fltta namn, av vilka fem

numera iir okiinda i trakten. Av dessa ar fyraendast belagda i lantmiiterimaterial. De

upptecknade namnen, Sol b rrickan och Ake rb r rickanmed alternativ nannet Ake rb rdcke -

biik"n, betecknar relativt langsamt sluttande, breda backar, den ena relativt stenig'

Det epexegetiska tillZigget backen i den alternativa namnformen pekar mot att ordet

briickanumera iir relativt okZint bland namnbrukarna i omrfldet.

I itskilliga namn fcirekommer dxemotbacke m., i DAGs med betydelser som '(brant)

backe, grzisbunden mark oavsett om den sluttar eller ej, griisbacke, dng, grdsbevuxen

jord fiiretriidesvis torrldnt eller beliigen niira intill stugan, hird, sliit och hogt beliigen

mark, behover ej ntidviindigtvis slutta (iiven om marken i altmiinhet); backe pfl viig,

lid, sluttning'. Det huvudsakliga betydelseinnehillet ser di ut att vara dels 'sluttning

med varierande lutningsgrad' (fr vdgbacke), dels 'hird, sliit och hcigt beliigen (griisbe-

vuxen) mark som inte ntidviindigtvis sluttar' (1fr ladugdrdsbacke). Backe forckommer

i namn pfl sflviil lutande som plan mark. Se iiven Ldfdahl iBd l9:2 s. 74 om f6rh51-

landena i Tanums hd. Jfr iiven Bd I4:2 s.97 om backe i det angransande Soteniis hd'

I namnmaterialet iir det lingtifrfln alltid miijligt att siikert avgora om narnnelementet

betecknar sluttande eller plan mark. Lid och backe ftjrekommer ofta i namn phvagat

eller de1 av vdgar. Det kan i s6dana fall inte uteslutas att sjiilva sluttningen iir den ur-

sprungliga namnbdraren. Di det giiller namn vilkas senare leder innehflllet backe och

tia ocisom betecknar viigbackar har de diirfdr samtliga placerats i denna avdelning.

Om fiirh6llanden i Sodermanland se Nystrdm 1988 s. 48 ff.
I namnet Bjdrkemyrshallingen fcirekommer boh. halling m., f. 'sluttning, lutning'

(DAGs). Namnet lir endast belagt i en lantmiterihandling fran 1835'

Adriansbackarna ddnansbhfr,ana BraPp; f.l. innehiller av okdnd anledning mans-

narnnet Adriarl. AllonebergenBrdDt,l83T; berg vid viken och beb. Allonevik; namnet

iir sannolikt en redukt av ett *Allonevilesbergen. Amne Bergel BroKl, 1837 ; f .1. iir dun-

kel. Amunds berg dmuns bdrl BtoFa; ang. f.l. se ftilj. Amundekullarna dmunakalana

BroAx; f.1. innehiller av okiind anledning mansnamnet Amund. Annas kulle dAas k&la

BraSkti; namnet innehiller av okiind anledning kvinnonamnet Anna. Annefldgarna

daaftbqanaBraSy; f.1. innehiller, ocksi av okiind anledning, kvinnonamnetAnne och

s.l. fldg'brant bergsida, brant och otillg?inglig klippviigg' . Ard slott drb slti! Btoln;
berg6s med litet stenrtise pA A16; f.1. innehiller onamnet Aro, valom se avd' 3, och s.l'

slott, ibohusl2inska ortnarnn ofta om (hdgt) berg med brant sluttande sida e1ler sidor

eller, som heir, om (hiig) 6s eller kulle;jfr t.ex. Slottet Bd 5 s. 198, Bd l2:2 s.276,8d
l9:2 s.lO5. Askeberget d.;kabdrlat LLys; berg diir flera gamla askar stir; f.l. innehflller

tridbeteckningen ask. Aspebacken dtpabakan BroVi; f.1. innehflller triidbeteckningen

asp. Aspeberget fupabfulatI-ih: ang. f.l. se foreg.; mycket asp vid berget.2 Aspekullen

d;pakdln.1. LHm. 2. BroOr; f.l. innehiller triidbeteckningen qsp; pi platserna viixer

mycket asp.

Badepillen bddaphl LKo; bergavsats anvdnd som badplats i St. Korno hamn;

f.l. inneh6ller v. bada eller subst. bad och s.l. pall m. 'bergavsats'. Badhuseberget

bdhusabhrla Lt; berg; ett varmbadhus 169 p6 berget vid slutet av 1880-talet, ungefiir
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diir de nya sjribodarna nu ligger. Baggeberget bdgabfulatWr; f.l. kan, av okiind anled-
ning, innehilla djurbeteckningen bagge m., ett mansbinamn Baggen eller bagge m. i
betydelsen 'norman'. Banken btigkan BroSiit; backe med stenildersgravfdlt, varom
se Bidr. 3 s. 540; namnet innehiller bank m.'jordbank'. Bankekullarna bdgkakdlana
LFi; kullar intill akern Banken; f.l. innehiller frkernamnet Banken (avd. 8). Bastefirill
bd;tafldl BroBro, BastefiZill 1719, Bastefjell 1838; f.l. innehflller siikerligen subst.

bast m. och syftar sannolikt pi att man tagit bast pi eller vid platsen; namnet dr nu-
mera okdnt. Bastepallarna bdstaphlana BraHol, EK, bergavsatser pi vdstsidan av

Stora Borno; f.l. innehiller subst. bast m., och s.l. pall m.'bergavsats'; pallarna har
anvdnts i samband med hanterandet av bast; vid den intill liggande Grdna viken vdxer
bl.a.lind,p6boh. dvenbastetriid.Basteviksbergetbd;tautgsbitqatLKy;bergvidviken
Basteviken; f.l. innehiller viknamnet. Berga bank bfu1a btigk LBg; f.1. innehiller BN
Berga och s.l. bank m. 'jordbank'; frirhtijningen ligger niira girdsbyggnaderna vid en
liten viig till gflrdens torp. Bistocksbergen BroBro, 1838; namnet iir sannolikt sekun-
diirt till namnet pi den intilliggande myren Bistockemyren (avd..6). Bjdllviks backe
bldlwgs bdka LKo; backe vid BjZill(e)vik pfl Stora Kornti; f.l. innehiller viknamnet
Bjrill(e)vik. 2 Bji)rkeberget blbtkabhlat.l. LKla.2. BroJo; f.l. innehiller triidbeteck-
ningen bjdrk eller stbst. bjdrke n. 'bestflnd av bjork'. 2 Bjr)rk(e)hogen eller Bjdrke
hogen.1. BroHrIn, Biorcke hougen 1680. 2. BroUt, Bicirckhogen 1776, Bjtirkehogen
1816; ang. f.l. se ftireg.; s.1. innehflller hog m.'hdjd'. Bjdrkekullen bldrkakdln BroOr;
ang. f.l. se foreg. Bjdrkelidbacken blbykahbakanBroOst; backe vid hemmansgrdnsen
naratorpet Bjdrkelid i det angrdnsande hemmanet Liinnestad; f.l. innehiller namnet pi
torpet. Bjdrkemyrshallingen BraRk, 1835; f.l. innehiller namnet Bjdrkemyr (avd. 6),
och s.l. halling m., f. 'sluttning, lutning'. 2 Bjdrkemyrskulle blblkamyskala. l.LLys.
2. BraRk, 1835; kulle vid myren Bjdrkemyr; ang. f.l. se fcireg. Bjdrn(e)firill blEnaft(bl
BroBro, Bjiirnfjell 1838; f.l. innehiller sannolikt djurbeteckningenbjdrn.F\eraBleke-
backen; f.1. syftar sannolikt pfl att man blekt viiv pi lokaliteterna, se t.ex. likalydande
namn Bd l4:2 s. 140 och Bd l9:2 s. 75 med litteratur. Blekehogen BroUt, 1816; ang.
f.l. se ftireg.; s.l. innehflller hog'hojd'; enligt uppgift blekte man veiv pfl lokaliteten.
Blixestenen bbiksastin BroBn; f.1. innehiller boh. blix'blixt' m.; stenen skall ha triif-
fats av blixten och fallit ner civer en kvinna. Bldbiirsgiljeberget bhSbagefuabaqat
LKo; berget, som bestfrr av ljusgrfl granit, ligger vid en dal med namnet Bldbrirsgiljan
(avd. 7). Bldskogs lid(er) BraTe, 1840; f.l. innehiller namnetBldskog (avd.9), och s.l.
/idf. 'sluttning' . Bliickhallsflds bhdkhalsJbcirp,bhd$alsJktiw fiirr siikerligenBlekhall
eller Blrickhall LKo, brant bergviigg pfl sydviistra sidan av holmen Blekhall eller
Blrickhall; namnet Blcickhalls fldg innehiller namnet pi holmen eller bergviiggen, om
vilka se avd. 3, och s.l. flds n.'brant bergsida, brant och otillgiinglig klippviigg'.
BockeJldg BraHol, Bickeflig l73O; f.l. innehiller av okiind anledning sannolikt
djurbeteckningen bock och s.l. fldg n.2 Boddalsberget bjdasbaflat 1. LFi, 1840.2.
Broly, 1829,1843; f.1. innehiller naffmet Boddalen (avd. 7). BoddalsfidlletBroBro,
Bodalsfjellet 1838; ang. f.l. se fcireg. Borne bergLHn,1828; f.1. innehiller sannolikt
samma sprflkgods som BN Bornd, se detta. Bottenbacken bbaabakan LLh; backe pi
gamla landsviigen vid torpet Botten, f.1. innehiller namnet pi torpet. 2 Bottenberget.
l. bbaabfulat, bbrubfulat, bdttrnabfulatLHnHu, Botneberg 1724,Botten Berget 1828.2.

t
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BraIIe, Botneberget 16961,m 1 ligger vid flkern Botten, avd. 8. Boviksbergel BroRe;
vid viken och beb. Bovik; f.l. innehiller viknamnet och BN Bovik. Brantebacken
brdntabakan LFjii; avtagsviig frin landsviigen till Lassehaga; f.1. innehiller antingen
adj. brant, syftande p6 v?igens lutning, eller e-genitiv av personnamnet Brant efter
zigaren till torpet Bottenhilan, som ligger i niirheten; om sfldan genitiv se bl.a. Janzdn
1936 s. 78 och Bd 18 s. 320; jfr Fredekullen. BrassarebergetBralm,l836; f.l. innehil-
ler av okiind anledning -are-komposition av boh. v. brassa'vdnda, vrida (en vdder-
kvarn)', dven 'flytta en sten med ett spett' . Brastad viiderkvarn brdsta ufirkuq4 Bralu;
berg pfl vilket i iildre tid legat Brastad vciderkvarn, en viderkvarn tillhorig jordiigare i
Brastad; berget har fatt namn efter kvarnen. Brattebacken brdlabhka BroStllr, 1837;
f.1. innehflller vzistsvenska adj. bratt motsyarande standardsprikets brant. Flera
Bratteberg(et). Bratten brrilan LAl, brant hcijd vid Gullmarn mellan vikarna Bredvik
och Hiillesvik. Flera Brattds; nigon sida av hiijderna stupar brant, boh. bratt, nerilt.
2 Brattdsberget brdtrasbhryat. l. Bral-y. 2. LS6; lokaliteterna har hdga, branta och
otillgiingliga bergsidor som stupar rakt ner; jfr namnet Brattds ovan. Bredbergen
br?bh1e BroKp; f.l. innehiller ad} bred med syftning pi lokalitetens form. Bredviks
backe brQwgs bakaLKo; backe vid Bredvik; f.l. innehSller viknamnet Bredvik. Bred-
viks stenmal brQwgs stinmbhLKo; omrflde med sttjrre och mindre stenar vid Bredvik;
ang. f.l. se foreg.; s.1. innehiller stbst. stenmal m. 'samling stdrre och mindre stenat';
mdjligen sarnma lokalitet som Karstens stenmal nedan. Broddebergel Bralm, 1836;

f.l. innehiller mdjligen e-genitiv (varom se Brantebacken ovan) av soldatnamnet
Brodd, belagt fr6n BroAx; Bralm ligger pi greinsen mot Bro inte langt frfrn BroAx.
Brofirillsgubben brSfielsgdf;an BroMgMy; formation i berget Brofjiill(et) ovanfor
Brofjiillsgrottan i form av silhuetten av en gubbe; formationen iir synlig norrut fr6n en

plats i ovre Mellbys iigoomrflde (bild 9); f.1. innehiller namnet Brofirill(et), se dven

Brofjdllsgrottan (avd. 7). Brunlidberget brQnlbarlat LAI; f.l. innehiller en mer eller

Bild 9. Brofjiillsgubben. Foto forf. 20II.
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mindre tillfiillig sammanslttning brunlid'brun sluttning' eller mtijligen ett ndmamn
Brunlid, betecknande nSgon brun lid, dvs. sluttning, pi berget; enligt upptecknaren 2ir

berget brunt av ljwg. Brunneberget brlaabcbryat BroSeTv m.fl., 1814, 1840; sttirre
bergsomride vars ena del griinsar mot i.keromrildet Brunna eller Tvete brunna
(avd. 8); f.l. innehiller antingen namnet Brunna eller boh. brunne m. 'brand, omride
avbriint med avsikt (ftir att svedja marken) eller av vida, svedjefall', har sannolikt i
betydelsen'svedjefall'; sannolikt har skogen pi delar av omridet brzints av frir ny-
rtijning och uppodling. Brunneliderna BroSeTv, Brunneliderne 1820, 1829; slutt-
ningar i bergsomridet Brunneberget; ang. f.l. se fiireg.; s.l. innehiller lidf.'shttning' .

Brunnds BraBdSiid, EK; htig 6s vid Fiirlevfjorden; ang. f.1. se fcireg.; s.l. innehflller
ris m. 'lingstriickt hdjd'. Brurehogen brQrahbqan BraBd; f.l. innehiller av okiind an-

ledning dral. brur f. 'brud' och s.l. hog m.'hojd'. BrurviksbergetLSj,lS34; berg vid
Brurvik; f.l. innehiller viknamnet Brurvik (avd. 1). Brdtehallan bradafubla Bro[Ir;
stor flat stenhZill i mynningen av en av grottorna i Hiiller; f.1. inneh6ller v. brdta
och s.l. hrilla f.'flat berghiill'; p5 hiillan britades f6rr lin. Flera Brcindeberg(et)
brd4tabhryat, brd4taball; f.l. innehflller siikerligen adj. brrind, boh. briint brent;
(skogen pi) bergen har sannolikt briints av vida eller i samband med svedjebruk eller
i syfte att fdrbiittra betet fcir kreaturen; i tvfl fall (berg i Braod resp. Broost) innehfrller
narnnen enligt uppteckningarna boh. subst. brcinteberg n. 'berg som ser ut att vara
brdnda, di graniten ser svart ut pfl ytan'. Briinnstensbergen brdnstensbhlle LI(la,
1852, 1855; f.l. innehfiller boh. briinnsten m.'svavel'; svavel hade minga anvlind-
ningsomriden inom t.ex. folkmedicin (se t.ex. Tillhagen 1958 s. 39) och sigs siiker-
ligen som tillging viil viird att notera. Burberget BroFo, 1822; narrnet innehiller av

okiind anledning gammal gen. pi -ar av boh. bu bq f ., standardsprikets bod. Burdhs
Berg LBe m.fl., 1730; jfr ftilj. 2 Burdseberget. l. bdrasabdrlat BroMe. 2. BraKii; en

mdjlighet iir att f.1. innehiller ett i hiiradet hittills icke belagt NN eller BN xBarris;

en annan tanke iir att namnen m<ijligen har inspirerats av det viilkiinda Burdseberget
(Bd 15 s.233) vid beb. Burds pi den pi fornminnen rika Dinglesliitten i Svarteborgs
sn i det angrdnsande Tunge hd. Bytteviksberget bdlawgsbcbflat LKo; berg vid viken
Byttevik (avd. 1). Bdsvikeberget bd;wgabhqat BraSkti; berg vid beb. Bdsvik. Bdt-
vil<sberget BroFib; berg vid beb. och viken Bdtevik. Btirhogen bdrhbwan LDj; f.1.

innehiller stbst. brir och s.1. hog m.'hojd'; pi och vid htijden finns gott om biir.
Biirehogsberget BroMg, 1763; t.l. innehflller siikerligen ett ej belagt NN eller BN
Biirehog(en), jfr fdreg. Bdnhogen bdnhowan BraHol, mindre kulle diir man brukade
torka bdnor.

Dalberget ddbbhUat BraBi; berg; f.1. innehiller stbst. dal; berget lir genomskuret

av dalar. 3 Damm(e)berg(et) ddrtLbhUat.l. BroSta, Dammberg 8K.2. BroBnJo, Dam-
berget 1828. 3. BraBd, Dammeberg 1849;f.1. innehiller stbst. damm m.;bergen lig-
ger i nlirheten av dammar. Dammelidberget dhryalbhrlat LTd1' berg med brant slutt-
ning mot en kvamdamm; f.l. innehiller boh. dammelidf .'sluttning vid damm' eller ett
ndrnamn Dammeliden. Dammelidkullen ddwaltkeln L}Iv; ang. f.l. se ftireg. Damm-
hogen ddryhoutanBraBd: f.l. innehiller subst. damm och s.l. hog m. 'hdjd'. Dansare-
berget BroBro, 1838; sliit berghiill diir ungdomen brukade samlas till dans; f.l. inne-

r
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hiller v. dansamed -are-komposition, varom se Alfvegren 1958, och s.l. berg, i detta

fall 'berghiill' . De rdda bergen dt rda bdqe LHu; berg liingst viisterut i HumlekZin;

bergen skimrar i rdtt och innehiller rdd granit; jfr Rdda berget m.fl. nedan. Disdsen

BraBa, Holmberg 1867 s. 158, Ekhoff 1886; bergis sijder om Kvarnbicken och vdster

om den sodra delen av Backas ligoomr6de; f.l. innehiller det ntistan blott i skildringar
av fornnordiskt liv och kultur fijrekommande subst. dis f. 'fornnordisk gudinna av

ldgre rang' (SO; jfr SAOB D 1510 f.); namnet lir sannolikt inspirerat av ftirekomsten
av de talrika hiillristningama pi de sHta hAlarna pi flsens 6stra sida och har ffoligen
uppkommit och anveints i forskarkretsar; jfr Lindroth 1931 s. 138. Domarebordet
ddwarabbt BroBrp, EK 1974-:79; bordliknande stenhiill vid en ek med namnet

Domar(e)eken (avd.9); se Rydstrand 1965 s. 10 samt bild 10; namnet innehiller subst.

domarebord n. 'bord avsett fijr domare under tjiinsteuttivning' (SAOB D 1927).

2 Dunnarebacken. l. drtnarabhkanLKo; ner mot havet svagt sluttande backe, som

bestir av en stenmal delvis t[ckt av ett tunt men hirt packat jordlager, beviixt med grls
och smibuskar; di man gir eller springer tjver backen dundrar det; backen ligger syd-

vdst om och intill Dunningebergen.2. LSa, 1867; stenig backe diir det danade ndr man

korde med vagn; f.l. i bida naflrnen innehiller boh. v. dunna dilu'a'dina, dundra' med

vdstsvensk -are-komposition, varom se Alfvegren 1958. Dunnebacka diLlabakaBro-
Se, 1820; viigbacke; f.l. innehiller boh. v. dunna diara'dhna'; viigen gick fram 6ver ett

berg som danade di man kcirde tjver det. Dunningebergen ddnagabdfla LKo; berg pi
viistra sidan av Stora Korn6 intill Dunnarebacken; f.l. innehiller boh. verbalsubst.

dunning dirug'd\nande, dundrande'; jfr Dunnarebacken strax ovan. Duufirill dDflhl
BroAxOr m.fl.; fjiillomrSde; f.l. innehiller figelbeteckningen duva f.; enligt uppt. var

Bild 10. Domarebordet. Foto forf. 2011.
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fjiillet ett tiilhel ftir vildduvor. 2 Dyberget d,!bar1at. 1 . LHu, 1724. 2. BraBg; f.l. inne-
hfiller boh. dy n., f . 'brunn med kiillSder, (kall)k2illa' ; vid bergens fot finns flera kiillor.
Dyrhusbackeru LSj, 1834; f.l. innehiller boh. dyrhus n. (standardsprfrkligt djurhus)
'megalitgrav', dvs. gravkammare av (vanligen) obearbetade stenblock, sisom dos,

ganggrift, hiillkista; pi den svagt sluttande backen finns en gflnggrift (Bidr. 3 s. 454 f.).
2 Dyrhusberget. l. LHv, 1839. 2. LFin, 1840; ang. f.l. se fdreg.; pi berget finns en

ganggrift (Bidr. 3 s.452ff.). Dddmanspall(en) ddtmanspalLKo; ner i vattnet sluttande
berghiill, som bildar nedersta avsatsen i ett ligt berg med flera liingre upp liggande
avsatser vid Smalsund pi Stora Korno; f.l. innehfiller en mer eller mindre tillf?illig
sammansdttning dddman 'dcid man, lik' och s.l. pall m. 'berghiill, bergavsats'; pi
berghiillen har man funnit ilandflutna lik; jfr Dddeman (avd. 3).

Edsberget, Eds varde (vale) se Fyrvarden (Fyrvalen) nedan. Fleru Ekehog(en) av

vilka nflgra BN. Flera Ekeliden, av vilka nSgra BN. Ekeliderna dgaliana LHu, 1816,

186I. Ekeskallen BroEil, 1854; f.1. innehiller sannolikt eke n. 'ekbestflnd' och s.l.

skalle m. 'hcigre liggande terriingparti'. Ekds _bgqs eller Ekdseberget ?gqsaba4at
BraAnSy, Ekis1788; f.1. i namnet Ekds innehitller triidbeteckningen ek; f .1. i namnet
Ekdseberget inneh6ller namnet Ekds och s.l. ett senare tilliigg, berg, till det iildre
namnet. EldstensbergetBralm, Eldstens Bergeth 1696; namnet innehSller det numera
obrukliga stbst. eldsten m. 'sten varmed man kan sl6 eld', i synnerhet 'flinta' (SAOB
E 429); troligen har man i iildre tid kunnat hiimta flinta pi berget. Elis kulle BroBjti,
1809; namnet innehfrIler av oklind anledning mansnarnnet Eli eller Elis. Enestad-
backen eller Emmestqdbacken Brol-i, 1786; f.l. innehiller siikerligen ettboh. *ene-

stad 'plats diir det flnns mycket enbuskar'; jfr t.ex. vrml. hiiggstad m. 'plats diir det
vdxer mycket heigg', lakestad m. 'plats dlir det finns (gott om) lake'; se iiven SOV 1

s. 130 f; den i samma handling belagda namnformen Emmestadbacken ar sdkerligen
en felslrivning.

Fiskeberget ftgkabfu1at LKo; berg mitt i fiskeliiget Stora Kornti; pfl berget hiingde
man upp fisk tiIl torkning vid beredning av spillanga. Fjcillebrricka fldlabrdfta LFja,
1800, 1843; lingsluttande backe; f.l. innehiller BN Fjrilla och s.l. brricka f. har i
betydelsen 'lflngsluttande backe'. Fjcillgubben BroBro, Fjellgubben 1838; i lantmiite-
rihandlingen 1838 bestir den tydligt utmiirkta lokaliteten av den hcigst beliigna toppen
av den htijd som pi EK 1974-79 isatts namnet Brobergskullen; sannolikt avses en

klippformation som (p6 avstind) liknar en gubbe, jfr t.ex Broficillsgubben ovan;narn-
net innehiller subst. fjcillgubbe m. 'gubbe som enligt folktron bor i eller hflller till i
fjiillomriden'; hela htijden dr numera planterad med skog och nigon klippformation
gir ej lZingre att se. 2 Flateberg(et). 1. BroBro, 1838. 2. BraTu, 1832; f.l. innehiller
adj. flat; bergen ar flata pfl ovansidan. Flatebergen lbqdabhfle LHo; flera sliita berg;
ang. f.l. se fcireg.; s.l. innehiller dial. pl. i bestiimd form av berg n. Flera Flatefjcill

ftddaftcbl; fjiill med flat yta pi krtinet. Flatehrillerne BroBu, 1849; ang. f.l. se ftrreg.;
s.l. innehiller hcilla f. 'flat berghall' . FldficillftdftdlLBrd; fjiill med flat yta pi krtinet;
f.1. innehflller boh. adj. tld'flat, sleit, svagt sluttande' .2 Fldgareberg(et). l. ftdqara-
bdUat BroOn, EK. 2. BroRd, Fligareberg 1729, Fligarcberget 1844; f.l. innehflller

fldS n.'tvdrbrant bergviigg, lodr[tt bergstup' med -are-komposition, varom se Alf-

[-
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vegren 1958; omtldg se Sven denna avdelnings inledning; f7eru bergssidor utgdrs av

branta stup. Flera Fldgberget.FleraFldgfirill.2 Fldgbergetftdwbfulat,ftripbirylat.l.
BraBg. 2. BroBro; f.l. innehflller siikerligen boh. tldg ftmw, J'traw f . 'vindflcijel' ; siiker-
ligen har en vindfldjel funnits uppsatt pi berget i iildre tid; jfr t.ex. Fldgehogen Bd
l4:2 s. 101 och Fl|g(e)bergerz Bd 8 s.224.2 Fldgekullen eller -kullarna. t. ftigakeln,
ft@gakelnfor -kullarna LDjLys, Flygkullame 1839.2. BraHol, fldgekulen 1730;f.1.
innehiller boh. fldg n. (se ovan) eller fldg f., m. 'vindfldjel' , om vilka se denna avdel-
nings inledning; pe nr 1 stod enligt uppteckning 1932 en vindflojel. Fogdelierne
BraAn, 1788; f.l. inneh6ller sannolikt yrkesbeteckningenfogde och s.l. lid f.'slttt-
ning' . FossebrdckaBroln,l840; f.1. innehflller subst./ors, boh./oss m., och s.l. briicka
f. '(stor) backe'; namnet iir numera okiint i trakten. FredekullenfrQdakeln LTr; f.1.

innehflller soldatnamnet Fred med e-genitiv, varom se Brantebacken ovan; soldaten
Fre d bodde invid kullen. Fre driksbanken Broln, Fredricsbanken 1 840; f.l. innehiller
av okiind anledning mansnamnet Fredrik och s.l. bank m.'jordbank'. Fuckepallen

fdftaphln, foftaphln Ll; bergavsats liingst ut pi Stangehuvud; f.l. innehiller boh. fucka
fdfta,'ha samlag' och s.l. pall m.'bergavsats, bergh2ill'. Flera Furubergen, Furu-
berget; bergen dr bevuxna med furuskog. Furds ftrqs BroBre; med furor bevuxen fls.

Fyr(e)hogarna ffirharyana LTr, Fyrehagen 1833; f.l. innehiller subst. fyr m.'eld,
brasa' och s.l. hog m. 'hdjd'; namnet iir idag okiint bland bygdens folk och det finns
inte heller nflgon uppgift om att piskefyrar tiints pt Fyr(e)hogarna; enligt en medde-
lare fodd och uppvuxen pfl LIr tiindes piskefyrarna pi girden pi olika oppna platser

beroende pi ridande vindforhillanden; skrivnin gen hagen i Fyrehagen 1 833 iir siiker-
ligen grundad p6 ett missftirstind.

2 Galgeberget gdlrlabitrlar. 1. BroOnHgSd, Galje Berget 1838, GalgebergetBK.2.
BroRe, Gahlgebiirget 1699, galgieberget 1729; bida narnnen betecknar hdga, branta
berg, pi vilka enligt fraditionen galgffi rests fcir avriittningar. Galleberget gdlabrbUat

Ll, EK; berg vid norra hamnen i Lysekil mittftir Stora Skeppsholmen; f.l. innehflller
boh. figelbeteckningen Sall(e) m. 'havstrut'; havstrut hiller till pi berget. 2 Galte-
bergetgdltabhryat.l.BroBjGrSd, 1828.2.LBg;kallas dvenGalten,seGaltennr2;f.1.
innehiller djurbeteckningama galt m., galte m. eller, i namn nr Z,bergnamnet Galten;
namnen syftar siikerligen pfl att nigon stenformation pfl bergen liknar en galt eller pi
att bergets profil for tanken till en galt, jfr fdlj. 2 Galten. l. griltanLBg.2. gdltan se

Galteru nedan; nafirn nr 1 innehflller djurbeteckningen galt m.; den ursprungliga namn-

bdraren Zir siikerligen liksom i fciregiende namn nigon stenformation pfl berget som
liknar en galt eller pi att bergets profil for tanken till en galt; berget kallas dven

Galteberget, se detta nr 2. Gamle Ola i Fjrilla gamba Qba t fldla LFjii; bergskontur
som enligt uppteckningen frin l932hhnar en gubbe och som ligger i bergen 6ster om
girdarna i Fjiilla; nigon klippformation i form av en gubbe gflr numera ej att upptiicka
i de skogbevuxna bergen; namnet, som innehSller en som mansbinamn fungerande
nominalfras, dr numera okiint i trakten. Getbacknrna, BroStci, Getbackarne 1847 , aven
kallat Fdgatan, yarom se avd. 4 Ftigatan nr 2; f .1. innehiller djurbeteckningen get.

Geteskdrorna lidaskdna LDj; bergavsatser sydost om fiskeliiget pi Lilla Kornd;
f.l. innehflller av okiind anledning djurbeteckningen get och s.l. boh. skdl(a) f. 'inskiir-
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ning i terrlingen', jfr iiven inledningen avd. 7. Giljekullen Phakaln BraHe; f.1. inne-

hiller boh. gilja f.'(trang) dal mellan tvi hojder', varom se utftirligare inledningen
avd. 7; namnet dr numera okiint pi orten. Grandalsberget grQndasbitllat Bralm;
f.l. inneh6ller ett icke belagt nzirnamn *Grandalen eller ett stbst. grandal; berget
ligger i en dal som fdrr var bevuxen med granskog. Grangiljekullen grQnlehakgln
BroGr; f.l. innehflller BN Grangiljan. Granhogen BroOn, 1765; f.l. innehflller triid-
beteckningengranochs.l. hogm. 'hdjd';isocknenfinnsfleralikalydandeBN.Gran-
dsbackar BraRtir, 1835; f.l. innehiller antingen slbst. grands eller ett niirnamn
*Grandsen. Gravgdsereren grQogasarQ4 BraHol, EK; bergavsats vid en svag inbukt-
ning p6 Stora Bornci med klyfta och dverhiingande klippor; f.1. innehiller figelbeteck-
ningen gravgds och s.1. boh. rer f. 'rede' ; pi eller vid avsatsen har funnits hiicknings-
plats i hilor i berget frir gravand, enligt Sveriges ornitologiska fcirening m.fl. i vissa
trakter iven kallad gravgds; se ziven SAOB G 868 grav-gds. Flera Grindeberget,
-bergen. Grinkiersberg Bralm, 1696; f.l. 2ir dunkel. Grytebacken gridabhftan Bralm;
f.1. innehflIler gryta f. hiir 'jZittegryta'; i backen finns flera jiittegrytor. 2 Gryteberget
grfidabhqat, grldabdqat.l. Bralm; kallas iiven Grytekullen grldakaln eller Hunde-
kullenhiaakaln;2. BroOr; f.l. i namnen Gryteberget ochGrytekulleninneh\ller grytq
f. med syftning pi de talrika jiittegrytor som finns i bergen; f.1. i namnet Hundekullen
innehflller av okiind anledning djurbeteckningen hund m. Grytekullen se fdreg. nr 1.

Grdbenebackeru grab(nabafr,an BroTv, Gribene backen 1829; f.l. innehiller subst.

grdben, en noabendmning pi varg. 3 Grdbeneberget. l. grbf;enabhqat BroUt, EK. 2.

grbbenabh4at LHrnTd. 3. grbbenabhrlat LSj, Gr6benberget 1834; ang. f.l. se foreg;
om nr 1 anmlirks siirskilt att berget var ett tillhell fcir varg och att diir ftin fanns en

varggrop. Grd HristebergetBroHaT, 1823; det siirskiljande tilliigget innehlller adj. grd
syftande pfl bergets flirg och skiljer berget fran det i grannskapet till BroHal pi
BroBnSd liggande Hdsteberget nedan. Grd pallarna gr{ pdlanaLKo; bergavsatser p6

Kornci kalv; f.l. innehiller adj. grd och s.l. pall m. 'bergavsats' ; berget iir hiir griaktigt,
annars dominerar rcidbrunt. GriismyrslidernaLLys,l855; f.1. innehflller namnet Griis-
myr (avd.6) och s.l. lid'sluttning'. Grdna backnr(na) grdna bdkqr, grSna bdkana
BroBu; namnet innehiller adj. grdn, viixtligheten pi platsen iir ovanligt ril<7ig. Grdne-
backe grQnabhkaBroLa. Grr)nbrticka(n) BraOd, 1797,1855; ang. f.l. se foreg.; s.1.

innehiller brricka f. '(stor) backe'; narnnet iir numera okiint i trakten. Grrinesktir
BroAx, t823;litetberg i iker; ang. f.l. se fdreg.; s.l. innehiller skdrn. 'klippa eller
skarpkantad sten som sticker upp ur den omgivande ytan'. Griivekullen grduakaln

BroGr; hiig httjd som utgrir hiiradets hrigsta punkt; f.l. innehiller BN Grov. Gubben
gbban eller Gubben i bergen gdSan t bdrla BroHal; klippformation bestiende av

silhuetten av en gubbe med pannan fri och p6 hakan en virta bildad av en enbuske;

formationen iir viil synlig mot ostnordost frin gamla viigen vid Hallindens gamla

kvarn och frin viadukten 6ver jiimviigen vid sarnma kvarn (bild 11);jfr namn p5 berg-
silhuetter som Brobergsgubben m.fl. Guri gdriLKo; bergkant med rullstenar pi Stora
Korno norr om Sliitten; intill bergkanten fi.nns en gammal tomtning och ett s.k. hiille-
kar, dvs. en tviittfatsliknande urgrdpning i berget, vilken fylls med friskt vatten i sam-

band med regn; namnet innehiller kvinnonamnet Guri; en iinka Guri Andersson bodde
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vid platsen vid mitten av 1700-ta1et. Gdrdskullen gdskdln BraNo; intill gflrdsbyggna-

derna liggande kulle. Gr)rdesberget fiSbhqatLBe; berg; f.l. innehiller gcirde n., varom
se inledningen avd. 8; enligt uppt. 1932169 ett giirde nedanftir berget; siviil namnet

som bergets lage t idag okiinda .2 Gdkebergen. l.BroLd,I82O.2. BroAk, 1820; ang.

f.l. se ftilj. Grikevarden (Gdkevalen) fugauqn LKo; berg pfl iistra sidan av Stora Korno;
f.l. innehiller fflgelbetecknhgen gdk m.; s.l. innehiller varde (vale) m. 'uppkastad

stenhcig, mdrke'; nigon varde finns inte pfl berget idag. Gdpesteruarnq g&bastgna

BroBjo; stenmal med gryt frir lodjur, riiv och griivling; f.1. innehfiller gr)pa f. 'lodjur'.
Gr)pestensberget gdbastenpbtbUat BroBj6; f.l. innehiller nafirnet Gdpestenarnaa ste-

narna ligger pi och vid berget.
Hageberget hQgabdqat Broln, 1840; f.1. innehiller hage, vatom se inledningen

avd. 8. Halebackarna hdhabhkana BroSe, 1820; f.1. innehiller BN Hala; lokaliteten
ligger vid beb. HaIa. Haleberget hdhabdnat BroSe, 1820; ang. f.1. se ftireg.; berget
ligger vid beb. Hala. Halkelid hdhkali BroMy; gangstig med lang och vintertid
mycket halkig backe; f.l. innehiller v. halka och s.l. lid f. 'backd. Hallinds klack
hAlns kbdk, hdlskbhk BroHal, EK; bergklack som utg6r hdgsta toppen pi Hallinds
kulle; f.l. innehiller BN Hallind och s.l. klack m. 'bergklack'. Hallinds kulle hdlns

Bild 1 1 . Gubben eller Gubben i bergen. Foto forf. 2011.
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kala, hsilns kbla, hAk ktsla BroHaI; niist Grtivekullen den hdgsta htijden i hiiradet;

f.l. inneh6ller BN Hallind; hdjden syns vida ut civer havet och iir ett viktigt naturligt
landm:irke ute till havs. Hammarshogen hdryapharyan LBe, Hamars Hougen 1727,

Hamar Hogen 1730; bergknalt; f.l. innehiller sannolikt hammar(e) m. 'framskjutande
bergbacke' och s.l. hog m.'htijd'. Hamneledskullen hdrunaleskolnLHv, Hamneleds

Kullen 1765; f .1. innehflller mdjligen ett icke belagt ndrnamn *Hamneledel eller ett

sttbst. *hamneled, vdl isyftande n6got led 'grind av l6sa slanor' eller 'cippning i
stiingsel stiingbar med tviirlagda slanor' vid eller i niirheten av hamnen. Hampekullen
hfunpakdln LOr; bergkulle; f.1. innehiller v2ixtbeteckningen hampa; i iildre tid har

man vdl odlat hampa vid berget. Hampelider BraSd, 1831. Hansefldget hdasafthryat

BroN2i; f.1. innehflller av okiind anledning mansnamnet Hans och s.l. fldg n. 'brant
bergsida, brant (och otillgiinglig) klippviigg, sturp' . Hansfjcill hdosfiebl LHn; f.1. inne-
h611er av okiind anledning mansnamnet Hans. Hansficillsberget hdnsfyhlsbhtlatLHn;
f.l. innehiller bergnamnet Hansfjtill; namnen iir upptecknade 1932 men dt numera inte
kiinda i ffakten; m6jligen avser sflvdl Hansfirill som Hansficillsberget silnma narnn-

biirare. Harskallen hdpkal BraRdr; lig bergknalt; dunkelt, kan m6jligen av okdnd

anledning innehilla stbst. harskalle m.'skalle pi hare'; en annan mtijlighet 2ir att f.1.

av okiind anledning innehflller djurbeteckningen hare och s.l. boh. skalle m. 'hogtlig-
gande terriingpalt'; namnet numera okiint pi orten. Hasselskogsberget hdslaskows-

bdqatBraBa; f.1. innehiller subst. hasselskog m.; vid foten av berget vdxer mycket
hassel. Hedeskullen h?skdln BraHe; f.1. innehiller BN Hede. Hedarnekullen hianaksln
BraSy; kulle vid torpet Hedarna; f.l. innehiller BN Hedarna. Hedfjiillsberget se

nedan. Flera Hjrilm(e)berget fihm(a)bhrlar; om f.l. hjiilm avser en hjZilmliknande

bergformation eller skyddstak fdr h6 o.d. kan ej avgoras. Hjcilmen yilmanLBg; vid
havsstranden liggande berg med kupig fom, vars silhuett liknar en hjlilm. 2 Hogarrua

hdruana. 1. BraR6r. 2. BrofiMy, 1727; m 1 betecknar gamla gravhogar med domar-

ring; namnen inneh6ller hog m. 'hdjd' i nalnn ff I hog ' gravhcig'; om hog se vidare
denna avdelnings inledning.2 Hogberget. L BraTii, 1829.2. htipbarlat BraBd; f.l.
innehiller antingen boh. adj. hog'hog'eller subst. hog,varom se foreg. Hogen hcitpan

BroBro; innehiller hog, varom se fcireg.; namnet betecknar den hojd vid vilken byn
lflg och diir liimningar av en borg fran 1100-ta1et grdvts fram, se vidare under BN
Broberg. Hogskiljskullen hdjeskeln, hQjelskeln LHo; f.1. innehiller sannolikt ett niir-
namn*Hogskiljet (boh. skilje n. '(2igo)griins'); kullen ligger pi grdnsen mellan byama
Hogen och Djupedal. Holkebacken BroFo, Hilkebacken 1822; f.l. innehflller boh.

holkm.'holkkdlla', varom se inledningen avd. 10. Hoppet hdpatBroBro; berg; nam-

net kan antingen innehfllla verbalsubst. hopp n. till v. hoppa eller verbalstbst. hopp n.

tlllv. hoppas; namngivningsgrunden dr oviss. Hukes backarLDj, Hukes Backar 1839;

ang. f.l. se Hukesberget nedan. Hukes lidLDj,1839; ang. f.l. se Hukesberget. Humle-
gdrdsberget hdwhagssbdtlat BroBd; f.1. innehiller subst. humlegdrd m. '(inhiignad)
humleodling' . Humlekiirrshogen hdrybaSephoryan LHu; f.l. innehflller BN Humlekirr
och s.l. hogm. 'htijd'. Hummertiruebergethdrya[enabdqat,hdwartmabcbnalLKo; htigt
berg som stupar lodriitt ned i havet nedanfor; f.1. innehflller subst. hummertina f.; intill
berget sdtts hummertinor och platsen iir en utmiirkt fiskeplats fdr hummer. Hundekul-

l-
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len se Gryteberget ff 1. Manga Hus(e)berget. Hyttekullen h|lakdln BraSiid; kulle vid
torpet Hyttan; f.l. innehiller BN Hyttan. Hdbackarneberget hdbakanabittlal LSk;
f.l. innehiller sannolikt ett icke belagt BN eller NN *Hdbackarna; enligtnppt. I92l
har dock ingen forklaring till narnnet kunnas spflras. Hdleberget hlbabhqat BraHa;
f.l. innehiller hdlaf .; berget ligger vid ett av fcirdjupningar och hfllor uppfyllt omride.
2 Hdll(e)fast. I. hblfh;t, halfiist BraHol, EK; berg med brant stupande sida ner mot
Skermark och bebyggelse; inte langt ifran ligger torpet Borgen, virom se BN. 2.
hdlaffut LHu; berg och moras; namnen innehiller ad| hdllfast 'motstindskraftig,
stark'; mojligen har hiir legat bygdeborg eller andra frirsvarsanliiggningar, vilka i si
fall iir de ursprungliga namnbdrama. Hdskdrsberget h$[aSberyatLKo; berg pi udden
Hdskrir (avd. 3) pi Stora Korno. Hdggiljebergen hdqefuabdUa LKo; berg pi Stora
Korno vid, Hriggiljan (avd. 7). 3 Hallersberget fuilapbaflat. 1. BraBriiHl m.fl., Hellers
berget 1832, Hiillersberget 1834.2. eller Hiillerskullen hdlaSkelnLLdSk, St. Hiillers-
berget 1875; berg vid landsviigen Oster om kyrkan. 3. LHo; f.l. innehillerboh. hiiller,
hiller m. 'grotta i berg, stcirre berghfila; utskjutande del av berg eller utskjutande klipp-
block'; stora stenar har lossnat frin berget och rasat ner, varvid hrillrar'grottor'bil-
dats; i nr 2, inte langt fran Lyse kyrka, fi.nns grottan Hrillern (avd. 7). Hrillers snipa
fuilap pnjba Bro[k; utskjutande bergspets; namnet innehiller BN Hiiller och dial.
snipaf.'(utskjutande) hdrn eller spets eller zinde, snip' (se SAOB snipa S 8122f. och
snip S 8l2O); se iven angsnamnet Snipan Bd,20:2 s. 285. Hrillersstupa hdlaSt*ba
BroHr; brant bergsstup; f.1. innehSller BN Hriller och s.l. boh. stupa f. 'stup'. 2 Hdl-
lorna. l. hdlana Brotk, Hallarne 1895; omride med nedrasade berghiillar ndraH2iller
kyrkan, om vilken se avd. 7. 2. hdlna BroFib; sluttande hiillar ner mot Brofjorden;
narnnen innehiller boh. hiilla f. 'flat berghiill, stenhiill'; skrivningen Hallarne 1895 ar
slikerligen en av skrivaren pi lantmiiterikontoret till standardspr6kets hall anpassad
form. Hdmtebdrshogen hdptabaphowan BraSdd, 1823; stor skogbevuxen httjd; f.l.
innehiller sannolikt verbfrasen hcimta bcir och anspelar pi att det finns gott om bdr av
olika slag att hlimta pi platsen; uttalet heuta- for hiimta beror pi piverkan p6labialen
m av den efterfdljande dentalen; s.l. innehfrIler hog m.'hdjd'. Hdsteberget hd;tabagat
BroBnSd, 1828, 1842; f.l. innehiller djurbeteclcringen hrist m.; jfr folj. 2 Hristhags-
berget htitthawsbcbUat forr Hiisthageberget eller Hiistehagsberg. 1. BroHrLy, hiist
hage biirjet 1680, Histhagsberget 1843.2. BraHol, Hiistehagsberg 1730;f .1. innehSller
subst. hiisthage m.2 Hdstekullen.I. hrDstakaln, hcb;taluiln BroFa. 2. hAstakaln BraBd.
Htistepallarna hA;tapalana LBg, 1806; strandberg vid Triilebergs kil; f.l. innehiller
djurbeteckningen hcist m. och s.l. pall m. 'bergavsats, berghiill'; pallarna anveindes

fdrr som primitiva kajer vid ilastning av ungheistar fdr utskeppning till Stora Kornci for
sommarbete;jfr iiven Hristepall(en) i det angrdnsande Soteniis hd, Bd l4:2 s. 104.
2 Hcistepallen hd;taphln. 1. LBg; enligt uppt. (DAGs): >hdstar har badats diir frirr>.
2.LFi,1786; enligt uppt. (DAGs): >>man stack (slaktade) hiistar pi en berghiilb. Hastu-

ryggen BroMy, Histe Ryggen 1762; berg vid byplatsen, jiimftirelsenamn. Hdga slott
hdwa sla!, hrtwa slat BroFd, EK; htigt berg med brant stupande sidor; jfr Hdgeslott
nedan, jiimfdrelsenamn. Flera Htig(e)berg(et) hdwabhU, hrtw2bhq, hdwbfulat. Ht)ge-
s/o// Brosto, 1843; htigt och brant bergsparti; jfr Hdga slott ovan. Htiga lid hdwa h
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BroEd; enligt uppt. 191 8 den hdgsta och brantaste backen i larct. Hdglidberg h&wlfuhr1

LHo; berg vid en htig lid 'backe'. Flera Hdgds(en). Hdientorpsfirillet BroBro, 1838;

f.l. innehiller BN Hdjentorp; ltgger vid Hdjentorp. Hdnehogarna hdnahowarua, forr
Hdnehogen eller Hdnsehogen BroFa, Hcinsehogen 1749, Hdnehogen 1825; tuvig
backe med flera gravhcigar; h2ir skall enligt traditionen ha stitt ett slag; f.1. innehiller
av okiind anledning djurbeteckningarna hdna eller hrins;kanske har htinsfSglar hillit
till pfl lokaliteten; s.1. innehSller hog m.'hojd' eller 'gravh6g'.

Jansebackarna finsabhftana BroFib; backar vid Jansetorpet; f.1. innehiller, liksom
f.l. i torpnamnet, mansbinwnnet Jansen; torparen kallades Jansen ldnsan, se BN
Jansetorpet (Bd 13:1, i manuskript). Jutens gilja fufugs 1bfia eller Hildings gilja
hbfurysftfuaBraMb; brantbergstup;f.l.iJutens giljainnehiiler jute m. 'dansk; jylliin-
ning' och f .1. i Hildings gilja mansnamnet Hilding; s.l. i bida narnnen innehhller gilja
'tr6ng smal dal (mellan tvfl berg) m.m.', varom se inledningen avd.7; sannolikt iir en

dal invid stupet den ursprungliga namnbdraren; flera fdrklaringsseigner iir knutna till
namnet sisom att stupet iir en gammal iittestupa, att en man med namnet Hilding
skulle ha kastat sig nerfcir stupet eller att en jute ska ha stdrtat ner hiir. Jyllandsberget

fulansbrb4at, yllansbegat LSl, 1865; hdgt, relativt brant berg vid Skalhamn; f.l. inne-
hfrller danska namnet Jylland; en skeppare liir ha sett over till Jylland frin toppen av

berget.
Kaj(e)bergen kaftdqe LHm, KajebergenlS77; om f.l. se fdlj. Kaieberget kfua-

bbqat BroEdKl, Kagieberget 1700, Kaije Berget 1796, 1837, Kaijeberget 1837,

Kajberget EK 1935-40, Kajeberget EK 1974-79; f.l. innehSller f6gelbeteckningen

kaja;kajor brukar hilla till p6 berget; skrivningen pi EK 193540 dr szikerligen en av

kartverket gjord anpassning till standardspreket. Kallareberget kdlarabcblat BroYr,
EK; f.l. innehdller v. kalla'ropa' med -are-komposition, varom se Alfvegren 1958;

frfln berget brukade man fcirr ropa pfl bit for dverfart till andra sidan av Abyf3orden;

miijligen samma lokalitet som Ropareberget nedan. Kallsvikeberget kdlsuryabcbqat

BroNii; berg vid Kallsvik(en); f.l. innehiller namnet Kallsvik(en) (avd. 1). Kalvebrat-
ten kdhuabrhlanLKo; brant bergkant pi viistsidan av Kalven eller Komd kalv, varom
seKalvennr2avd.3;f.l.innehflllernarrnetKalvenochs.l.bratt 'brant'. Karlsborgse
Slottet m l. Karstens stenmal lcrip[ans st?nmqb LKo; stensamling tister om Bredviks
backe pi Stora Korn6; namnet innehflller mansnamnet Karsten och subst. stenmal m.

'va1l, samling av stenar'; en tidigare markiigare hette Karsten; mojligen samma loka-

litet som Bredviks stenmal ovan.2 Kasekullen kdsakaln.l. BroUt. 2. BroSot; nr 1 iir
en kulle vid ddetorpet Kasene.3 Kastet kdstat.1. BroFfl, 1849; backe ner mot Aby-
fjorden. 2. BroAx, 1856. 3. BraTu; bergavsats diir timmer kastades ner; innehdller
boh. kqst n. 'brant diir man kastar ner timmer och ved'. Kastet kdstatLKo;15ga berg-

hiillar frin vilka man lade ut vaden vid flske med vad; namnet innehiller kast n.'vad-
kast'. Kattebacken l<dlabhkan LKo; sniickskalsbank intill Sliitten pi Stora Korn6;
f.l. innehiller av oklind anledning djurbeteckninget katt. 2 Katteberget. l. BroOr,
1842.2. khlabrblatBroBre; ang. f.1. se foreg. Kattektilleberget kdla;clabd4atBroMy;
vid berget fanns en kiilla diir man driinkte katter. Katthogen kdlhbwan lJd liten kulle
osterut vid Gullmarn; f.1. innehiller av okdnd anledning djurbeteckningenkatt och s.l.

I
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hog m.'hd,jd'. Kerstis ridbriicka LHv, Cherstis ridbrZicka 1837; namnet innehflller av
oviss anledning den vdstsv. formen Kersti av kvinnonamnet Kerstin och en mer eller
mindre tillfdllig sammansdttning ridbrricka f. 'lingsluttande backe' eller 'brant backe
eller sluttning (pfl vAg) diir man ider'. Kesarekullen S?sarak$ln BraTh; f.1. inne-
hflIler dial. kesa'(om boskap) springa eller rusa iviig i vilda sprang (med svansen i
viidret) frir bromsar och andra insekter' med -are-komposition, varom se Alfvegren
1958. Flera Kesekullen S?sakdln; f.l. innehiller dial. kesa, varom se fdreg.; enligt upp-
teckningarna stikte boskapen skydd undan sommarvzirmen pi kullarna. Kesepallen

Slsapqln LHn; bergkulle med smi avsatser; ang. f.l. se fdreg.; s.l. innehiller pall m.
'bergavsats'; sannolikt avser narnnet endast en av avsatserna. Kibestenskullen

Sibastenskdln BroUt; berg vid odetorpet Kibesten; f.1. innehflller BN Kibesten.
Kileberget Silabaryat LHo; berg vid den gflrd som ftirr kallades Kila, varom se BN
Hrillekila och BN Sdrkila; f.l. innehillerBN Kila. Kisteberget Sb;tabhgat, Sigtabhryat
LSI; namnet iir i dag okiint i omrSdet; f.l. innehiller av okiind anledning subst. kista
eller ett NN *Kistan, syftande pfl nflgon kistliknande naturformation; berget ligger vid
en sdnka, i vilken ligger ett torp med namnet Kistetorpet; mojligen kan siinkan ha
liknats vid en kista. 2 Kldveberget 1. BraRy, Klifwe berget 1834.2. khiyabhqatLSa;
f.l. innehAller boh. kldva f. 'bergsskreva m.m.', varom se inledningen avd. 7;betaf-
fande nr 2 konstateras i uppteckningen att smi klivor finns i berget. Knarrgiljekul-
larna btdqelrlakdlana BraBi; tv6 kullar mellan vilka Knarrgiljan gfrr; f.l. innehiller
namnet Knarrgiljan (avd. 7). Knatteberger se ftilj. nr 1. 3 Knatten. l. kncilan eller
Knatteberget kndlaberle BroHr. 2. kndtran LKo; markant klippa vid sjtin. 3. kndlan
LKy; nr 1 och 3 innehiller knatt m.'liten bergkncil' och nr 2 lcnatte m. 'bergknalle,
litet berg'. Kohagsberget krtawsbhrlar BraBd; f.l. inneh6ller subst. kohag n. eller ett
ndrnamn *Kohaget, jfr Kohagen avd. 8. Kohrillan kDhthla BroSv, gammal lastage-
plats; f.l. innehiller av okiind anledning djurbeteckningen ko och s.l. htilla f. 'flat
berghiill, stenhdll'; hiillan har sannolikt anvzints vid utskeppning av kor till bete pi
holmarna; jfr Hcistepallarna. Kolebacken kdbabhkan, kdhabhkan BroVi; f.l. innehiller
subst. kol n. eller v.,kola 'tillverka kol genom briinning av tri i mila'; sannolikt har
man forvarat eller briint kol p5 platsen. Kolgiljekullen kdhehekaln BroSkfl; f.l. inne-
hSller sannolikt ett icke belagt NN eller BN xKolgiljan; namnet dr numera okiint i
trakten. Kollerdd backe k}ilarp bdka LKy; landsviigsbacke frin torpet Kollertid ned
mot Ribockevik; f.1. inneh6llerBN Kollerdd. Kolviksberget kShuigsbarlatBroRe;berg
vid torpet Kolvik, varom se BN. Koppeberget kbbabarlat BroBjSd, 1828; berg vid
torpet Kopp(e)botten; f.l. innehflller en motsvarighet till no. dial. kopp m.'hole i jorda;

rund topp pfl en haug' (NO 6 sp. 919 kopp I.10, II.11), jfr BN Kopp(e)botten och
Koppert)d; jfr iiven Falck-Kj2illquist 1997a. Korudbygget se Bygget nedan. Krdkds
krdgq.s fcirr dven Krdkisberget LLy, Krakfls 1808, 1839, Krikisberget 1842; f.l. i
namnet Krdkds innehiller sannolikt figelbeteckningen krdka. Kullen k$lnLKo;berg
mitt pe Stora Kornd. Kungskullen kdeskdln BroSd; f.l. innehiller subst. kung; enli,gt

sdgnen ska en kung ha begravts pi kullen, jfr fttlj. Kungshdgen kdgshbwan BroHg;
f.1. innehiller subst. kung; enligt sdgnen ska en kung ha begravts hiir, jfr fdreg. Flera
Kvarn(e)backen. Flera Kvarn(e)berget kufi4abhryat, kufi4bhryat. 2 Kvarn(e)hogen
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kod4ahbwan 1. BraBd. 2.BroLy, Qwarnhogen 1843; s.l. innehiller hog m.'htijd'.
Fleru Kvarn(e)kullen.Kvarnen kud4a LLys; den yttre liigre delen av berget norr om
hamnen i Skalhamn; namnet innehiller av okiind anledning stbst. kvarn f . Kvarnka-
sebacken kodrckasabhkazr BroHal; backe vid torpet Kvarn(e)kasen; f.l. innehiller BN
Kvarn(e)kasen. Kvarnstenarna ku@4stfnana LKo; kvamstensliknande, numera bort-
spriingd formation i berget pfl viistra sidan av Stora Komci. Flera Kviberg(er); f.l. inne-
h611er sannolikt boh. kvi n. 'kringgiirdat ikerstycke dit kreaturen sliipps om sofl)maren
ftjr att gcida ikern, inhiignad iing eller frker i utmarken, kreatursffllla', varom vidare
inledningen avd. 8. Kvihogen kuihawan BroVr; ang. f.l. se fdreg.; s.1. innehiller boh.
hog m.'htijd'; namnet numera okiint i trakten. Kvidsberget kujasballat BraKn; f.l.
inneh6ller sannolikt ett numera fcirsvunnet eller tillftilligt namn *Kvids pi Kvi6s-
berget. Kyrkebergen Sdrkabhqe Bral-y; liryaflata berg civer vilka kyrkfolket brukade
ta en genvdg till kyrkan; f.l. innehiller stbst. lqrka.2 Kyrkeberger. 1. BraMb ,1834.2.
LBg; berg tjver vilka gir en gammal gingviig till kyrkan. Kdven kdpanlJlr stort runt
berg; i berget ligger grottan Kdven (avd.7), som zir den ursprungliga namnbiiraren.
2 Kriring(e)berget. l. Sdragabirylar LTd, kiZiringeberget 1750, Kiiringeberget 1801. 2.
BraTir Kiiningberget 1837; f.1. innehiller av okiind anledning subst.luiring f. Flera
Kdlneberget. Kdlnehogen Sibnahbwan BroMy; hojd med flera forngravar; f.1. innehil-
ler kdlna f. 'torkhus fdr lin eller malt' och s.1. hog m.'gravh6g' eller 'hojd'; pi platsen
stod frirr en kolna. Kdlnekullen Sbryakeln LHn; ang. f.l. se ftireg. Kdlneliden #blnalp
Broln, 1840; ang. f.l. se foreg; s.l. innehiller lid f . 'backe' .

Ladberget ldbertat eller Brattds brdlqs BroUt, Ladberget 1826, Brattits EK; berg
med tvi stora gravrrisen; f.l. i namnet Ladberget innehiller sannolikt lada f . och f.l. i
nwnnet Brattds innehiller boh. adj. bratt, motsyarande standardsprflkets brant;berget,
som inte ligger l6ngt fran gdrdsbyggnaderna, iir htigt med branta sidor och omgivet av
frkrar och 'ingar. Lastepallen lastaprilan BroRd; bergavsats vid sjdn, lastageplats fdr
gatsten; f.1. innehflller v. lasta och s.l. pall m. 'bergavsats, berghiill vars ena sida bestir
av en mer eller mindre lodrlit neritstupande brant'. Liderna fianaBroStit; backar och
del av den gamla hiiradsviigen; namnet innehiller lidf.'slfitning, backe'. Lilla Sand-
viksberget lZla sdnwgsbhqat eller Lilla Sandvikeberget lbla sdnuryabd4at LKo;berg
vid viken Zilla Sandvikph Stora Korn6. Lindrcickeberget hadrekabailatBralle, 1839;
f.l. innehdller boh.lindrticka f. 'plats diir man driinker lin frjr rcitning'; en liten vat-
tensamling med namnet Lindriickemyren (avd.1) pi berget anvdndes ftirr ftir rotning
av lin; bergets namn zir siikerligen sekundiirt till namnet pi vattensamlingen. Linkril-
leberget ltnselabdrlat LHn; f.1. innehflller ett *Linkrillan, betecknande en numera
okiind kiilla pi eller vid berget. Lunneberg linabhtl eller Lunnekullen hnakdl BroBro,
Lunneberg EK 1935-40, Lunnekullen EK 1974-:79; f.l. innehfiller siikerligen boh.
lunde m.'gles dunge, lund, mindre skog'; berget Zir skogbeviixt, jfr ev. Lunneberget
nedan. Lyrebergen Qrabdqa LKo; berg norr om Sliitten pi Stora Kornci; f.l. innehiller
boh. fiskbeteckningen lyra f.'bleka'; berget 2ir kalt pi toppen, varfor kreaturen inte
stikte sig dit; pi det kala berget brukade man torka lyra; jfr Fiskeberget ovan. Flera
Iingeberget ldgabaryat. Ldngefirill ldgafidl LFl, EK l9l4-79; htigt berg vid Gull-
mam; f.l. innehiller adl.ldng; berget ser lflngt ut dfl det betraktas utifran Gullmarn.

t
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Ldngefidllsberget ldgafidlsbdrlatLHv; langt och relativt hogt berg i V2istra Hiiggvall;

mtijligen kan namnets f.l. vara inspirerad av namnet pi berget Ldngefjiill i det niira-

liggande Flat; s.l. berg ar mtijligen ett senare tilhgg. Ldnge stenmal ldga stlnmQb

LKo; lang bergkant med rullstenar pi Stora Kornti; namnet innehiller boh. stenmal m.

'vall, samling av stenar'. Iingdsberget ldgasbhqat BraRdr; f.1. innehiller troligen ett

icke belagt NN eller BN *Ldrugds. Iiven l@oanLSj, EK; hdgt berg vid udden Ldven

eller Ldvudden (avd.3) i Brofjorden; namnet innehflIler boh. ldve m. 'loge'; berget iir
cirka 35-40 m hdgt och syns vida ut civer havet. Platsen ligger pfl ett av Scanraff
(Preemraff) hflrt exploaterat omride, vilket medftirt stora fdriindringar i omrfldets na-

tur. EnligtAronson 1957 (s.2D kunde bergets silhuett fcira tanken till en lada, viil i si
fall viil ocksi en toge (bild l2). 2 Inkeberget l@gabhqat. l. BraLlol. 2. BtoFo, 1797,

1822; f.l. innehiller viixtbeteckningen ldk; pfl bida bergen vdxer mycket vildlok i
skrevorna.

2 Madberget mdbarlat. 1. BroAx. 2.IJld; f.1. inneh6ller mad f . 'vattensjukt iings-

omrflde, sank iing, sankmark'; bergen ligger vid vitmarksomrilden. Madkaseberget

mdkasabhrlar BroAx; sannolikt innehfrller f.l. ett icke belagt NN eller BN *Madkasen;

enligt uppteckningen 1918 ar dock anledningen till namnet obekant. Madkldveberget

mdkbapabitrya, BraMb; berg vid Brofjorden; f.l. innehflIler siikerligen ett icke belagt

NN *Madkldvan; nanlrret iir idag okiint i bygden. Marknadsbackarna mdtknasbhkana

BroBjGrHal, 1828; f.l. innehiller marlcnad) sannolikt gammal marknadsplats. Mel-
kers suggor mdlkas slgarLHv; stora lcisa stenar, som anses likna suggor; f.1. inneh6l-

ler mansnamnet Melker; en Melker liir ha slagit ihjAl sig pfl platsen. Mellangdrdskul-

len se Kullen. Mellumberget mdlnmbhtlat, mdlambhqat BtoFa; f.l. innehiller boh.

Bild I2.IJdden och berget L6ven frin sydviist. Foto LennartAronson 1957. DAGs.
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mellum som motsvarar standardsprfikets mellan; namnet syftar siikerligen pi bergets

liige mellan tv6 i namngivningsogonblicket viilkiinda lokaliteter; numera dock ovisst
vilket berg som isyftas. 2 Metepallen mQdapqln.l. BraBrii, EK; vid viken Tromme-
kilen. 2. LHn;jiimna bergavsatser liimpliga att sti pi d5 man metar; f.l. innehiller
y. meta eller subst. mete n. Metviksberget mddDigsbarlatLHn; berg vid viken Menik
(avd. 1). 3 Mjdlkebacken. 1. BroF6, 1825.2. BroMe{, 1824.3. LBg, 1809. 3 Mjdlke-
kullen. 1. BroBro, 1838, 1849. 2. BraIm, 1836. 3. Bra och L, 1799. Mjtilkemoarne
Brolm, 1828. MjOlpall(en) rydhphl, ryQhphln LFi; bergpall vid Gullmaren diir fartyg
lade till frir lastning och lossning av bland annat mjol; f.l. innehiller subst. mjol och
s.l. pall m.'berghiill eller bergavsats vars ena sida best6r av en mer eller mindre lodriit,
neritstupande brant'. Moligs kulle mQligs kdlaLLys kulle i Skalhamn; namnet dr

dunkelt. Monsberget mQnsbhqat BroFii; f.l. innehflller subst. mo m.; berget ligger vid
en ljungmo. 2 Myr(e)berget mjrabarlar. 1. BraMb; berg intill torpet Myren pi Braly.
Z.BraHar; berg med torvmyr; f.l. i nr I arBN Myren ochim2myrf., varom se inled-
ningen avd. 6. Myrhults kulle mlrhxlts lala nraod; berg; namnet innehiller skogs-
namnet Myrhult (avd. 9); berget ligger i skogen. 2 Mdfldget mdJVbqat, mdftbwat I.
BraMb, M6fliget 1832.2. BroKl, ingir i MiflSgs Berget 1837.3. BroRd; branta berg
med m6sbon; f.l. inneh6ller en form av boh. f6gelbeteckningen mdve m@wa m. (se

t.ex. likalydande namn Bd6:2 s. 363); s.l. innehillerfldg n.'brant, otillgiinglig klipp-
vdgg, stup'. Mdfldgsberget BroKl, Mflfligs Berget 1837. Mdveberget m@uabdgat
BraRdr; hogt, brant berg niira stranden sdder om H6biich f.l. innehflller boh. mdve m.
'mild . Mcissingebackarna md;ryabaftana BroBrp; numera liivskogsbevuxna backar
vid foten av Brofjiillet invid Korsk?illan (avd. 10); f.l. innehiller troligen no. messing
f. 'messesong' (NO 7 sp. 1351); enligt traditionen har i iildre tid pi platsen hillits
m5ssa, efter vilken man gick i procession ner till Korsklillan. Mdrkedalsberget
mirkadasbhqat Bralm; berg vid Morkedalen; f.l. innehiller namnet Miirkedalen
(avd.7).

Nolkulleberget ndhkalabaflatLKy; f.l. innehAller sannolikt ett icke belagt NN eller
BN *Nolkulle(n). Noliingsberget nQhegsbcbqet, n@tregabrbqet BroBrp(Bro), Nohl-
Zings biirget 1698, Nohliings bergit 1719, Nordiingsberget 1838, Noliingsberget EK
193540, Noliingeberget EK 1974--79; f.1. innehflller BN Noldng; berget ligger vid
beb. Nolcing. Ncibbekullen ruilakaln, ndbakaln eller Skddenencibban skbnandba eller
Nribban ruiba BrcSe; kulle med en skarpt utskjutande udde pi ena sidan; namnen
innehflller boh. nribba f. 'sma1 spetsig udde' ; namnen Skddenenribban ocb Ncibbanhar
sannolikt ursprungligen betecknat den utskjutande spetsiga delen av kullen; f.l. i
narnnet Skddenencibban innehiller BN Skddene. Nc)sberget ntisbdflar BroBu; berg
vid niiset vid Edsvik; f.l. innehiller ncis n. i dess standardsprikliga betydelse. Nas-
hcillorna ndshcblna BroBu, EK; stenhiillar ndra sffanden av niiset vid Edsvik; ang.

f.l. se foreg.;jfr BN Ncset och BN Nasmyren,betecknande smiture beb. pi samma niis;
s.1. innehAller hcillaf .'flat berghiill' varom se denna avdelnings inledning.

Ommen ciryanLBg; berg vid Grundsund; namnet innehflller boh. omm m. 'ugn'; pi
berget finns en ugnsliknande bergformation. Ormekaseberget drmakasabebrlatBroStti;
f.l. innehiller s?ikerligen ett icke belagt NN eller BN *Ormekas(en), vilket sannolikt



9l

ursprungligen betecknat enkas f. 'rishog, hygge, rtijning e.d.' (om kas se vidare inled-
ningen avd. 8), diir det var gott om orm; namnet ar idag okiint i bygden. Ormepallarna
,itrmapblana Bra0d; f.l. innehiller djurbeteckninget orrn och s.1. pall m.'bergavsats,
berghZill'; platsen uppges vara tillhill fcir ormar. Orebackeberget drabakabhrlat Ulo,
1842; berg vid torpet Orebacken; f.l. innehfiller BN Orebacken. 2 Oxeberget. l.
dksabit1atl-ild, 1801; f.l. innehiller av okiind anledning djurbeteckningel oxe; uttalet
dksa- av oxe ftirekommer iiven i det angriinsande Tunge hd, se t.ex. OxehagenBd 15

s. 309. 2. se Oxemyrsberget. Oxemyrsberget dksamySbhryatuppt.l92l eller Oxeberget

dksabhqat uppt. 1932 LHn, Oxemyrs Berget 1828; f.l. i namnet Oxemyrsberget,

senare forkortat till Oxebergef, innehiller BN Oxemyren.

Parisberg parlsbarl BroStci, Paris berget 1843; f.l. innehflller av okiind anledning

sannolikt det franska stadsnamnet Paris. Parken priykan LLh; litet trint, skogbevuxet

berg soder om priistgflrden; namnet innehiller park m. 'vacker och virdad skogsdunge
(kanske oftast planterad skog)'. 2 Perssten pdfsten eller Pers sten pdf stdnBroLi;
egendomlig, htigt liggande stenformation pfl htigsta toppen av Brunneberget; f.l. inne-

hfiller av okiind anledning mansnamnet Per. Persstugan pds1goa LDj; nedfallen sten-

bumling liingst in i Ldkevik p6 Lilla Korn6; namngivningsgrunden okiind. Petter-

berget pilarbhrlat (i DAGs >>rdttab> nll pbtrrabtbqat) BraGg; f.l. innehiller av okiind
anledning mansnamnet Petter. Pilefjtill pilafttbl LFl, Pihlefjiill 1839; bergkulle; f.l.
innehiller triidbeteckningen pil; en gammal pil viixer pi kullen. Porsberget pdsbiqat
LIr, PorsseberglS25; berg niira gflrdarna i Triileberg; f.l. innehfiller viixtbeteckningen
pors;vidbergetvdxerpors. Potteberget BroFib,1837;bergvidgiirdet Pottan,varom
se avd. 8. Predikstolarna prdjakstglrana BroBu, EK; nedrasade stora stenblock ytterst
pi en bergudde; stenblocken bildar en formation som fdr tanken till en talarstol eller
predikstol; jiimfrirelsenamn .Flera Predilcstolen prddakstbn; samtliga namn betecknar

branta bergavsatser, i ett fall med anslutning till en relativt stor grotta vid mynningen
av Triilebergs kile; i ett fall avses en konstgjord formation i form av en uppmurad
plattform pfl berget ovanf6r Hiistepallarna vid Triilebergs kile och mitt emot grottan

Kdven (avd. 7); ytterligare ett fall avser en stenformation mitt i en grotta beniimnd
Stenlqtrkan eller Hiiller lqtrkan (avd. 7), i det senare fallet se bild 20 avd.7; samtliga
iir jiimfdrelsenatwr. Pulsehogen pilsahbwan LLh, Pulsehogen 1822; liten kulle niira
gflrdshusen; f.1. innehfiller siikerligen boh. puls m. 'hudavdragare, hlistslaktare' eller
boh. pulsa 'dra huden av slaktad hlist, slakta h[star'; s.1. innehiller hog m.'hdjd' var-

om se denna avdelnings inledning.
Ragatteberget ragdlabaryat LI.JI1' Hgt berg scider om kvarnen i Stora Ulsercid norr

om soldattorpet Fisketorpet; f.l. innehiller av okiind anledning boh. ragatta ragdla f .

'elak kdring, kringstrykerska, skojerska'.3 Ramdalsberget rdrydSSbcbrlar. 1. BroHal;
se folj. 2.LFjA; berg sdder om berget Borgeberget och passet Z. och St. Strupen (avd.

7); namnet iir upptecknat 1932 men zir numera okiint i trakten. 3. LHii; berg vars namn

iir upptecknat 1921; dess liige och namn iir dock numera okiinda i trakten; f.l. inneh6l-
ler sannolikt ett idag fijrsvunnet namn pi en dal i eller vid bergen, i vilken korpar, boh.

ramn, h6ll till; jfr folj. Ramdalsberget rdq.dfiSbdrlat eller Ramdal rdrydbh BroHal,
Ramdal 1823, EK; mycket hdgt berg, ndstan lika hdgt som Hallinds kulle; en bit upp
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i bergets norra sida skjuter en dalgang in i berget, vilken siikerligen iir den ursprung-
liga biiraren av namnet Ramdal, vars f.l. innehiller boh. ramn m. (fvn. hr"f")'kotp';
korpar hiller till pi platsen . Ramneknalten rdrpnaknaltanBraHeBi, Ramneknalt 1696;,

ang.f.l.seftireg.;s.l.innehfrIlerknaltm.'bergknalle'. RamnerersbergetrdrytnareSbdrlat
LDj; berg pfl Lilla Korno; f.l. innehiller boh. ramnerer f. 'korpbo' (av boh. rqmn m.
'korp' och rer f .'bo, rede'); korpar brukar hiicka diir. Ramsviksberger LKySl, 1865;

bergvid Ramsvik;f .1. innehiller BN Ramsvik. Ropareberget rQbarabhryar BroVr, EK;
f.l. inneheller y. ropa med -are-komposition, varom se Alfvegren 1958; fran berget

brukade man forr ropa pfl b6t for ijverfart till kullen Svqrarekullen i Soteniis hd pi
andra sidan av Abygorden; mtijligen sarnma lokalitet som Kallareberget ovan; jfr
Roparen nedan. Ruberget rfibarlat LLyHm, 1808, 1839, 1842;f.1. iir dunkel. Ryxo-
bratten rdksobratran BraRy; bergstup pi Ryxti; f.1. innehflller BN Ryxo och s.l. boh.

bratt m., f. 'brant'. Rdgdrdsdalsberget rQgasdasbe4ar BroRd; f.l. innehflller BN
Rdgdrdsdal. Rdkullen rdkaln BroHal; kulle pi grdnsen mellan tre iigoomriden; f.1.

innehflller rd n. 'rilg?ng' . Rcikepall r@gapal LKo; bergavsats liingst in i Stora Korno
hamn diir man brukade finga riikor; f.l. innehflIler djurbeteckningen riika och s.l. pall
m. 'bergavsats, berghiill vars ena sida bestir av en mer eller mindre lodriit neditstu-
pande brant' .2 Rriv(e)berget. l. Broln, Rffierget 1840.2. r@uabhryat LKo; berg mitt
pi Stora Kornci; tillhe]l fcir rliv. Rcivekullen rduakeln LHm. Rtiveliden rdualia LLo,
Riifve Lid 1834. Rrivesncirten rQuasnd1an LHii; backe i utkanten av zigoomridet, en

s.k. sniirt, diir man >>om vintern brukade hcira rdvhonan>; s.1. innehflller boh. sncirt m.
'stjiirt pi fll eller orm', i overfrird anviindning om yttersta delen, >>svansen>>, av ett
omride. Reivpallen r@paln BraHol, EK; klippavsats pi Stora Bornti; f.l. innehiller
djurbeteckningen rdv; s.l. innehflller pall m.'bergavsats'; tilhell fdr riiv; enligt med-
delaren brukade rdvar sitta pi pallen vintertid fijr att se om isen lig, si att det gick att
g5 over till fastlandet. Rriysten rdLusten LHu; berg vid torpet Rcivstensmo. Rdvule berg
BraHol, Riiluhle berg l72l; namnet innehflller boh. rcivule rduuba n. 'rdvlya' . 3 Riivds.
l. rjuqs eller RtivdsbergetBroBro, Riifisberget 1840. 2. BroMy. 3. LSdr, Riifis 1857;
bergen var fdrr ett tillhill for riiv. FleraRdda berg(et) eller Rddberg; bergen innehflller
rod granit. Rdda berget r0 bdne eller Rt)dberget rdbegat BraHol; brant klippa i rtid
granit p5 Stora Born6; stenbrott diir sedan 1917. Rddhdlla rdhdla BraBrii; flat berg-
hA[; f.l. innehflller adj. rdd och s.l. boh. hrilla f. '(flat) berghiill'; hiillen innehiller rtjd
granit. Rdnruekullen rilaakdln LTd; f.l. innehiller viixtbeteckningen rdnn; p6 kullen
vdxer ronnar. Rdnningeberget BroBr., Rdnninge Berget 1828; berg vid sjtin Ron-
ningevattnet; namnet innehiller, liksom sjcinamnet, BN Rdnningen. Riirvikebacken
rQrwgabh$an LHm; backe vid viken Rdrvik; f.l. innehiller viknamnet och BN Rdrvik.
Rdrvikeberget rlrwgabcbg at eller Rdrvil<sberget LHm, Rtirviksberget 1877 ; berg vid
Rdrvik; ang. f.l. se fcireg. Mflnga Rdseberg(et), Ri)sebergen. Rdset rrt;at, rdgat LKo;
berg; namnet innehiller ros n. resp. rc)se n., bida 'stenrds', jfr Rdsarna nedan; idag
finns dock inte nigot stenros pi berget.

2 Sandhdleberget sdnhntrabhqat. 1. LIr; fdrr grustag. 2.LDj; rr 2ligger vid fiske-
platsen Sandhdlan vid sydviistra udden av Lilla Korn6; f.l. i nr 1 innehiller siikerligen
stbst. sandhdla med syftning pi grustaget och f.l. i nr 2 inneh6ller namnet pA fiske-

r
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platsen Sand.hdlan (avd. 10). Sandhdlshrillorna sdnhnbahdlana LDj; berghiillar vid
-sandhilan; 

ang. f.l. se f6reg. nr 2; s.l. innehflller htillaf. '(flat) berghiill'' Sandhdle-

kullen sdnhmhakdlnBroStit; ang. f.l. jfr fdreg. m l. Siljehogeru BroSd, 1828; f'f inne-

hillerboh.viixtbeteckningensili,selif.'sdlg"varomset.ex. sdljekasBd18s.TTmed

litteratur; s.1. innehiller hogm. 'hdjd'. SitjehogarnaBroHal, Silljehogame1822;ang'

f.l. och s.l. se f6reg. Simmensberger BroSd, 1828; f.l. innehiller av okiind anledning

en dialektal form av mansnamnet simon. sidberget fuberleBroFitskfl; berg vid sjon,

dvs. Abyfjorden, pi grdnsen mellan F6 och Skh. Sit;bols lunne se Lunneberget nedan.

Sjdgdrisierget Js{gapbarlat, fdgabsbhrlaf BraNo, 1835; berg vid viken Trommekilen;

f.1. inneh6ller boh. si1gdrdm. 'giirdesgflrd som gir ett stycke ut i sj6n'' Sidlandsberget

JdlansbhrlatBroRo; berg vid stranden av Rcinningevattnet; f.l. innehfiller boh. sidland
"r. 

'rt *d', fdretriidesvis 'insjcistrand' . Skansarna skdAisana BraRy, EK; berg med

liimningar efter iildre forsvarsanldggningar pfl dn Ryxd. Skansen se Slottet m l' Skep-

pet jdpitLl(7d; stor, numera bortspriingd sten pi ett av Brzinnstensbergen;jiimforelse-

;u-r. Skillnaren funa4BtoHal, Skinnaren 1 822, skinnarn 1 823; htijd pi griinsen mel-

lan Hal och Bj; namnet innehfiller boh. skillnare j?nara m. 'riging'; sannolikt iir rfl-

gangen mellan HaI och Bj den ursprungliga namnbdraren. Skogeberget skdqabdryat

S.oHut; skogbeviixt berg. Skopeluirrsberget skdpaSasbitqatLSa; f.l. innehflller nam-

net pfl torpet skapekdrr; berget ligger vid torpet. skrivsandsbacken LLy, Skrifsands-

backen1839. Skruven sbrrtuin BraHol, bergklack som skjuter ut frin kustbergen pfl

Stora Borntj noff om de branta Svarta svador; namnet innehiller subst' skrzv m' och

har sannolikt ursprungligen flsyftat den kraftiga vattenvirvel som bildas i havsvattnet

under klippan o"h *o- blir speciellt kraftig vid sydvistlig vind, den ftirhiirskande

vindriktningen i omrideU sannolikt dr vattenvirveln den ursprungliga namnbdraren av

namnet Skruven. Skrtiddarepallarna skrddarapalana LKo; bergavsatser nedanfor

Hummertineberget p6 Stora Korno; f.1. innehSller av ok5nd anledning yrkesbeteck-

ningen skrAddaie och s.l. pall m.'bergavsats'. Slcyggan eller Skuggan 1iga, skiga,

skigaBroHr: hojd vid gamla vdgen; namnet inneh6ller boh. slqgga 1ig, t.'skugga'

ettei i en standaldiserad form, standardsprflkets skugga; platsen ligger alltid i skugga

och iir diirfor skuggig och mork. Flera slcyggeberget Jrtgabdle, Jrtgabhuet; f.l. inne-

hiller boh. skygge m. 'skugga' eller boh. v. slcygga 'ge skugga'; lokaliteterna bestir

av hiiga branta berg som skiinker skugga; jft Slqggeberg(et) Bd 7 s. 278. Sl<yggelid

SlgaliBroqd, EK; f.1. innehaller boh. sl<ygge m. 'skugga'; namnet betecknar skugg-

sidan av det berg som pi solsidan killas Sollid, varom nedan. Flera Skutebackenvarav

2 BN;jfr fOlj. ikuteberget skfi.dabdtle BroVr, EK; berg vid stranden; i iildre tid fdr-

ttijde skutor vid berget. Skdderueniibban se Ntibbekullen. Skfipet skdbat BraHol; ut-

skiutande, tiverhiingande, skipliknande klippa strax sijder om Skruven pfl Stora Bornij

OitO tg); jiimf6relsenamn. Flera Skrilebacken varav 2 BN; f.l. inneh6ller boh. skiil n.

imusselskal, sndckskal, skalgrus, skalsand'. Skiil(e)fiiill(et) Idh(a)fldlt, IdWdl
BraBriiTe m.fl., Skiiihl fiAhl 1719, Skiilefjiillet EK; ang. f.l. se Sktilebacken ovan; pir

platsen finns sniickbankar och gott om sn2ickskal. Skillidberget fdltbhrlat BroBl;

i.1. inneh6ller boh. skrillid f. 'sluttning med skalgrus'; enligt uppteckningen finns

sniicksand niira berget. Slqilmebacken se Shillidbacken. Sluilvdggen Idbuegan,
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fiibueg BraHol; brant och sliit bergviigg pi stora Bornti; ang. f.l. se fdreg.; under
vattenytan iir bergviiggen tiickt av blfimusslor; liimplig plats fOr musseltiikt, dfl det iir
liitt att sktirda musslor genom att skrapa dem fran en sliit bergviigg. Skr)reberget

Sd,rabhnat LKo; berg pi Stora Korn6; f.l. innehiller boh. figelbeteckningen skrira f .
'skata'; skator brukar h6lla till pi berget. Skdllberg Jrtlbarl BroNa, EK 1935-40; kust-
berg i sddra delen av Niiverkiirr; f.l. iir dunkel. 2 Slotteberget. l. sldlabhryat BraBrii;
berg med stenpelare som enligt meddelaren anses frira tanken till en slottsruin. 2.

Bro[kly, Slitts Berget 18291, f.l. innehiller slott, varom se Slottet nedan. Skittens
stenmal sldlas st?nmob LKo; rand med stora rullstenar norr om Sliitten pi Stora
Korno; namnet innehiller namnet Sliitten (avd. 8) och stenmal m. 'samling strirre och
mindre stenar'; jfr t.ex. Bredviks stenmal ovan. Sldxebacka sldtrabhkn LHn; enligt
uppteckningen frin 1932 forr sliit griisbacke, vid uppteckningstillfiillet dock beviixt
med ljung och skog; f.l. innehiller adj. skit. Smalsundsberget smQlsonsbcbqat LKo,
berg vid Smalsund; f.1. innehflller namnet Smalsund (avd. 1). Smedberget sm{barlat
LAlTd, Smeberget 1828; f.l. innehiller av okiind anledning yrkesbeteckningen smed.

Bild 13. Skflpet. Foto forf. 201I.

t
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Smedhrillan sm?hcbla BroRe; lang berghiill; ang. f.l. se ftireg.; s.l. innehiller htillaf.
'(flat) berghlill' . Smedjehogen smfiahbtpanBraMb; f.l. innehflller av okiind anledning

subst. smedja och s.l. hog m.'hdjd'. Smdrkullarne Ll, 1857,1862, se tnder Smdrkul-
len nedan. Smdrstyckebacken smQspkkabhken LKo; backe innanfcir stenen Smdr-

stycket pi Stora Korn6; f.1. innehiller narnnet Smdrstycket (se nedan). Smdrstycke-

bratten smQslokkabralan LKo; brant sida pi bergtoppen Smdrstycket; f.l. innehiller
narnnet Smdrstycket, varom se fdlj.; s.l. innehflller bratt m., f. 'brant'. Smdrstycket

smdrsthkat, srndsthkatbergtopp pi udden Smdrstycket eller Smdrstyckeudden (avd. 3);

bergtoppen iir gri men ser till formen ut precis som ett smiirstycke som just blivit
frirdigt i smorkiirnan (bild 1 ); jiimftirelsenamn. Snipeberget snipabdryar BraH?ir;

htigt brant berg med ett spetsigt snipformigt utspreng; ang. f.l. se f61j. Snipekullen

snibakdlnfon SnipekullarnaBroLy, EK, Snipekullarne 1843; f.l. innehflller dial. snip

m. 'snibb, flik'; i kullen skjuter soderifrin in en snipformig dal, som kan ha kallats
*snipen; den plurala Zildre namnformen kan syfta pfl att kullen sdderifran kan upp-

levas som tv6 ftirhtijningar pe grund av ndmnda dal. Snohdllan sn&hela LKo; 15-20
m langt bergsplan vridet i c. 45 graders vinkel mot bergsidan pi Stora Kornd fran

Hummertineberget ner mot havet; f.1. innehiller boh. sno 'wida, sno' och s.l. hcillaf.
'(flat) berghiill'. Snurrebackarna snrttabhkanaBroHr; f.l. innehiller av okiind anled-

ning antingenv. snurra eller subst. snurra; namnet ?ir idag okiint i bygden. Solbriickan

Bild 14. Smorstycket. Foto Ernst Gunnar Schiller 2012.
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sdbbrdka LBe, Solbriicke Berg 1727,1730; ang. f.l. se folj.; s.l. innehflller brrickaf.
'lfingsluttande (stor) backe'; backen sluttar langsamt mot sydsydost; den kiilla som
ligger i backen biir Likalydande namn, se Solbriickan avd. L0. Solfjtill sdhfldl BroL6,
EK; hiigt brant berg med fritt soligt liige vid stranden av Brofiorden. Sollid sd,ht

BroEd; berg; f.1. innehiller subst. sol och s.l. lid f .'sltttning', va.rom se denna avdel-
nings inledning; namnet betecknar den soliga sidan av berget; skuggsidan av sarnma

berg kallas Slcyggelid, se ovan. Spelmansberget spllmansbanet LKo eller LDj; berg
med ovisst liige pi Stora eller Lilla Kornti; f.l. innehiller av okiind anledning subst.

spelman med standardsprikligt fital. Spolhrillarna BroSe, Spolhiillarne 1820; sten-

hiillar vid en 6, som enligt uppgift i lantmiiterihandlingen fran 1820 spolar vatten over
hiillama. 2 Staleberget. l. stdhabhUat LHmLIvLy, 1844, 1864, 1877. 2. stdlabfutat
LAI; nr 1 ligger vid griinsen mot Stale och nr 2, som iir htigsta berget i Lyse sn med en

hiijd pi c. 100 m, grzinsar inte till Stale; f.l. i nr 1 innehfrller slikerligen BN Srale, f.l. i
nr 2 ar dunkel, men kan mtijligen av idag okiind anledning innehilla sarnma BN. S/a/-
hogen stQtrhbryan LLy:. del av hcijdsystem samhtirigt med Staleberget; sannolikt en

redukt av ettxstalebergshogen; s.I. innehflller hogm. 'htjd'. Stenlidenst?nlie BroBn;
genvlig genom skogen; f.l. innehiller subst. sten m. och s.l. lid f. 'backe' . Stigarne
berg stiana ba7 BraOo; f.l. innehiller stig m.'gingstig'; enligt upptec?ning l92l ar
namngivningsgrunden obekant;jfr dock folj. Stigeberget stiabaflatLHn, Stige Berget
1828; berg; tiver berget gir en gingstig mot Djupedal. Stigsbergen stisbhfle Broly;
ang. f.l. se fdreg. Stockekullen Stbkakeln LLys; f.l. innehflller av okiind anledning
subst. s/ock m.; mtljligen kan stockfiillor ha funnits pi platsen. Stockeviksberget
stbfr,awgsbhrya LAL. berg vid torpet och viken Stockevik; f .1. inneh6ller BN och/eller
viknamnet Stockevik (avd. 1). Storeberg stQrabhrl Brold. Storemyrsberget stQramyS-

bitflat LHu; berg vid torpet Storemyr; f.1. innehflller BN Storemyr. Storeskimtan se

Lilleskimtan. Strandefldg strdnalbqw BraHl, EK; brant bergviigg vid stranden av Bro-
fjorden; f.1. innehdller stbst. strand f . och s.l. fldg n. 'brant bergsida, brant och otill-
giinglig klippvigg, sttp' . Strandhog(en) strdnhaw(an) BroVr, Stranhogen 1699,1729,
1799;hojd,vid Abyfjorden; f.l. innehflller stbst. strand och s.l. hog m. 'hojd'. Strete-
berget strbQabdrlat LHuSj; bergrygg vid Stretudden eller Sfreten; f.l. innehflller nam-
net Streten (avd. 3). Studsebanken sfu;abhgkan BraSii; h6g sluttande vall; f.l. iir dun-
kel, jfr dock BN Studseriid i den pi andra sidan Gullmarn och relativt niirliggande
Skredsviks sn, Lane hd (Bd l2:2 s.201); s.l. innehiller bank m. 'jordbank'. Styrskul-
len stlsk$ln BroKp; ang. f.l. se under Styrsberget nedan; i uppteckningen anmzirks

siirskilt att namngivningsgrunden var obekant ftir meddelarna och namnet iir idag fal-
let i glomska. Stdngkullen stdgk$ln BroFii m.fl., EK; htig kulle vid hiiradsgrAnsen mot
Sotends hd och sockengrdnsen mot Bdrfvendal, diir ett flertal 2igogrdnser stciter sam-

man; f.1. innehiller boh. stang svarande mot standardsprflkets stdng med syftning pi
en grdnsmarkrir pi eller vid kullen, antingen ursprungligen en sting eller (och numera
blott) en hog, smal upprest sten, Stdngkulls sten, varom se avd. 10; jfr iiven Stdngen
nedan. Stdngsbacken stdgsbakan LIr; grusbacke; f.1. innehSller sannolikt boh. stang f.
motsvarande standardsprflkets stdn g; namngivningsgrunden rir dunkel, di liigesangi-
velse saknas; jfr fcireg. sarrfi Stdngen nedan. Stiimbacken stdwbakan forr Stcimmen



9l

BroBre, Stiimmen 1814; namnen innehiller stbst. stiimm., stc)m(m) f. eller strimmaf.
'ftirdZimning, kvarnstdmme' . Stcimberget stdrybarlat BroFo, EK; ang. f.l. se foreg.; en

ftirdiimning har funnits i niirheten. Stdrrebergskullen stdlabeskdln BroSt6; f.l. inne-

hiller BN Stdrreberg. Svadberget sufiberlat BroGr; f.1. innehillerboh. svad f. 'sliit
(slipprig) ofta lutande berghiill'; namnet kan ziven vara enledat och innehilla en mer

eller mindre tillfAllig dial. sammansiittning svadberg n. Svadndbbehcillarna sudneba-

hdlana LFi; sl2ita svagt sluttande bergh?illar intill Skern Svadniibban. Svanebergs lid
suQnabas llBraHa, Svanebergs lider 1843; namnet innehiller bergnamnet Svaneber-

get (se nedan) och lid f. 'sluttning' . Svarta svador sod1a sudar, sudia sudr BraHol;
svarta, flata bergh2illar pi stranden av Stora Bomci, vilka stupar ner i havet (bild 15);

narffret innehflller adj. svart och boh. svada f . 'slat, sluttande berghiill' ; vatten sipprar

utfdr de branta hiillarna, vilket gdr den svarta fiirgen dnnu mer framtriidande. Svar-

tesvaden sud1asuhn LHv; omride bestiende av svarta, flata, hala berghiillar; f.1. inne-

hiller adj. svqrt och s.1. ett pi fvn. svade m.'h6"lke, glatt sted (ikkje berre om is)'

Bild 15. Svarta svador. Foto forf. 20II.

t
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(NonOn ordbok) itergiende boh. xsvade m. i best. form suQn i svagton nerslipat till
sudn; jfr no. dial. syad n. 'n6ken klippegrund, bergflate uten jord; klipperyg i sj6en'
(Torp 1963); jfr Svanebergetnedanocht.ex. >>Svanarnq>> Bd 16 s. 184. Svenningsvrd-
berget sudgtgsurabaflat BraNIb; berg; f.1. innehiller av okiind anledning ett *sven-

ningsvrd; enligt uppteckningen l92l dtr anledningen till namnet >fdrgiives efter-
frflgad. Svevebacken su?uabakan BroSe, 1843; backe i Svevet; f.l. innehiller berg-
namnet Svevet, varom se nedan. Svineviksberget sui4aorysbaflat LSI; berg vid viken
Svinevik; f.l. innehiller viknamnet. Sriltekullen sdltakdln LSk; kulle ovanfor den sanka

angen Sciltan (avd. 8). Sddkullen s)keln LHu; kulle vid Fiskebticksvik; f.l. innehdller
boh. so(d) m. 'fir'; hiir tvaftade man fir. Sddpallen s)pqln LBg; bergpall vid Stidvik;
ang. f.1. se fdreg.; s.l. innehAller pall m.'bergavsats, berghiill vars ena sida best6r av
en mer eller mindre lodrlit neritstupande brant'; vid pallen tvlittades ffu. St;rkullarna
sQrkalara LSa; kullar; namn och liige iir nu okiinda i trakten. Si)torpsberget se Stdngen
nedan. St)riingsndbban slregsnrbbaLUl; i iingsmark utskjutande berg; f.1. innehiller
sannolikt ett icke belagt iingsnamn *Sdriingen och s.l. boh. ntibba f. 'smal spetsig
udde'.

Tandfrillehtillan tdnfellhhla BroMe; berghiill i en lang brant klev; f.1. innehflller
sannolikt en tillfiillig bildning tandfiilla f. 'fiilla ftir tiinder' och s.l. hdlla f. '(flat) berg-
hiill, stenhiill'; en person liir ftir liinge sedan ha fallit hiir och i fallet slagit ut framtiin-
dema. Tekcillebackarna BroBro, Tee-kiille backarna 1838; backar vid Tekiillan; f.l.
innehflller namnet Tektillan (avd. 10). Tjuvenilsens stenar Syuanilsans st?narLKo;tre
stora stenar pi Stora Komds vdstra strand; namnet innehiller av oklind anledning
mansbinamnet Tjuvenilsen. Tjiirndalsberget ;dudasbaflar BraSii; berg vid torpet
Tjdrndalen; f.l. innehiller BN Tj drndalen. Tjdrndalsnipan #dndasneba, ;dndabsniba
BroBro; uts(utande berg vid torpet Tjtirndalen; ang. f.1. se fcireg.; s.1. inneh6ller
sannolikt snip f.'tendngomrflde som skjuter in i ett annat som en udde'. Tjtirnekullen

SQ4akEln LBua; kulle vid torpet Tjrirnet; f.l. inneh6ller BN Tjrimet. Tjiirneberget

SQ4abhrlat LFi; intill Fkerr; Tjrirner liggande berg; f.l. innehfiller flkernamnet. Tobias-
pallen tdblaspaln BraBrii; f.l. innehfiller av okiind anledning mansnamnet Tobias och
s.l. pall m. 'bergavsats vars ena sida bestir av en mer eller mindre lodriit nerit-
stupande brant'. Torparn tbypa4 LLti; bergkulle strax sdder om girdsbyggnaderna;
narnnet innehiller av okiind anledning en personbeniimning Tbrparn sannolikt som
binamn med oviss syftning. 2 Torv(e)berget. l. tbrubana BraMb. 2. tbyuabhqal LHm;
f.l. innehflller subst. /oru; pfl bergen finns torvmyrar, diir man fcirr br6t torv. Trapp-
backen BroBre; backe pi gamla viigen till f.d. torpetTrappen. Trerdseberget trlmsabh1
BraHl, Trerdseberg EK; med tre rosen ftjrsett berg vida synligt ute till havs; berget
med sina rosen dr ett naturligt landmiirke och ingir i flera medangivelser fdr positions-
bestiimning av t.ex. fiskeplats. 2 Trollhrittan trdlfubla. 1. BroVi, Trollhiitteberget 1835.

2.I-ilo; berg med skog intill en f.d. kvamdamm; narlnen innehiller stbst. trollhrittaf.
'hdtta buren av ett troll' med syftning pfl n6gon bergformation som kan ftira tanken till
en hzitta pi ett troll, jfr t.ex. TrollhcinanBd20:2 s.22 med,litteratur; man kan obser-
vera att hatta forekommer i flera namn pi bergformationer, se t.ex. Hdttan Lindroth

t
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1922 s.5 och Bd l9:2 s. 40. Trollekullarna trblakslanaBraBra; f.l. innehiller av okiind
anledning stbst. troll n. Tronekullarna trdnakilanaLFi; f.l. innehflller troligen som si
manga andra bohuslzinska ortnamn mansnamnet Trond, se t.ex. Bd 7 s. 221, eller moj-
ligen en a-omljudd form av fflgelbeteckningen trana, se dven i detta fall Bd 7 s. 221;

i det senare fallet se om ljudutvecklingen wder Trone mosse Bd l2:l s. 321 f. med
litteratur; platsens liige pi hemmanet har inte gett att siikerstZilla. Trynebergen Ll; ut-
skjutande bergparti vid Stangehuvud och Pinnevik; f.1. innehiller subst. tryne n.;ber-
gen ser ut att skjuta ut som ett gristryne; namnet ar idag okiint pi orten. Trcilekullen

trdbakaln eller Vetteberget ub@abarlat eller Venekullen oidakdln LIr, Triilekullen 1 803,

1833; namnet Trrilekullen iir sannolikt en redukt av ett xTrdlebergskullen, vars f.l.
innehflller BN Trrileberg; omVettebergel se nedan, omVexekullen se dettam l nedan.

Trdttegelsbacken trdlapsbhkanLLh; landsvaigsbacke vid 6ker med namnet Trc)ttegel

(avd. 8); f.l. innehiller ikernamnet. Trdteberget trddabfula LIr; berg vid Trdtemyr
(avd. 1); narmet iir sannolikt en redukt av ett xTriitemyrsberget. Tunnebergsbackarna

tdnabapbhkanaLFl, Tunnebergsbackarne 1791; griisbackar sydviist om bebyggelsen

Tunneberget; f.l. innehiller BN Tunneberget. Tunneviksbergen trtgautgsbhrya LKo;
htiga berg vid viken Tunnevik p6 Stora Korncis viistsida; f.l. innehiller viknamnet.
Tvillingerdsen toilegarh;an eller Tvillingerdset tuilegarh;e BroEd; berg med tvi
rdsen; berget har fitt namn efter rcisena Tvillingerdsen (avd. 10); namnformen
Tvillingerdsel dr sannolikt en ellips av ett *Tvillingerdseberget; narffien iir idag okiin-
da i omrfldet . >Tyllicks Lider>> BraSd, 1831 ; namnet innehiller Angsnarnnet >>Tylick>>

(avd. 8), och lid f. 'sluttning'.2 Tysslingeberget t!;legabdqar. 1. Bral-d. 2. BraSk6,
Tysslinge bergen 1828; f.l. innehiller boh. tyssling m. 'lingon'; pi bergen finns gott

om lingon. Trippebrdckan tdpabrafta BroStr; f.l. innehiller sannolikt ett mansbinamn

Tcippen; enligt uppteckningen 1918 skall en kvacksalvare som kallades Tdppenbotti
Stranderiing; s.l. innehillerboh. brcicka f. '(stor) backe'.

3 Uleberget dhabrbryat.l. eller Ulorna fima, ilrana BroVr, Uleberget 8K.2. BroBn.
3. eller Ulet Aa LKy; nr 1 iir ett h6gt, brant berg vid Abyfjorden; en stor miingd ned-

rasade stenblock ligger vid bergets fot; berget syns vida ut tjver havet; i berg nr 2 och

3 finns gott om nedrasade stenblock och riivgryt; f.1. i namnet Uleberget liksom den

alternativa namnformen Ulorna innehiller urd f.'nedrasade stenar, riivgryt'; Ulet ar

sannolikt en ellips av namnet Uleberget. 3 Ulorna rlna, tlbana, filrana, Dlrara. l.
BroRd, EK, Ulene 1819.2. BraBa. 3. se Uleberget ff l; nr 1 betecknar en stor miingd
nedrasade stenblock av ansenlig storlek; hiir ligger ocksS Bohusliins liingsta grotta pe

63 m; nr 2 betecknar stenrtjs med rzivlyor; narmen innehiller urdf .'nedrasade stenar,

rdvgryt' ,fvn. urd. Ulsten, Stora stdra dftenresp. Lilla lila DftenLFe; tvi stora stenar,

den ena n6got storre iin den andra; namnen innehiller urd, yarom se fdreg.; vid ste-

narna finns gryt. Ulsten d1tinLHo:- mycket stor kluven sten pi berget Ulstensberget

samt om torp invid berget; ang. f.l. se ftireg. Ulstensberget Dptensbhrlar LHo; berg

p5 vilket en mycket stor kluven sten, Ulsten, ligger; se foreg. Ulvestugubacken

dkaastauabhkan BroVi; backe diir det numera fcjrsvunna bostiillet Ulvestugan lilg.
Urshdleberget eller Ulvshdleberget frpm4bd4at, fiJudabrbqal BroKl, Urshults Berg
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1837-38, Urshultsberget EK 1974-79; f.1. innehiller BN Urshrilet eller Ulvshdlet;
narnnet Urshults Berg ar sannolikt grundat pi en missuppfattning liksom kartformen
Urshultsberget. Utsiktekullen Ddsektakdln BroSe; kulle med mycket vidstrackt utsikt.
[Jttersten, Lilla l\la dtop1gn resp. Stora stQro dtap1gn LKo; tvi klippblock vid strand-

kanten av viistliga udden pi Stora Korn6; f.l. innehiller djurbeteckningen utter cilar;

hiir har fdn funnits :utter Utterstenarna dtarstinana, ittapftnana LKo; sammanfat-

tande om Lilla och Stora Uttersten.

Vadberget udbhqatLDj;brant berg pi viistsidan av Lilla Kornd hamn; f.1. innehiller
subst. vad n. eller v. vada; man kan vada till berget fran fiskeliiget iiver den grunda

bukten. 3 Vadhtillan udhdla, ubhdla.1. LKo; flat berghiill i Stora Korno hamn. 2. LSj,
Wah?illan 1834. 3. LTr, Vahiillan 1833; namnen innehiller boh. vadhtilla f. 'berghiill
varifran man kastar eller pi vilken man landar landvad [landnot]' ; vadar torkades dven

pi berghiillarna i iildre tid. Flera Vard(e)berget (Val(e)berget) udbabarlat, ufitrabarlat,

udbbaryat; f.l. innehflller varde (vale) m. 'uppkastad stenhcig, miirke'; vardar finns pi
bergen, vanligen till ledning ftir sjofarten. Vardeficill (Valefidll) udbaficblBralm, Wahle-

fiells berg 1696, Walefj alllS2T,Yalefjiill EK; ang. f.l. se fdreg.; en virdkase fanns f6rr
piberget. Vardekullen(Valekullen)udhakdlnllr; ang. f.1. seforeg.; ingenvardefanns
dock pi kullen vid uppteckningstillfiillet hr 1932. Varden (Valen) udtranLHv; namnet

betecknar ett berg med en varde (vale) varom se ovan; kallas iiven Vard(e)berget
(Val(e)bergef), se ovan. FleraVarden (Valen). Vardds (Valds) udhbsBraSadSy, Wal6s

1823, 1831, Val6s EK; hdgt berg vida synligt uttiver Gullmarsfjorden; ang. f.l. se

ovan; i iildre tid kan en varde ha funnits pi berget; skilgropar finns i en berghiill vid
bergets ostra sida (Bidr. 3 s. 493). Varpeberget udypabhqat LSl; f.l. innehiller varp n.

'hcig av stenar och kvistar, som pi platsen fcir ett drip eller annan br6d drid uppkastats

av f6rbipasserande, kasthog (efter brid dod)' . Vaskepallarna ud;kapalana LySk; lSga

sldta bergavsatser vid havet; f.l. innehiller boh. vaska'tvitta' och s.1. pall m. 'bergav-

sats, berghdll vars ena sida bestir av en mer eller mindre lodriit neritstupande brant';
hiir brukade man forr rengcira vadarna innan de hiingdes pi tork; strax intill fanns fdrr
torkstiillningar for vadar. Vassarekulle(n) ud;arakdln, ualarakela BroFoFii; vass och

spetsig bergstopp med egendomlig form; bergets topp iir den htigsta och mest spekta-

kuliira i denna del av bergsomridet Skottfjiillet; f.l. innehiller sannolikt adj. vass med

kompositionsform pi -are- syftande pi bergstoppens vassa form, jfr Vassa berget
(med vass topp) Bd 5 s. 169. 2 Vassberget ud;bd4at. 1. BraBrii. 2. BraSkti; f.l. i nr 1

innehiller antingen vdstsv. dial. vass 'vatten' (<vatns) eller viixtbeteckningen vass;pil
berget finns en vassbevdxt damm; f.l. i nr 2 innehiller BN Vassen;torpetVassenligger
vid berget. 2 Vettekulleru widaksln. 1. LTr, se Trrilekullen. 2. BroSd, EK; f.1. i namnet

Vettekullen innehiller vette ubfla m., va.rom se Vetteberget nedan. Vetten widan
BroBjti, Wedden 1845; namnet innehiller vette ubda m., varom se Vetteberge, nedan.

3 Vkeberget uigabdqat. 1. BroNii, EK. 2. BroBu, Wikeberget 1826. 3. BroKl; f.l.
innehflller subst. vlk; bergen ligger vid vkal- 2 Vmpeln uirypaln, uirytpaln. 1. BraTii;
berg med egendomlig form.2. LIr; bergnamnen innehiller av okiind anledning subst.

vimpel; narnnen iir idag okiinda. Vndsds uinsbs BroMe, EK, Vindfls 1833; langstriickt
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is, hiigre iin omgivande htijder, vars mitt htijer sig till en rund topp, utsatt for alla
vindar; flsens vdstra sida stupar brant ner mot en dalgang; f.l. innehiller subst. yind.

Vireberget uirabdqat BraGg, med siilg bevlixt berg; f.l. innehfrller boh. viixtbeteck-
ningen vire m.'hontrdd av sdlg'. Vta backen uida bdkan BraTd, Hvita backen 1828;
namnet innehflller ftirgadjektivet vit; backen har vitaktig bottenlera. Vtlerbacken
LHm, Hvitlerbacken 1877; ang. f.l. se fdreg. Viiggeberget udgabdrlat, udgabhrlat
LDj; brant berg vid Lilla Kornos nona udde; den hciga, sliita bergviiggen mot Kornd
riinnastuparraktnermotrdnnan; jfrt.ex. VciggenBdl4:2 s. l16f.2Vdrebergeteller
Vcirebergen. l. uQrabbqat Bralu. 2.BraBrd,, Wiirebergen 1832; t.l. kan av okiind an-

ledning innehilla boh. djurbeteckningen vcire m.'bagge'; om nr 1 seigs en bagge ha
slagit ihjiil sig pi berget. Vrirepallen u@rapaln BraHol, EK; brant bergavsats pi Stora
Borno; ang. f.l. se fdreg.: s.l. innehflller pall m.'bergavsats vars ena sida bestir av en

mer eller mindre lodriit neritstupande brant'.
Akerbriickan dkarbrcbka eller Akerbrackebacken dkarbrekabhkan Ll; stenig backe

med smal strandremsa nedanfdr; dven om viigbacken som gir diirtiver, forr en del av

den gamla hiiradsviigen (se avd. 4); t.l. i namnet Akerbrackan innehflller av okiind
anledning subst. dker, varom se inledningen avd. 8; s.l. innehfiIler brcicka f. 'lflngslut-
tande (stor) backe'; f.l. namnetA kerbriickebackeninnehiiler namnetA kerbrcickan och
s.l. backe sannolikt som ett epexegetiskt tilliigg. Akutlen @ka!n, {kalrg, forr Akulls-
berget BraRy, Akulsberge 1834, Aku[en EK; hiijd vid Odsmilsbiickens utlopp i
havet; f.l. i namnet Akutlen innehiller subst. ri i dess standardsprikliga betydelse.
Asen dsan eller Asarna dsana eller AsbergenBroOr, Asbergen 1842; namnen innehil-
ler ris m. 'mer eller mindre lfingstriickt hojd'. Aseberget &sabhgar BroSd.

Applelidberget tiplahbdqat LFi; f.1. innehiller ett icke belagt BN eller NN
*Applelid(en); jfr Applestad liden strax nedan. Applestadbackarna LLh, Applestad-
backame 1844; t.l. innehiller sannolild det i iildre kiillor niimnda numera fcirsvunna
BN >Aplestad>>, >>J,iEpla stauli> 1391 (RB s. 369), >j Hagha wider ,iEpplestadhuzt>>

(a.a. s. 370) bida under Lyse kyrka, sarrfi Aplesta 1822 (Lassehaga, Lyse sn, nr 74).
Applestad(s) backen LLh, Aplestads backen 1800, 1844, Aplestabacken 1822; ang.
f.l. Applestad se fdreg. Applestad lidenLLh, Applesta liden 1822, se foreg.

Odegdrds berget BraS6, 1831; berg vid griinsen mot Odegirdarna BraHe, f.1. inne-
hiller BN Odegdrdarna. Odegdrdsbergen LSl, 1865; berg vid Odegirden LSI; f.l.
innehflller BN Odegdrden. kelns backar LDjOr, dgelns backar 1839; se Okeln och
Okelnshagen bida avd. 8. O a berg lna bd7 Bra5n f.1. inneh6ller BN Ona. Ornekul-
len dqakdln LHn; f.l. innehflller sannolikt, av okiind anledning, e-genitiv (varom se

vidare Brantebacken ovan) av soldatnamnet Orn; fflgelbeteckningen 6rn kan av

sakliga skiil uteslutas. Osteriingskriret dstregjdrat LHa; bergkulle i en iker intill
Osteriing; f.l. innehiller namnet Ostercing (avd. 8) och s.1. skcir n. i betydelsen 'klippa
eller skarpkantad sten som sticker upp ur den omgivande ytan, t.ex. ur jord, myr osv.' .

Osterddhogen Qstarahbwar BroOst; f.l. inneh6ller BN Osrerod och s.l. hog m.'hdg' .

Oudden QiflanBraRy; udde pi tin Ryxti.
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Axelnhksle sjtikortsuppt. 1917 BraTu, bergformation, enligt sjtikortsuppteckningar
1917 naturligt sjdmlirke. - Namnet innehiller stbst. axel och syftar siikerligen pfl en

bergformation, vilkens form fran havet kan fdra tanken till en miinniskas axel, dvs. en

bergplat6 eller en utltipare fr6n en sttirre bergformation. Mtijligen avses samma loka-

litet som den htijd Axeln, vars narnn tecknats upp i Smtigen, betecknande en utifrfrn

havet viil synlig h6jd, vilkens form liknar en axel. Enligt meddelaren, en fiskare i
Smcigen, iir bergformationen Axeln ett ofta anvdnt naturligt landmiirke som ftjrekom-

mer i medangivelser liings denna del av kusten. Exakt var pfl land Axeln ligger iir
okiint ftir meddelaren, men enligt hans mening ligger platsen troligen i Hamburg-

sunds- eller {iillbackaomridet, Kville hd. (Uppteckning Birgit Falck-Kjiillquist,
Smiigen 1976, acc. DAG 4973.) Jfr Aksla NSL s. 68 (>vanleg fjellnamo), Axlebergen

Bd 18 s. 189 ochAxlebergBd 20:1 s. 145.

Barrlindeberget balt4abhrlatlJh, berg. - F.1. innehillerboh. barrlind bdlm f. 'ide-
gran'. Pi platsen viixte f6rr idegran och enstaka best6nd fdrekom iinnu vid uppteck-

ningen soflrma.ren 1932. Uttalet balin av f.1. kan vara resultatet av en association till
det viilkiinda tyska stadsnamnetBerlin,sevidarc BarrlindBdl4:2 s.73 med litteratur.
En annan mdjlighet iir att uttalet av boh. barrlindtrdd balipatre ligger till grund ftir
uttalet av namnet.

Belsberg bdlsbarl qpt. 1,917 BroRe, berg. - Belsberg 1866 Wikner 1866. - F.l.

innehiller boh. bel n. hiir s?ikerligen i betydelsen 'cippning, t.ex. mellan tvfl hus, litet
me1lanrum, liten lucka', no. dial. bel n.'mellomrom (ex. eit bel mellom berga)' eller

'bolk el stykke (av noko) som er ulikt el skil seg ut fri resten' [...] 'slikt stykke av iker,
skog o 1' (NO 1 sp. 514). Namnet iir numera okiint i bygden men avser siikerligen det

htiga berget vid Abyfjorden och Bovikskilen nordvdst om Rcie gflrd. Berget har flera

toppar av varierande htijd, vilka skiljs it av smala klyftor. En av de liigre topparna pi
berget avskiljs fran de ovriga genom en dalgang i nordviisflig-sydostlig riktning. Om

denna eller nflgon av de smalare passagema mellan bergstopparna har varit den narnn-

givningsgrundande faktorn kan inte avgtiras.

Bofjiill UAflrb! BroBrelnRd6st, vidstriickt ht jd. - EK. - F.l. innehiller sannolikt

subst. bo i betydelsen 'bostad, boning', en betydelse som tycks anszittas ftir f.l. i
namnet Boberget i Orusts viistra hiirad >byn l5g ftin vid bergeb> (Bd 8 s. 221). Sflviil
namnets sprikliga form som sakliga fdrhillanden utesluter att f.1. innehiller subst.

bod, vllket i omridet iinda in i vira dagar normalt har uttalsformen bu.Inte heller

tycks nflgra bodar (eller behov av sidana) ha funnits pi fjiillet. Diiremot omges Bofjdl
av smi boplatser som torp o.d., vilka ligger tiitt invid kanten av berget. Se dven

Andersson 1965 (s. 192tr. speciellt s.216f.)omnamnetBobergiFornfisasn,Bobergs
hd, Ostergtitland, en hdjd diir byn av gammalt legat. S.l. innehlller fiiil/ n., varom se

denna avdelnings inledning. Bofjiill har ovanligt stora sammanhiingande hiillar och

hiillytor.

I
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Bollis bblqs eller Bollflseberget bblasabdryat eller Boll6set bblasat BroBre, berg.

- F.l. i nartnet Bollds innehiller sannolikt boh. bolle m. 'rund (trii)skfll', fvn. bolli,no.
dral. bolle och syftar pi att hela isen pi avstind liknar en upp- och nerviind sk6l.

Jfr t.ex. Bollevaag NG 16 s. 388, diir det pflpekas att bolle oftast anviinds om terrdng-

formationer och syftar pi en rundaktig form av ett berg, sktir eller dylikt. Som bety-

delseparalleller kan ocksi anforas jZimfiirelsenarnn som Skdla m.fl., varom se Falck-

Kjiillquist 1994 s.80 f. och 1997as.58. S.l. innehiller ds m. F.1. i namnet Bolldseber-
get irllnehiller det ursprungliga namnet Bollds. S.l. -berget dr ett senare tilliigg till det

ursprungliga namnet. Namnformen Bolldset eir en ellips av namnet Bolliseberget.

2 Borgekullen. l. bbrakeln LHu. 2. birakeln eller Borgeberget blrabdryat eller

bdyabdrlat forr [ven Borgekulls berg Lfiii. - BShrre Berg 1725, Bihrre KtlJlen 1727 ,

Bore berget 1793, Borrekulls berg 1843, Borreberget EK 1974-:79. - Nr 1 betecknar

en kulle intill girdsbyggnaderna. Pi kullen lig ftirr stora stenrijsen. Nr 2 betecknar ett

berg alldeles ovanfor gflrdama i fiiilla. F.l. i namnen Borgekullen samt i namnet Borge-

berget innehiller borg. De stenrcisen som ligger pi Borgekullen nr t har sannolikt

ansetts tala frir att en fornborg frirr legat pfl kullen vid girden. Borgekullen nr 2 bestir
av ett hdgt berg med branta sidor. Rester av en fornborg har iterfunnits liingst upp.

Bergets branta sidor och restema av fornborgen liingst upp tycks tala for att borg har
iterspeglar den betydelse av ordet och namnelementet som belyses av Nyman (2000

s.22lff., speciellt summeringens.229), dvs. >>terrdngordetborg harbrukats omberg
med sSdana siirdrag som gjort dem l2impliga som tillflyktsorten>. Niir si sminingom
s6dana >i sig branta och l?ittfiirsvarade berg har fcirsetts med extra befiistningar pi ut-

satta stiillen har ordet borgkommit att beteckna bide det av naturen givna och det som

lagts till av mdnniskohanil> (a.a. s. 229). Nyman framhflller att betydelsen 'berg med

fornborg' hos ordet sannolikt iir mycket gammal. Siviil di det giiller nr 1 som m 2 ar

det fullt mojligt att bida platserna i gammal tid har fungerat pi det sdtt som Nyman

beskriver. Se dven Borgen bratta resp. BorgebrattenBd l4:2 s. 118. Namnformen
Borrekulls berg frln 1843 'dt siikerligen tillfalligt skapad i samband med lantmtiteri-

forrittningen.

Brobergskullen brdbe1ksl eller Brokullen brdkaln ftirr Mellangflrdskullen
BroBro, hog kulle. - Mellangirdskullen 1838, 1987 Pettersson 1987 s. 18; Brokullen
EK 1,97 4-7 9. - F.l. i det Zildre, enbart i skrift belag da narrnet Mellangdrdskullen inne-

h611er BN Mellangdrden. Htijden 169 fcirr pi Mellangflrdens iigor, vilka numera upp-
gfltt i Broberg. F.l. i namnet Brobergskullen, viket rir det namn som numera anveinds

av de flesta i dagligt tal, innehflller BN Broberg. Pe EK 1974-79 har diiremot en annan

hiijdfelaktigt flsatts namnetBrobergskullen. Detp6EK 1974-79 fcirekommande nam-

net Brokullen anvdnds knappast alls av folk i omrfldet. Det kallas ibland av folk pi
orten >>det nya namneb> och iir sannolikt en redukt av det i bruk varande namnet Bro-

bergskullen tillkommen i samband med utarbetandet av EK 1974-79. Arkeologiska

utgriivningar visar att en borg i Zildre tid legat pi htijden, se vidare Pettersson 1987

med litteratur.
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Brofjiill(et) brfif1el, brfif1elt, brQfltbl(at) BroBrpMgMy, vidstriickt htijd med
branta kanter i syd. - Brufield 1597 JN s. 533, Brofiiill 1698, Broofidll17t9, Brofi[ll
1746 Oedman 1746 s.248, Brofjiill1762, Brofjell 1763,1849, Brofjiillet EK. - F.t.
innehiller subst. bro med syftning p5 Bergs bro (avd. 4) eller BN Bro. S.l. innehflller

fiau.

Bua hiivd bDa hdwdLBua, ling och brant backe civer vilken hZiradsviigen gar, aven
om landsvigsbacken. - F.l. innehiller BN Baa och s.l. det sannolikt fran lflgtyska eller
iildre danska inlinade hdvd n. ursprungligen 'huvud', dven 'nigot som hcijer sig over
sin omgivning' sisom t.ex. i friga om slStter om mellan liesfriingarna kvarst6ende
rand av liingre stubb ( SAOB H2419 f.), htu siikerligen 'fOrhojning i terrdngen' med
syftning pi den ftirhtijning ijver vilken hiiradsviigen gick.

Busberget bD.sbfulat BraHlRy, htigt berg vid Ryxo sund med flera hammarsten-
kummel och rosen. - Busberget 1834, EK 1974-79, Buskberget EK 1935-40. - F.l.
innehiller sannolikt subst. bus(s)a'lastbilt' , motsvarighet till nl. buyser (pl.), varom se

Buseviken i Bd 8 s. 15 med litteratur, t.ex. Mod6er 1936 s. 56,60 med litteratur, samt
Ohlsson 1939 s. 22,29 ff. Antingen har skutor av denna typ lagt till vid bergets fot
eller ocksi har berget eller en del diirav liknat en sidan skuta. Skrovformen pi farrygs-
typen bus(s)a liir ha varit mycket lik slcrovformen pi en bohusliinsk bankskuta. Namn-
formen Buskberget peEK D35-40 iir en missuppfattning av namnet.

Bygget b{gat elleu Korniibygget kQ4oblgat LDj, toppigt berg p6 48,5 m pi viist-
sidan av Lilla Komci, hcigsta punkten pi Lilla Kornd. - Namnet By gget imehlller boh.
viixtbeteckningenbygg byg n.'bjngg, (tviradigt) korn', fvn. bygg n., no. dial. bygg n.;
riven om enstaka korn av bygg. Ftirekomst av siidesslaget bygg llings Bohuskusten
alltsedan jiirnfrldern iir viil dokumenterad. Enligt samstlimmiga uttalanden av sjo-
farande iir toppen pi berget Bygget det forsta som syns av tiarna Lilla och Stora Kornd
utifran havet. Meddelarna pipekar att silhuetten iir mycket karaktiiristisk och pi av-
stind verkligen ser ut som ett byggkorn i gulrod granit. Siikerligen 2ir det denna likhet
som ligger till grund fcir bergnamnet, som a11ts6 iir ett jiimfrirelsenarnn. Det samman-
satta namnet Korniibygger har tillkommit ftir att betona att Bygget ligger pfl och hdr
till Korndarna och ftiljaktligen iir ett tillfdrlifligt naturligt landmiirke, som bl.a. anger
positionen fdr Lilla och Stora Korn6.

Biirseberget bdsabdryat BroRe, hdg, mycket brant kulle omgiven av dkermark.

- EK, borsebargh 1699, Bcirsseberg 1729. - F.1. innehflIler sannolikt ett ord svarande
mot det med borg besliiktade fvn. byrgi n. 'borg, skanse, festing' (Norr6n ordbok),
vilket ocks6 antas ingi i BN Borsris i Vallda sn, fizire hd, Hallands Hn (SOH 3 s. 184
med hiinvisning till Sahlgren 1925 s.88 tr.). Sahlgren pipekar i a.a. alt namn innehflI-
lande biirs siikerligen innehflller ndmnda byrgi n. i betydelsen 'fcirskansning, forn-
borg', niir en fornborg eller annan folklig befiistning finns pi eller vid lokaliteten.
Borseberget ligger niira det berg som idag kallas Slottet eller Skansen, varom se nedan.
Om Btirseberget varit befiist eller om fornborg funnits iiven hiir, 2ir idag okiint. Moj-
[gen kan utanverk till en iildre beftistning ha funnits pi 6sen. Det kan inte heller
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uteslutas att den branta kullens borgliknande formation fdranlett narmet. Om denna
betydelse hos terreingordet borg se Borgekullen ovarr, Nyman 2000 s. 22I ff ., speciellt
s.229. Se ocksi Indreb6 l92l s.128 f. om byrge i norska namn pi berg.

Flera Enerliden, -liderna. - F.l. innehfiller boh. viixtbeteckningen ener m.'en-
buske, entrdd', fvn. einir, som heir har den gamla nominativformen kvar. Dock iir dess

-r inte liingre kasusmarkor utan har kommit att hora till ordets stam, vartill genitiv-
miirke och andra kasus- och numerusmarkcirer fogas, se vidare Janz6n 1936 s. 52. S.l.
innehiller /id f. 'sluttning'.

Finnsbo tava fiusbu tfiua, fi4sbu tfia eller ftasba tiua LFi, berg pi 75 m med
markant toppformation vid fZirjeliiget vid Gullmarn. - EK, Finsbo Tufva 1803,
Finsbotufva 1891 Kortet 73, Finsbo tufwa 1840. - Namnet innehiller BN Finnsbo
samt subst. tuva,hdr syftande pi att formen pi bergets topp av namnbrukarna fcir-

knippas med en tuva, d5 den ses pi avstind och di beskrivs av namnbrukarna som:
>>den lille tuva ddr>> (bild 16). Bergets dversta del bestflr av en plati pi 70 m med

en uppstickande 5 m htig topp. Berget syns vida ut over havet och anviinds som
naturligt landmiirke. Ifr tuva i namnet Brattorps tuva om en halvklotformig lerklint
(Bd 10 s. 87).

Bild 16. Finnsbo tuva. Foto forf. 201I.
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Fyrvarden (Fyrvalen) ftlrugru, furud.n, nigon gflng Edsberget (sbhrlar frjrr Eds
varde (vale) BroEd, 63,7 m hdgt berg med tv6 bronsildersrosen. - Eds wihle, Edz
wahle 1722, Edsberget 1841; Furuvalen EK 193540, Fyrvalen EK1974-:79. - F.l. i
namnet Fyrvarden (Fyrvalen) innehiller subst.fr m. 'eld, btasa' och anspelar saker-

ligen pi att eldar i iildre tid tZints p6 berget, sannolikt till viigledning for sjtifarande, jfr
t.ex. Fyrefjcill och Fyrkullen i Lane hd (Bd l2:2 s. 260). Skrivningen Furuvalen dr

troligen en missuppfattning grundad pfl att det pi orten sedan gammalt giingse uttalet

firusn av upptecknaren missuppfattats somyt_)ruen, ett uttal som vid senare kontroll
inte har iterfunnits hos nigon iildre dialekttalande person pi orten. F.1. i det pfl orten
foga anviinda namnet Eds varde (vale) innehiller BN Ed, pir vars mark berget ligger.
S.1. i bida narnnen innehiller varde (vale) m. 'uppkastad stenhog, mdrke'.

Galten gdltan eller Kleve galte khiua gdlta eller Galteberget gdltabbqat BroKl,
strandberg vid Brofjorden. - Klefvegallts Berget 1837, Kleve galte EK. - Namnen
Galten och Kleye galte innehiller boh. djurbeteckningen galte m. Namnet K/eve galte
innehiller som ftirtydligande tilliigg till namnet BN Kleva. F.l. i namnet Galteberget
innehiller namnet Galten och dess s.l. subst. berg som ett ftirtydligande tilliigg, kan-
ske genom anknytning till andra i omridet fdrekommande namn pil -berg. Beliigget
fran 1837 2ir liksom itskilliga andra liknande lantmiiteribeliigg ett ftirstik till anpass-

ning av namnet till standardspraket. Se htirom introduktionen i bandets inledning.

Gravareliden grQuaralla Broost. - Gravare 1id 1849. - F.l. innehiller antingen av
okiind anledning boh. gravare '(dikes)gr2ivare' eller boh. v. grava'grdva' med -are-
komposition (varom se Alfvegren 1958) kanske med en betydelse som 'liden diir man
grdver eller brukar grdva' , jfr Gravarebacken iBd,6:2 s. 388.

2 Gulareberget eller Gularn. l. gfibarabhqat, gibarabhqat eller gdban, gdlran,
ibland gfiharu BralmSii. - Gulare berget, Gularn 1838. 2. gfihan BroHr. - Gulareberget
1841. - Namnet Gularn lir sannolikt en individualiserande, personifierande maskulin
namnbildningpil -aren antingen till adj. gul gryh, guh (avseende fiirgen), eller till no.

dral. gula 'blrse lidt, lufte' eller gul f. 'Blest, javn og stadig Vind', bida med tippet
a-ljud (Aasen s. 251), jfr fvn. gol n., gola f., gul n. gula f. 'Blast, Vind, Vindkast,
Vindpust' (Fritzner I s. 624,660). Det senare alternativet svarar mot uttalet med e.

Om sidana bildningar se framftir allt Mod6er 1937 s. 125 t.ex. Vtistrarn, t...1 pn

viistra sidan av [...] samt Falck-Kjlillquist 1997as.57 ff. med litteratur. Enligt en

meddelare bosatt vid berg nr 2 alrlatta vindar det vanliga p6 eller vid berget. Jfr berg-
namnet Gularen i Bullarens hd, Bd 18 s. 203. Enligt en annan meddelare, dock inte
bosatt vid nigot av bergen, skimrar berg nr 1 gult och innehiller gulbliinkande glim-
mer, dial. kattguld. F.l. i namnet Gulareberget innehiller namnet Gularen.Invid nr 1

ligger torpet Gularen iiven kallat Dalen.

Hedfjiillsberget hQflelsbhryat LSk, fj[11- eller bergsomride i cistra delen av Skal.

- Det ursprungliga namnet p6 omridet iir sannolikt *Hedfidll eller *Hedfirillet med
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f.l. innehflllande Hedarna eller Heden och s.l. firill n. Omridet griinsar mot Hedarna
eller Heden, i en bred dalging mellan htijder liggande, f6rut vattensjuk, >>numera>>

(entigt uppteckning l92I) torrlagd och uppodlad mark, va.rom se vidare Fedie hedar
(avd. 8). F.1. i den hiir belagda namnformen Hedfjcillsberget innehitller i silfall *Hed-

fjcill eller *Hedfjtillet och s.1. berg, mojligen med syftning pfl nflgon bestiimd bergs-

hiijd i fjiillomridet.

Hukesberget hfigasbhqal uppt. l92l eller Hukens berg hdgans bfu1 rtppt. 1932

LDj. - Hukes Berg 1839. - Namnet (fiiljaktligen dven namnbdrarens liige) iir idag
ok?int i bygden. F.1. kan mtijligen innehilla gen. sg. av ett ON *Huke, innehflllande en

svag bildning till det i sv. och no. dial. ftjrekommande huk m. 'bdjning, skarp kurva,
utspring, landtunga, h6gt niis o.d.', jfr BN flzken i Silbodals sn, Nordmarks hd, Viirm-
lands liin (SOV 9 s. 39) och det i samma artikel ndmnda forsnamnet Huksforsen med
f.l. innehillande genitivform av samma huk. Jfr iiven BN Ilake hfiga (Bd 2 s. 123) och
den d?ir fcjrekommande formen hfigas mdrkar, dverr den innehflllande genitivform pi
-s. En annan miijlighet iir att f.l. innehfiller genitiv sg. av ett icke belagt personbinamn
*Huke i det senare beliigget frirn 1932 i bestiimd form *Huken, b6da 'den hukande,

han som hukar sig'.

Hyllyckeberg(et) hilakabdry BroAx, htigt berg viil synligt frfln havet, naturligt
landmiirke. - Hylikeberget 1823, Hyllikeberg EK. - F.1. innehiller sannolikt ett 6ker-

eller iingsnamn *Hyllyckan, vars f.l. innehflller viixtbeteckningen hylle'fldder' och s.l.

lycka f., varom se inledningen avd. 8. Betrffiande skrivningarna -licke-, -like- kan
man notera att delabialisering fdrekommer i omridesdialekten. Jfr IlyllimallenBd 16

s.222.

Jungfrun fiefran BraHol, bild av silhuetten av en kvinnokropp pi kustberg pi
Stora Born6. - Namnet inneh6ller slbst. jungfra f., sannolikt ytterst med syftning pi
jungfru Maria. Jfr VdrfrubergetBd l9:2 s. l22.Bilden framfriider under vissa vdder-

forhillanden dfl befraktaren vid en viss tidpunkt och pfl riitt avstflnd frfln land ser

berghiillarna frin en bestiimd position. Sannolikt har silhuetten anvAnts som naturligt
landmiirke vid navigation i omridet. Bild 17.

Kungshjiilmen, Lilla lDla kigslahman resp. Stora s/dra laigslabman gemensamt

Kungshjiilmarna Brallol, fte lega bergkullar, f.d. holmar, vid Gullmam vid sundet

mellan fastlandet och Stora Born6. - Kungshjiilmarna EK. - F.l. i Kungshirilmen,

Kungshjd.lmarna dr sannolikt en yngre fdrvanskning av f.l. i ett 2ildre namn Kollungs-
Hjiilmen, vilket betecknade den kulle som numera kallas Stora Kungshjiilmen eller
Stora Kungsholmen. Den yngre namnformen har siikerligen uppstitt som en f61jd av

att namnbrukarna funnit fijrleden Kollungs- (varom se Kollungs-Hjiilmen nedan)

friimmande och oforklarlig och upplevt en anknytning till subst. kung om iin med

oviss syftning som mera tilltalande speciellt i kombination med namnets s.l. hjrilm.
Kullarnas form har viil ftirt namngivarens tanke till formen pi en hjiilm, jfr Hjiilmen
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ovan. Inom orffedet finns ett gravfiilt med ett flertal gravar bland annat en rektanguliir
stensiittning pi 3x9,5 m. Gravfiiltet dateras till yngre jlirnfrldern (Bidr. 3 s. 522).

Andra, numera foga brukliga namn pfl kullarna ar Lilla resp. Stora Kungsholmen, se

nedan.

Kollungs-Hjfllmen, dldre namn p6 kullen Stora Kungshjiilmen, numera Sven

Stora Kungsholmen BraHol. - Kollungz-Hielmen 1730. - F.l. innehiller troligen det
nordiska mansnamnet Kollung (NPL s. 170), fvn. Kollungr (Lind 1905-15 sp. 709 f.),
jfr t.ex. gflrdnamnet Kollungneit (NSL s. 262),bynamnet Kollungerdd i Orusts ijstra
hiirad (Bd 9 s. 6 f.) samt det numera fijrsvunna Kollungsdalen, betecknande en smiirre
bebyggelse, sannolikt ett torp, i Romelanda sn, Inlands stidre hiirad (Bd 5 s. 47). Ang.
s.l. se fcireg.

Kungsholmen, Lilla lbla kigshahman resp. Stora srdra kdgshelrman uppt. 1933-
34 Brallol, f.d. holmar, numera upplandade, >enligt vissa meddelare> (tv6 uppteckna-
res kommentar) samma lokaliteter som Kungshjrilmen, Lilla resp. Stora ovan. - Ang.
f .1. se Kungshjrilmen, Lilla resp. Stora ovan. S.l. innehiller holme m., va.rom se inled-
ningen avd. 3. Kullarnas omgivningar ligger gott och viil under 5-meterskurvan pi EK
1974-79. Lokalitetema var foljaktigen sannolikt kringflutna av vatten ftir c. 1000 flr

Bild 17. Jungfrun. Bilden tagen den 2 oktober 2007 n. 13.00 knappt 100 m fran land. Foto Leif Molander.

I
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sedan, eftersom strandlinjen di torde ha legat c. 4,5 m 6ver nuvarande havsyta. Om
landhtijningen i omridet se vidare under Hrirncis(er) avd. 3.

Lilleskimtan ldlafimta och Storeskimtan stQra[tmta,BroKp, tv6 berg. - Namnen,
som numera 2ir okiinda i omrfldet, innehiller sannolikt no. dial. skimta'lysa, glimta
uklart frem, blinka, gli1ria' , dven 'sj6 (noko) uklart', jfr sv. slqmta. Namngivningsgrun-
den dr oviss. Mojligen kan namnen syfta pi att lokaliteterna endast med svflrighet kan
ses, dvs. skymtar fram, pi langt hitl eller ur vissa vinklar. Jfr Skimtarbergen (-berget)
Bd 20:2 s. 222 f . och mtijligen Slqmteberget Bd l7 s. 202. Jfr Slcymtan avd. 8.

Lunneberget liaabdqat frirr Sjiibols lunne LSj, berg vid havet. - Sitibohlz Lunne
lT24,Ltnneberget EK. - Det 5ldre namnet Sjdbols lunne inneh?ller BN Sjt;bol och
sannolikt boh. lunde m. 'gles dunge, lund, mindre skog' . Pi berget fanns ftjrr en lund
av gamla ekar, som nu dr borta, vilken kan ha varit den ursprungliga namnbdraren.
F.l. i det yngre naflmet Lunneberget innehiller sannolikt ovan namnda lunde. Berget
ligger pi ett omride sedan 1975 exploaterat av oljeraffinaderiet Scaffaff (Preemraff),
se dven Lunnebukten avd. 1.

Miihflttan mDheta eller Miihiitteberget mdhelabhryat tppt. 1918 BroRo och
Biirfendals sn, Sotends hd, stort iidsligt bergparti pi Skottfj2illet - Mtihiittan EK.
- Namnet Miihcixan iir dunkelt. Nigon speciell hiitta fdr mdr, dvs. hiitta for ogifta
kvinnor, tycks inte ha funnits i Bohusl?in enligt muntlig uppgift av Ulla Centergran,
specialist pi folkdriikter i bl.a. Bohusl2in. Inte heller har nflgot ord mdhcitta kunnat
bel[ggas. Strirre delen av lokaliteten tillhdr Bro sn. Berget iir htigt med en brant vdst-
sida. Vid bergets fot vdxer nigon skog. Mcijligen kan silhuetten av berget i vissa vink-
lar leda tanken till en iildre typ av hAtta fbr kvinnor.

Roparen nQba4BroL\u berg vid Fiirlevfjorden frin vilket man ropade efter bflt fdr
att bli satt 6ver fjorden. - Roparn 1840. - Namnet innehdller y. ropa med -are-kom-
position, varom se Alfvegren 1958, och iir sannolikt en individualiserande, personifie-
rande maskulin namnbildning pi -aren, yarom Falck-Kjiillquist 1997a s. 57 ff. med
litteratur. Namnet uttrycker i si fall nigot som Zir karaktiiristiskt ftir berget, jfr t.ex.
Mdlar(e)kkitten (Alfvegren 1958 s. 152 inklusive not 1, jfr Bd 16 s. 136), vars sydsida
iir vitmilad av spilling efter sjofflgel. Se iiven Valtraren nedan.

2 Riisarna rrt;ane. 1. BroliiRe m.fl., berg med stenros. 2.LBg, storre bergmassiv
med tre bronsildersrdsen (Abrahamson 1928 s. 55). - Namnen kan innehilla boh. ros
n., rdse n., (se Rosel ovan) eller ros f. (Orust) rds(e) f. (Tjiirn). Enligt DAGs har ordet
neutralt genus i socknarna i Stangeniis hd, jfr fvn. hreysi n., i no. dial. dock enbart r/ys
f., pl. r@ysar (NO), jfr fvn hreysar f. pl. Med hiinsyn att feminint genus dr belagt pi
det inte langt fran Stingeniis hd liggande Orust och till att rQys har feminint genus i
no. dial. ligger det niira till hans att antaattviixling mellan neutralt och feminint genus

fcirekommer i omridet och att namnen innehiller best. form pl. av ros f. eller rdse n.
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Skottfjiillet sklflf1dlt, skddfidl Bro samt Biirfendals sn, Sotenzis hd, och Svarte-
borgs sn, Tunge hd, hela bergs- och skogsplatan fran hZiradsgrdnserna mot Soteniis hd
och Tunge hd ner til Abyfjord en. _1822, 1824,8K, Skottfiiillet 1673 K. - Ur spriklig
synpunkt kan f.l. innehfllla boh. skott n., no. dial. skot n.'stiille diir man kastar ner ved
el. timmer' eller boh. skotta'kasta ner (timmer, ved el.dyl.)' (fr t.ex. SkofficillBd2O:l
s. 17 och Skottbacken s. 163). Namnet skulle i si fall betyda 'fjiill dlir man kastar ner
timmer el. ved' eller mcijligen 'fjiill (med platser) som liimpar sig ftir att kasta ner tim-
mer el. ved'. De geografiska ftirhflllandena gdr dock att en sidan tolkning verkar
mindre trolig. Mera sannolikt iir di att f.l. innehiller det i boh. och no. ON pitrffiade
fvn. skot n. och skotta f.'nigot som skjuter fram (el. upp), framskjutande (terriing-
parti)' (se t.ex. Skdxerdd Bd 16 s. 64 med litteratur sarrrt Skotterud NSL s. 406 och
skot n. NG Indl. s. 75 f.) och syftar pi nflgot upps(utande eller utskjutande terriing-
parti, vilket av namngivarna har setts som karaktliriserande ftir omrfldet.

Namnbiiraren utgdrs av hela den miiktiga bergsplatfln fr6n Svarteborgs griins till
Abyfjorden. Viistsidan iir mycket brant och ganska otillgiinglig och ger fcirvisso in-
tryck av ett kraftigt framskjutande och uppskjutande teniingparti. Sannolikt har denna

del av omridet av namngivaren setts som karaktiiriserande ftir fjiillet och diirmed kom-
mit att ligga till grund for namngivningen.

Skut(e)hogen shldhbwaru, skddahbwan eller Skutebogen skDdabowan BroBro, ut-
skjutande del av ett liigre bergsomride; en vlig gir idag rakt 6ver omridet. - F.l. i
namnet Skut(e)hogen innehiller sannolikt no. dial. skut m. eller skuta f. 'fremspring-
ende klippe, utoverhaengende bergvag' (Torp 1963) och s.l. hog'hdjd'. Det ffoligen
yngre narnnet Skutebogen innehflIler sannolikt skutebog'bog pi skuta', med syftning
pi att den numera genom arbete med viiganliiggningsarbeten bortspriingda terriingfor-
mationen kunnat liknas vid formen av bogen, dvs. den friimre buktade delen, pi en

upp- och-nerviind skuta.

Skiillidbackenfdhr,}.hftan eller Skiilmebacken[dbmabhkan BroBl, htig granskogs-

klZidd backe, en skalgrusbank, mellan tvi hiijder i viistra delen av girden. - Skiilme-
backen 1867 Holmbery1867 s. 153, 1886 Bidr. 3 s.518 (ombacken). - P6 skalgrus-
banken ligger stensiittningen Munkelqrkan (avd.10) samt en liten avling, 169 kulle
diir man pim:iffat obriinda ben pi 3 alnars djup (Bidr. 3 s. 518). Enligt Holmberg 1867

avser narnnet dven stensdttningen Munkelqtrkan i backen. F.l. i namnet Slaillidbacken
innehfillet liksom f.l. i namnet Skrillidbergel (se ovan), boh. skcillid f. 'sluttning med
skalgrus'. S.1. innehiller backe. Mtijligen kan namnets f.l. isyfta hela skalgrusbanken
och namnet Skrillidbacken i sil falI beteckna backen pi (vid) skalgrusbanken. En
annan m6jlighet iir att backe ar ett senare tilliigg till ett aldre Skiillid. F.l. i namnet
Skdlmebacken kan innehilla en motsvarighet till no. dial. skjelm m. eller skjelme f .,

bhda'fr4bnlg, ertebelg' (NO 9 sp. 1529), bildningar till pluralformen skjelmer av

skolm m.'tykt skal', skolm f.'k16ft, aapning, kjeft' egentligen 'noget som dr klpvet
(i to deler)' (Torp 1963 s. 600, 609), se vidare Skiilme(r)stenarna (avd. 10). Backen
ligger i ett pass som oppnar sig mellan tvfl htijder. En annan mtijlighet iir att f.l. i sen

t
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tid av namnbrukama anknutits till boh. sktilmer m., no. dial. skielm m. 'skdlm, skurk,

skojare', mdjligen syftande pi nigon folklig tradition om forntida vtisen vid stensdtt-

ningen och de gravhdgar som omger den.

3 Slottet sldlat, sleilat f . iiven Skansena BroRe, brant bergshtljd med utgriivda
medeltida befiistningsanliiggningar 6ster om gflrdsbyggnaderna i Rtie. - Slflttet 1699,

Sllfiet1729, Slottet 1746Oedmar1746s.245;Skansen 1699, Skantzsen 1729, Skan-

sen 1867 Bidr.6 s.509 not 1; Karlsborg Skans EK 1974-79.2. LFiKeUl. - Slottet
1832. 3. LLys, invid Skalhamns hamn beliiget hdgt och delvis tviirbrant berg som

htigst upp avslutas med en plat6. - Namnen Sloxet innehiller subst. slof/, i nr 1 an-

tingen med syftning pi befiistningsanliiggningarna eller, i likhet med flera andra namn

innehSllande slott,bl.a. Slottet nr 2 och3, pi att det hoga berget med sina branta sidor
fdr tanken till en slottsbyggnad. Namnet Skansen innehflller subst. skans med syftning
pfl bef?istningsanl2iggningarna. Enligt Ltjnnroth 1963 (s. 119) ftirefaller en liten med-

eltidsborg ha uppfdrts i Rde vid 1400-talets mitt.

Sliiggeberget phigabirqat sldgabhrlal BraBaTu, berg. - F.1. innehiller sannolikt
slbst. skigga f. syftande pi att berget eller nigon formation pi berget ser ut som en

stenhuggares sliigga. Stenhuggeriverksamhet bedrevs ftirr i omridet, varfijr en jiim-
forelse med en stenhuggares verktyg inte iir dverraskande. Bergets liige iir idag okiint
i bygden. Jfr Skiggan avd. 3 med litteratur. Jfr ocksi Sldggeberget Bd 8 s. 272.

2 Smiirkullen. 1 . BroRe. - 1699, 1729. 2. smdrkaln Wpt. 1934 BraPp. - Namnen

lir sannolikt givna efter monster av den i omridet viilkiinda hojden Smdrkullen i
Slrredsviks sn, Lane hd, varom seBd,l2:2 s. 301 med litteratur. Smdrkullen i Skreds-

viks sn ligger pi andra sidan Gullmarsfjorden, inte speciellt langt fr6n nr 1 och 2. Se

ocksfl likalydande namn i Bd 16 s. 182 med litteratur. IBd l2:2 och Bd 16 ses hdjd-
narnnen snarast som jiimftirelsenamn.

Stumpefjiill stdrypafldl eller Stumpefjiillsberget stdrupaftcbhbcbryat BroMy, av

flker och skog omgiven rund kulle. - Stumpefjiill EK 1935-40. - F.l. i namnet Stumpe-

fjtill innehiiler mtijligen boh. stump m. 'liten kaka, tilltugg till sup', jfr no. dial. stump

m. 'Br@dstumpe, et stort StenovnbagetBr4d'(Aasen), och syftar pi kullens form. F.l.

i namnet Stumpefjdllsberget innehflller namnet Stumpefidll och s.l. berg. Sannolikt 2ir

dock berg i detta fall ett senare tillflgg.

Styrsberget stt;ber1a Braly. - 1843. - Namnet dr numera okiint pfl orten. F.1. inne-
hiller dock sannolikt genitiv sg. av ett styri eller styrir med den i omridet fdrekom-
mande delabialiseringen av y. Di bergets liige inte har kunnat faststiillas miste emel-

a Namnet KarlsDorg (Carlsborg 1867 Holmberg 1867 s. 150 f., Karlsborg 1900 Bidr. 6 s. 433 tr.), som pga

en felaktig identifiering kommit att antas ha betecknat denna lokalitet, isyftar enligt Lrinnroth 1963 s. 139,

142 med litteratur en pi Hornborgsklippan vid Hamburgsund anlagd bef:istning. Man bdr iiven observera

attnatn:net Karlsborg Skans phEK 1974_79 iir en pi denna missuppfattning grundad nybildning.
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Bild 18. Stilviksberget eller *St61eL Observera de blanka hflrda bergytorna i mitten av bilden. Foto Irnnart
Aronson 1957. DAGs.

lertid namngivningsgrunden betraktas som dunkel. En spr6kligt tilltalande tanke
kunde dock vara att f.l. innehiller styre n. 'roder', fvn. styrin. Den ursprungliga namn-
bdraren skulle i s5 fall vara nigon roderliknande formation p6 eller vid lokaliteten
anviind som naturligt landmdrke, jfr StyrsbergenBd l2:2 s. med litteratur. Med avse-

ende pi sammansiittningsfogen jfr t.ex. fvn. stjris-drengr 'ta.u til styret pi skip'
(Norr6n ordbok). Knappast innehiller f.1. fvn. stjrir m.' stfrimadr', dvs. 'Mand som
har Befalingen ombord i etFartgi' , syftande p6 sjtrmilitiirisk befiilhavare 6ver ledungs-
skepp, som foreslis fcir namnet Styrsvik (avd. 1). Ett forslag frarnfort i SOH 1 (s. 132)

att f.1. i styrir-namnen skulle innehfllla ett mansbinaml *Styrir har inte heller vunnit
nigon anklang och verkar inte heller hiir siirskilt troligt.

Stilviksberget stdbwgsbhrlat,LHn, brant berg vid viken Stfllvik. - Stfllviks Berg
1828. - F.1. i namnet Stdlviksbergel innehiller viknamnet Stdlvik. Mdjligen dr namnet
en yngre namnform av ett iildre namn*Stdler pi det branta invid viken liggande berget

Oild 18). Jfr det norska fjiillnamnet Stdlet (Staalet NG 14 s. 83), som antas firrekomma
i namnet p6 den vid fjiillet liggande Stdlviken. Jfr ocksfl namnet Stdlbjriret i Blekinge
vilket anses innehilla stdl med syftning pi bergets >hfrrdu blanka yta (Ohlsson 1939

s. 185 f.).

Stflngen stdge eller Siitorpsberget Broflr, 137,5 m hrigt berg med stenrcjs.

- Sdtorpsberget EK. - Som ett flertal namn i Bohusliin innehiller namnet boh. stang

I
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f., fvn. steng, no. dial. stang, motsvarande standardsprekeB stdng. Stdng i ortnamn

syftar i itskilliga namn p6 kustneira platser pi att ett sjrimiirke i form av en sting varit
(eller Zir) uppsatt pi lokaliteten. Berget ligger cirka 1 km fran Abyfjorden och syns

vida ut over fjorden. Sedan lZinge har berget varit fdrsett med en friisting, sannolikt fdr
att underldtta navigationen fdr sjtifarande pi Abyfjorden. Om stdng iortnamn se Lind-
roth 1918 s.27 f., Lindqvist 1926 s.318 ff., Mod6er 1933 s. 24,26 och 1936 s. lI3 ff.,
1956 s. 91. F.l. i namnet Sdtorpsbergel inneh6ller BN Si)torp. Berget griinsade i vtister

fdrr mot Stitorps lgoomride, numera motVrangebiick. Namnet fcirekommer endast pfl
EK och anvinds inte i omrSdet.

Svaneberget sudnabqrlal BraHa, hrigt berg med brant stupande sidor i syd och viist
och lflngsluttande i norr och tjster. - 1843, EK, Swanebergett 1696. - F.l. innehSller

antingen ett boh. xsvade m. 'sldt, sluttande berghiill' (se Svartesvaden ovan) i best.

form suQn eller best. pl. suQna, i ftirleden nerslipat till sudna, av boh. svad(a) f. med

samma betydelse, se Svadberget och Svarta svador ovan samt t.ex. *SvadenBd 16

s. I42, >>Syanarna>> s. 184. Berget nordsida kdnnetecknas av sldta, sluttande berghiil-
lar, vilka idag iir delvis dvervuxna men pfl 1950+alet var nakna och utan nflgon form
av viixtlighet. Bergsidan var dfl l2ittgangen mark och anveindes enligt meddelare pfl
orten d5 man av olika anledningar behovde komma upp pe berget.

Sverrarekullen suiyarakdln eller Sverraren sub1a4 BraBaHa, httjd. - Namnet
Syerraren dr sannolikt, liksom narcnet Roparen nedan, en individualiserande personi-

fierande namnbildning pi -are i best. form m. sg., dvs. -aren eller -arn, plboh. -q4,

antingen till no. dial. sverra'hvirvle, dreie sig rundt' (Aasen) eller miijligen till boh.

syerra 'svedja', i det senare fallet jfr Svirreberget Bd 20:1 s. 165. Om sidanabild-
ningar se Roparen ovan och Valtraren nedan med litteratur. F.l. i namnet Sverrare-

kullen inrrch6ller namnet Sverraren. Bida namnen iir idag okiinda i bygden liksom
bergets liige och namngivningsgrunden iir dunkel.

Svevet suepat ttppt. 1930, so{ue eller Svevekullen subpakal uppt. 1930, su?Dakgln

BroSe, berg med brant stupande sida. - Svefvet 1858. - Namnet Svevet inneh6ller
sannolikt boh. syev m.'vev att veva med' (DAGs), no. dial. sveiv m.'Sving, Omsving-
ning; Kamp eller Dyst', dven 'Hvirvel; Haarhvirvel' och 'Hvirvelstr/m i Vand'
(Aasen). Ordets grundbetydelse zir sannolikt 'nigot som gfrr runt'. Formen Svevet

tyder pfl att namnet Zir en ellips av ett underliggande *Svevebergel. F.1. i narnnet

Svevekullen innehiller antingen namnen Svevet eller samma ordmaterial med

samma syftning som detta. Bida namnen 2ir idag okiinda och ingen i omridet vet
vilket berg som betecknats. Namngivningsgrunden iir dZirfrir oviss. En mdjlighet
kunde vara att naflrnen syftar pi att vindvirvlar liitt uppstir hdr, kanske vid stupet.

En annan kanske troligare mojlighet iir att negon naturformation pi eller vid berget

ftjr tanken till en vev eller till en virvel. Vid berget ligger grottan Bengtas tak eller
Svevelqrkan (avd.7).
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Tingshogen tigshbwan eller fingshdgen tigsh/gan BroBrp, gravhog bestiende av

en c. 30-32 m hog, rund jordkulle pi odlingsmark ndra Brofjiillet, en s.k. storhcig,

troligen frin folkvandringstid eller romersk jiirnilder. - Tings-Hogen 1746 Oedman

1746 s.248, Tingshiigen EK. - Den ena namnformen inneh6ller boh. tingshog m.
'(grav)htig diir ting hilles', varom se inledningen avd. 5 och Ldfdahl iBd l9:2 s. 257 ff.
Den andra namnformen innehSller ordets standardsprirkliga form tingsht)g. Enligt
RAp or. 1425 815 har ting hillits vid Bro lryrka i Stangeniis samma 6r (se Andersson

1984 s. 24). Gruvhogen har varit ftiremil frir arkeologiska undersokningar, se t.ex.
Fredsjd 1958-59 s. 25 ff. med litteratur; jfr Lindroth 1945 s. 88. I Hilfeling 1792
nlimnda Tingshog iir sannolikt en pfl ett missfdrstind grundad uppgift och Ssyftar en-

ligt Fredsjii 1958-59 s. 25 en annan, mindre hdjd, sannolikt den lilla backen alldeles
invid berget diir Domareken (avd. 9) viixer. Jfr iiven Rydstrand 1960 s. 228 ff.

Trenteberget trbatabdryar eller Thentenbergs krlJ.le trbntanbdUs kala Broln, berg.

- Namnet Trenteberget iir siikerligen en redukt av ett *Trentemyrsberget, vars f.1.

innehiller namnet pi den hcigt uppe i berget liggande Trentemyren (avd. 1). Namnet
Trentenbergs kulle innehiller troligen en fdrvanskad eller sklimtsam formTrentenberg
av Trenteberget efter mtinster av forebilder som ursprungligen varit tyska, se t.ex.
Kampenhog Bd l9:2 s. 117 f. med litteratur.

Ttrnngelsberget eller Tiingelsberget til41esbdryar BroBro. - Namnet iir svirge-
nomskidligt och numera okiint i bygden. Mojligen kunde f.l. inneh6lla ett likaledes
okiint namn *Tunngel betecknande en tunn och smal klyfta, boh. gel n. 'mellanrum,

springa, gap; oppning mellan tvi berg' i berget. Enligt upptecknaren ligger berget
nigonstans p6 hemmanets utmarksomride.

Yaltraren udltrq4Broflrle, berg. -WaltrarenlTl9,Waltrarns Berget 1831, Valtra-
rcn 1829. - Formellt pekar mycket mot att namnet iir en individualiserande, personi-

fierande maskulin namnbildnin g ph -are- till boh. valtra 'v'dltra sig, tumla runt' , dven
'vdltra (en iker)' motsvarande standardsprekeB vciltra eller till boh. valtra f. 'plats diir
hiistar brukar vdltra sig'eller'stzille diir hiist v?iltrat sig'. Namnet uttrycker i si fall
n6got som iir karaktiiristiskt fdr berget, se Roparen med litteratur. Enligt uppgift
brukar hlistar ligga och >>valtra sip p6 berget. Jfr ValtraremonBd 18 s. 308. Enligt
folkmon skulle platser diir hiistar valffat sig undvikas, eftersom man antogs bli stel om
man betr[dde dem.

FleraVettebergetubiabarlat. -F.1. innehflllervette ubda m. '(av timmeruppbyggd)
vS.rdkase', vilket numera endast tycks fdrekomma som namnelement. Jfr fvn. viti m.

'Tegn, Merke; Signal, navnlig om Brandestabel, der antendtes for saaledes at give
Varsel om fiendtligt Indfald i Landet' (Fritzner). Se t.ex. Vetteberget i det angriinsande
Soteniis hdBd l4:2 s. 123 med litteratur. Om substantivet och namnelementet vette se

Bd 17 s. I22 med,litteratur och s. 204 f. samt Bd l9:2 s. 122. Bergen Zir hiiga och syns

vida omkring frin alla hfllI.

t-
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Yringekullen urdgakdln BroSv, kulle. - Namnet Vrdngekullen iir siikerligen en

redukt antingen av ett*Vrdnguddskullen eller ett *Vrdngevikskullen, seVrdngudden
avd. 3 resp. BN Vrdngeviken Kullen ligger vid torpet Vrangeviken, niira den frfrn
Abyfjorden snett inskjutande nigot krtikta vik som idag biir namnet Figelvik men fdrr
sannolikt kallades Vrdngeviken Kullen ligger likasi ndra udden Vrdngudden.

Oflfrget dftswat eller Oflfigsbratten dflewsbratran BraRy, htigt brant bergstup

utgorande tin Ryxtis sydviiststrand. - Ofliget 1834, EK. - F.l. i namnet OJldget inne-
hiller subst. o f. syftande pi tin Ryxti och s.l. i samma namn innehflIler boh. fldg n.

'lodriitt stupande bergsida'. Ofldgsbratten innehiller namnet Ofldget med fdrtyd-
ligande (epexegetiska) till?igget boh. bratt m., f. 'brant'.

6. Mossar, myrar, mader o.d.

Mosse m., fvn. mosi m.'mose; mosemyr' (Norr@n ordbok) har i hiiradet den i stan-

dardspriket vanliga betydelsen 'mossmark, sankmark av en viss art'. Jfr Jonsson 1966

s. 339 f. Atskilliga mossar anv[ndes i det gamla kulturlandskapet fdr torvtlikt. Pi den

tid d6 hiiradet var skogfattigt anvAndes torv som brlinsle. Diiremot liimpade sig mos-

sarna i allmiinhet ftiga for odling.
Myr f . betecknar i omridets dialekt torvmyrar, dvs. myrar anviinda fcjr torvteikt, och

sumpiga och vattensjuka omriden. Namnelementet myr ftirekommer som s.l. i namn
p6 sumpiga och vattensjuka lokaliteter, t.ex. Lillevattensmyren, och p6 torvmyrar, t.ex.

Lyckemyr,bida i denna avdelning. Betydligt vanligare iir dock att appellativet anviinds

om dammar, smisjdar, tjiirnar och andra mindre vattensamlingulr, varom se inled-
ningen avd. 1. Ett exempel pi en vattensamling som pfl senare tid viixt igen och diir-
igenom fcjrvandlats till en sankmark ar Hdrmundsrdd myr, som idag (2011) iir sank

myr beviixt med olika vitmarksviixter, men som i uppt. 1921 beskrivs som >>ett

stillastiende vatten eller triisk> och diir placeras under rubriken >>Vatten och vatten-
drap. Vid uppteckningstillfiillet 1934 beskrivs den som en f.d. torvmosse som st6r

helt under vatten. Ordet myr har alltsi genomgitt en betydelseforiindring av det slag
som beskrivs av Nystrom (1995 s. 81 ff., speciellt s. 85 tr.). Se iven Falck-Kjiillquist
2012.Mera siillan anviinds ordet myr om sankmarksomriden. Namn diir det inte varit
mojligt att avgora om en torvmyr eller ett sumpigt och vattensjukt omrflde betecknas

eller om en vattensamling ?ir namnbdraren behandlas i denna avdelning.
Flera fdr griisviixt liimpliga myrar kunde med framging odlas upp eller anviindas

for hofang, sedan man under fcirra hiilften av 1800-talet tiirt sig att dika ut dem. At-
skilliga myrar forvandlades d6 ocksfl till 6krar. Namnen p6 sidana behandlas i avd. 8.

Se dven Bd 15 s. 268,8d 18 s. 239 och Bd l9:2 s.122 samt Falck-Kjiillquist 1973

s. 11 f. om orden myr och mosse i Viirmland.
Madf . anvands i dialekten som beteckning ftir sank, ekonomiskt utnyttjad mark. Se

iiven Bd l4:2 s. 124 och l9:2 s. 122 f. Namn vilkas s.l. innehiller mad beteckilar i
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detta material vanligen 6ker- och dngsmark, med undantag av Kleve mad, vilken san-
nolikt betecknar en torvmyr. De flesta har diirftir placerats i avd. 8. Se iiven inled-
ningen avd. 8.

Andra namn pi sumpiga omriden innehflller kcirr n. Om ordet och namnelementet
kcirr se avd. 9.

Bistockemyren bistokamyre BroBnHalsd, 1822, 1828; myr vid Bistockebergen
(avd. 5); f.l. innehSller boh. bistock m. 'urholkad triidstam anviind som bikupa'; san-

nolikt har en eller flera bistockar varit placerade vid eller p5 myren. FIeru Bjdrkemyr
bldykamfir; f.l. innehflller stbst. bjdrke,boh. bldtka n. 'bestfind av bjiirk'; vid myrarna
viixer smibjorkar. Flera Bldtemyr; f.l. innehflIler adj. bldt; myrama iir sanka. Bratte-
myrgn brdlamlre BroBu; f.1. innehiller boh. subst. bratt m., f. 'brant' eller adj. bran
'brant' syftande p6 liige invid en brant eller i ett brant omride; jfr namnet pi det f.d.
torpet Brattemyren BroSkfl med liige pi odlad myrmark uppe bland berg i Skottefj2ill.
BriinnemyrarnaLFlb, Briinne Myrarne 1825; f.l. innehfiller boh. brcinne n. 'brdnsle';
pi myrarna togs upp torv till briinsle. Brrinnupp brdobp LKl2i; myr; namnet innehfrIler
av okiind anledning imperativfrasen brcinn upp; mojligen kan namnet ha tillkommit i
samband med upptagning av torv till briinsle; jfr fdreg.

Flog(e)myr ftdqmyrl-ih, Floge Myr 1799; nannet tecknades tpp 1932, men sivdl
narnn som liige 2ir idag (2011) okiinda; lokaliteten ligger enligt lh. 1799 i Lyse utmark
(LBua m.fl.); f.1. innehiller sannolikt boh.flog(e) m. 'grund (tillfiillig) vattensamling,
vattenpdl; liten sj6'; ovisst om namnet avser en vattensamling eller en myr som karak-
tdriseras av en grund, tillfaflig vattensamling pi eller vid myren. Frdane fr$ana BroFo;
s.k. hiingedy, dvs. gungfly, eller grdsbevuxen sankmark; namnet dr numera okiint i
omridet; sannolikt innehSller namnet boh. frd f. 'groda' syftande pi att platsen varit
ovanligt rik pi grodor;jfr t.ex. FrdkcirretBd6:l s. 160 med litteratur samt Frdkirr och
Frdkiirrsmyren Bd 7 s. 62. Furumyren fiJrom!4re BraBr; f.l. innehfiller friidbeteck-
ningenfura.

2 Granmyren.l. grfinmlJre BroFa. 2. BroSd, 1859; f.l. innehfiller triidbeteckningen
gran. Grciddmyr gri"@amfir LHv; f.l. innehfiIler srtbst. grridde; di myren hade frusit
d[ liir den enligt en meddelare ha sett ut som om den var tiickt av griidde. Grcismyr
grdsmirLLys; f.l. innehiller vdxtbeteckningen griis; enligttppteckningen var det bra
griisviixt pi myren.

Halvorsmyren hdluapmlre LAI; myr; f.l. innehiller sannolikt en fdrkortning av

sliiktnamnet Halvorsen; en norrman med namnet Halvorsen har bott intill myren.
Hasslemyrarna hdslamirana l-ih; sannolikt har det vlxt hassel vid myrarna; nafirnet
var vid kontroll 201 1 okiint i rakten. Hobolsmyrer BraPp, 1594 JN s. 219; enligt kiil-
lan myrar nordvrist om och 2 till 3 pilskott fr6n Hiirmundsrod; namnet dr numera
okiint; sannolikt avses dock det enligt EK(B) pn fleraagare uppdelade omride som nu
kallas Prristtorps myr och som iir en liten insjii sedan mitten eller slutet av 1900-talet
(avd. 1); f.1. i namnet llobolsmyrer innehSller sannolikt ett icke upptecknat eller iden-
tifierat BN eller NN *Ilobol. Hundeskogsmyren hinaskowsm!1reLBg,1819; myr; f.1.

innehiller ett icke pitrffiat BN eller NN *Hundeskog; enligt uppteckning frin Ar 1932
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har triidrotter pitrffiats pfl myren, vilket tyder ph atttrad funnits pi eller vid platsen.
Hiirrnundsriid myr htilmhnpa m{rBraLIdr, EK; sank myr bevlixt med olika vfltmarks-
viixter, f.d. torvmosse, som vid uppteckningstillfiillet 1934 stod helt under vatten och
som i uppt. 1921 beskrivs som >>ett stillastiende vatten eller trzisk>> och diir placeras
under rubriken >Vatten och vattendrag>>. Hdstemyren hdstamfira BraHedNb; f.l. inne-
h6ller djurbeteckningen hdst m; en hiist liir ha g6tt ner sig i myren.

Iiittekndsmyren 1i"1aknasmfire LBg; myr enligt lppt. 1932; f.l. dunkel, innehiller
miijligen ett icke kiint namn pi nflgon kniiliknande terriingformation vid eller pi loka-
liteten eller syftar pi att platsen har en form som av namngivaren jlimfdrts med en
jlittes knii; namn och liige iir idag (2011) okiinda i bygden.

Kanalmyren kandlmyra LKo; myr pi Stora Korn6; f.l. innehflller subst. kanal;
myren genomkorsas av grdvda kanaler, vilka tillkommit i samband med torvtiikt.
Kasemyren kSsam!1re BroFo, 1822; t.l. inneh6ller siikerligen BN Kasen, som beteck-
nar ett f.d. torp eller fdrpantning i Fossebacka. Kibestens torvmyr Stbastens tarfmyr
BroUt, Kibesten myr, Kilbbestens Torfmyr, Kilstens myr 1826; enligt uppt. 1930 stor
myr med god torv; myren ligger vid ddetorpet Kibesten; namnet innehiller BN Kibe-
sten. Kleva myr(en) klrpua m!1re BroKl, Klefwemyr 1837, Kleva myr EK 193540,
Kleve myr EK I97 4-:79; torvmyr; f.l. innehiller BN Kleva och s.1. myr f ., hdr 'torv-
myr' . Kleve mad klr?ua mdBraBrRor,EK 193540, Klefvemad 1842,1910; gammal
torvmosse enligt uppt. l92I; f .L. innehiller sannolikt boh. klev f. 'klyfta eller bred pas-

sage mellan berg', varom se inledningen avd. 4; lokaliteten ligger i en relativt bred
passage mellan tvi berg. Kdlnemyren Slnam!1re LHn; myr pi berget Kdlneberget
(avd. 5); f.l. innehflller kdlna f. 'torkhus ftir lin eller malt'; en kolna har ftirr steft vid
myren.

Lillevattensmyren ldlauansmfire BroFj, EK; myr vid Lillevattnet; f.l. innehiller
nanrnet Lillevattnet (avd. 1) och s.1. myr f ., hiir i betydelsen 'sumpigt vattensjukt om-
rilde' . Linluillsmyren hgselsm!4re LBg, 1864; myr enligt nppt. 1932 f.l. innehilter
sannolikt ett icke belagt namn *Linl<rillan pi en vid myren liggande kiilla, i vilken man
rdtat lin;jfr *LinktillanBd l2:2 s. 402 med litteratur. Lyckemyr ldftamfirBroLy,1702;
mycket stor torvmyr, mojligen identisk med den myr som pfl EK biir namnet Molte-
myr; f .1. innehiller BN Ly cke. Flera lin gemy r.

>>Matdgs torvmossen>> LBg, 1841; torvmosse; f.l. innehiller namnet Madtigat
(avd. 1); skrivningen mat dr troligen resultat av skrivarens association till srtbst. mat,
kanske i ett ftirsok till anpassning till standardsprflket. Flera Moltemyr; namnen inne-
h611er subst. moltemyr f. 'hjorfronmyr'.

2 Namnlds ndrynlbs.1. LBg; >>myr>> enligt uppt. 1932.2. LSa; myrar; namnet inne-
hiller adj. namnlds'utan namn'.

Onsdagsmyren d4Sdasmfire LLys; f.l. innehiller av okiind anledning stbst. onsdag
m. och s.l. myr f., hiir ovisst om sankmark eller nigon form av vattensamling 6syftas;
om myr se vidare denna avdelnings inledning. Orremryren dyamfire BroRd; f.l. inne-
hflller antingen boh. vlixtbeteckningen orr f. 'al'eller figelbeteckningen orre m.; s.l.
innehiller myr f ., sannolikt i betydelsen 'sumpigt vattensjukt omr6de'.

Plusemyren pldsamitre uppt. 191 1 LBg; f.l. innehdller boh. v. plusa'plaska, plumsa,
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pulsa eller gi i vatten' och s.l. myr f., antingen i betydelsen 'sumpigt eller vattensjukt
omride' eller 'liten sjti, tjiirn o.d.'; namnets sakliga bakgrund iir oklar, men sannolikt

syftar f.l. pi att man av nigon anledning plaskar, plumsar eller pulsar genom myren.

Porsemyrenpdpam!1re BraTd, Porssmyren 1829;myr;f.I. innehfillerviixtbeteckningen
pors; pir myren viixer pors.

Ragattenxyren ragdlamyre LUI; uppe i bergen liggande myr; f.1. innehiller av okiind

anledning boh. ragatta ragdla f. 'elak kiiring, kringstrykerska, skojerska'. Rdsemyr

ril;amfir LBg; myr intill torpen Rdsane; f.1. innehiller ros n. eller rdse n.'stenros';
intilltorpenliggerettstenrds. Rdtem)trenlTr,1833;f.l.innehillerv.rdta;hiirharman
rritat lin.

Stugumyr st_buamfirBroKl, Stufvemyr 1837; liige ovisst, ingen pfl trakten erinrar sig

namne! f.l. innehiller stbst. stugaf. Stdlemyr stdhamilrLSl. 1865; )>myD> enligt uppt.

1932; t.l. dunkel, men kan mtijligen innehilla ett soldatnamn Srdl.

Trindemyr trtnamilr BroFii; f.l. inneh6ller adj. trirud; sannolikt flsyftas lokalitetens

form; jfr Trindemyr avd. 8. 2 Triintemyren trdntamfire. 1. LBg. 2.LKo; myr p6 Stora

Korno; f.l. innehiller viixtbeteckningel trdnta f. 'ffanbdr'; det viixer tranbiir pfl och

vid myrarna.
Vettebergsmyrarna w\dabesm!1rana BroBjdRd0st, Wettebergsmyrarne 1819; my-

rar i utmarksomride vid Vetteberget; f.l. innehflller bergnamnet Vetteberget. Vitemyr
uif,amlr LTt myr pi vilken det viixer vita ulliga viixter, kiimrll; namnet var vid kon-

troll 2011 okiint pi orten.

Lingskel ldgjeh LHn, myr. - F.1. innehiller boh. ad1. lang motsvarande standard-

sprikets ldng. S.l. innehiller sannolikt no. dial. skil m., n. 'punkt el stad der noko deler

seg; grense mellom eigedomar, omride o 1' (NO 9 skil3 sp.1427 f.). Lokalitetens liige

iir idag okiint, liksom namnet. Sannolikt har dock en iigogriins eller en hemmansgritns

g6tt vid eller genom myren.

Strykebulten strigabdltan lIIr, myr pi Baggeberget. - Namnet inneh6ller subst.

stryk(e)bult m. 'strykbult att lagga i stryklod' (DAGs uppt. 1898) dven 'stryklod'
(DAGs tppt. l923).I iildre tid vlirmdes strykjZirn upp genom att ett glddgat jiirnlod,

s.k. strykbult eller stryklod,lades i det ih6liga strykjiirnet. Sannolikt har myren eller

nSgon pfl eller vid myren liggande naturformation fdrt tanken till ett sidant j?irnlod.

7 . Dalar, diilder, fiirdjupningar; grottor

Dal m. har i dialekten sin standardsprflkliga betydelse och fcjrekommer i namn pi
storre och mindre dalar. Om dal se Paulsson 1920 s. 59.

I nflgra namn fcirekommer gel n. och gilja f. Fvn. har gil n. 'gjel, bergklpft' (Norr6n

ordbok), 'I<l@ft, Revne' (Fritzner) och no. dral. gil n. 'Bjergkl6ft, Klipperevne, dyb

Fure i en Fjeldside; saaledes ogsaa: en Renne som er fremkommen ved Jordskred'
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(Aasen). DAGs har gel n. 'mellanrum, springa, gap; dppning mellan tvi berg' och

gilja f .'hilveig, tring smal dal eller klyfta mellan tvi berg; bergspass; griisbevuxen

siinka mellan tvfl berg, 2ingsstycke eller 6ker som ligger mellan tvi berg si att man

endast kan komma fram pi tvi hill; dppning i skog; diild'. Ordet giliaforckommer i
upptecknares beskrivningar av lokalitetens art i uppteckningar fr6n bdrjan av 1930-

talet. Bland nalnn som innehiller gel respektive giljakan ndmnas Hdstackegel, grds-

beruxen dppning mellan berg, och vassgel, trang dal eller klyfta, respektive Hdggil-
jan,med griis och buskar bevuxen tring dal som mynnar ut i en smal vik, och Kriipp-
giljan, tr6ng passage mellan tvfl hiijder.

Hdl n. ochhdlaf . fcirekommer i namn pi h6lor eller fordjupningar i marken, grottor

och klyftor, t.ex. Mi)rkehdlet, grotta, Skanxs hdl,ldyfta, djup riimna, och Onne hdlan,

stdrre ftirdjupning eller hflla i marken. I DAGs hat hdla f. betydelsen 'hiLla, grop, ftir-
djupning i jorden; trakt med 16gt liige; odsligt beliigen trakt; sankmark; sank jord'.

Atskilliga namn innehiller kldvaf .'bergskreva, spricka i berg', i DAGs 'stdrre eller

mindre spricka, klyfta, smal dal mellan tvfl berg'. Fvn. har klofa t. 'Kl6ft, Fjeldkl6ft'
(Fritzner) och no. dral. klova f. 'Kl6ft, Aabning' (Aasen), 'kl6ft, trangt pas' (Torp

1963). Ldfdahl (Bd I9:2 s. 141) pflpekar angiende ftirhillanden i Tanums hd bl. a. att

>De flesta meddelarna anser att skillnaden mellan en klev (avd. 4) och en kldva ar att

det finns en stig eller en vig i en klev men inte nddvtindigtvis i en klflva (det kan dock

ibland gora det). Ordet kldva kan, enligt meddelarna, anvdndas om smi och stora

bergsskrevor med eller utan vdgar och stigar.>> Samma fdrhflllande tycks rflda i sflviil

Stingenis hd som i det angriinsande Soteniis hd. Om klev se dock avd. 4. Om orden

och namnelementen klev ochkldva se vidare Bd I9:2 s. 141 f.

Nigra namn innehiller skdr f. Fvn. har skar f. 'innsnitt, skdre [fure], skar; berg-

hylle' (Norrfln ordbok), no. dial. Skor f .'Huulning, Indsankning', i synnerhet 'Afsats

i en Bjergside, en liden Flade under en steil Klippe' samt 'en langstrakt Huulning'
(Aasen). DAGs har skdr f .'inskiiming (i teniingen), avsats pi ett berg' . Skrir ftirekom-

mer i t.ex. Bockeskdr, klyfta, Korpeskdr, >>bergsk6ra>>, dvs. bergavsats eller klyfta i
berg, diir korpar hflller till, och Ldngeskdr,luiing, smal dal.

Hiller, hiiller m. ingir i namn pi grottor och klipphilor. Fvn. har hellir m. 'Klippe-
hule, Skjul som er dannet i eller afFjeld' (Fritzner), 'heller, utoverhellande bergvegg,

berghole' (Norrgn ordbok). No. dial. har hellar, heller, hiller och hillar m.'Grotte,
Klipphule, Skjul under en Klippe' (Aasen). I DAGs fcirekommer hiller m. hiiller m.

'grotta i berg, stdrre berghflla; utskjutande del av berg, utskjutande bergsparti som

liksom bildar ett tak, utskjutande klippblock vilket man kan gfl under t.ex. ftir att fi
regnskydd'. I namnen i Stangen[s forekommer formen hdller. Namnelementet ingflr

t.ex. i Hcillern, Mdrkhiillern och Ulkehtillern, sarrrtliga betecknande grottor.

Ommm., som motsvarar standardsprikets ugn, forekommer i jiimfiirande anviind-

ning i namn pi grottorna Stora resp. Lilla Ommen. I jiimftirande anvlindning fore-

kommer aven lcyrka f. dels i namn pi grottor, vilkas inre fijr tanken till en kyrksal,

t.ex. Hciller lqrkan och Klingelcyrkan, dels i namn pfl en grotta bestiende av sned-

stallt klippblock, vars yttre form fdr tanken till den yttre formen pi en kyrka, Sveve-

lcyrkan.
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Bastedalen bd;tadqru LBg, Basteda(h)l 1846; dal; f.l. innehiller antingen boh. basta
f. 'bastu, torkgrop fcir lin o.d.' eller bast med syftning pfl basttiikt; namnet ar idag
oklint i omridet. Bergskitteln bdSS@lrg LSj; jattegryta i strandbergen tydligt synlig fran
sjon; namnet innehflller boh. bergskittel m. ' jattegryta'. Bjiillekldvan bldlakhdwa
BroFo; namnet forekommer sekundiirt i Skernamnet Bjrillekldvan (avd. 8); f.l. innehit-
ler boh. bjrilla f . 'skdlla, bjdllra', sekundiirt ziven 'bl6.klocka' och s.l. kldva f. 'klyfta';
namnet syftar antingen pfl att koskiillor horts pfl platsen eller pi att platsen varit ovan-
ligt rikt beruxen med blfiklockor. Bjdrnegiljan b1j4apk1aBroBro,1838; f.l. innehfll-
ler djurbeteckningen bjdrn m. och s.1. gilja f.'tring smal dal' eller 'bergspass'. 3

Bldbiirsgiljan. 1.BroBro,l8l4.2.LI<la,l84I.3.bhfibegifualKo;dalp6ostrasidan
av Stora Komti vid Blflbiirsgiljeberget (avd. 5); f.l. syftar pfl att det alltid har funnits
ovanligt mycket bHbtu i dalarna. 2 Bockeskdr. l. bdkasbsr BroVr; klyfta vid Aby-
fjorden. 2. bdkasbdr BroHal; f.1. inneheller djurbeteckningen bock m. och s.l. skdr f .,
hiir i bet. 'klyfta, inskiirning i terrdngen'. BreddalsstjrirtenBroRd, Breddalsskjerten
1844;f .1. innehiller BN Breddqlen och s.1. stjdrt m. h2ir i betydelsen 'avsmalnande del
(av ngt)' med syftning pi den avsmalnande delen av den dalgang som legat till grund
for BN Breddalen. Brofirills grottan se Mdrkehdlet. Brdkonekldvan brQganakbdpa
LKo; klyfta ner mot havet pi tjstra sidan av Stora Korno; f.l. innehiller boh. brdkon
brQgan, brdgan m. 'brakved, Rhamnus frangula', av vilken avkok av barken inom folk-
medicinen anvdndes som laxermedel;jfr *BrdkonsbackenBd 16 s. 2 f. med litteratur;
s.l. inneh6ller kldva f. 'klyfta'. Byggekldvan blgaghapa LDj; klyfta mitt i berget Byg-
g e t ph Lilla Korno ; f. l. innehiller bergnamne t By g g et och s. l. kldv a f ., varom se foreg.
Bdsarna bdsana BraRy, EK; namnet innehiller bds m. 'avbalkning (fdr kor) i ladu-
gird' sannolikt i jiimfdrande anviindning avseende bisliknande bergsklyftor p5 den
hojd som utgor norra delen av iin Ryxti. Bristemors kldva bA;bmqS klrdpa BraBrii; f.l.
innehflller av okiind anledning boh. bdstemor f. 'mormor, farmor, svdrmor', dven som
insmickrande beniimning om flskan, jfr no. dial. bestemor f. med sarnma betydelser;
f.l. innehiller kldvaf. 'klyfta'.

Dalarna ddhana BraKd, 1805, 1846. Dornstugan ddr,stdualFjii; liten, kammarlik-
nande, av nerfallna stenhiillar bildad grotta uppe pi Ramdalsberget; f.l. innehfrIler
sannolikt verktygsbeteckningen dorn m.'liten, rund stfrng vars ena dnde slutar i en
spets'; verktyget anvinds bl.a. av skomakare; enligt en folklig tradition Stergiven av
upptecknaren (1932) liir en skomakare ha suttit hiir och lagat skor under kriget mot
danskarna; s.l. innehiller subst. stuga f. i jiimfdrande anviindning. Dumpekldvan
ddmpaktr$ua Brotk; smal dal sfrax scjder om Skyggeberget och n:ira Abyfjorden;
dalens norra sida utgdrs av en brant ravin; f.l. innehiller v. dumpa,boh. ddmpa'sleinga
(ner), dumpa'; kasserade stenblock fran det stenhuggeri som i iildre tid lflg vid ravi-
nens owe kant sliingdes ner i Dumpekl6van; s.l. innehflller kldva f., hiir i betydelsen
'smal dal mellan tvi berg'. Dddingekldvan dbryakkguaLKo; klyfta som gflr rakt ut i
havet pi viistsidan av Stora Korn6; f.l. innehiller boh. ddding m. 'lik'och s.l. kldvaf.
'klyfta'; lik av drunknade mdn har flutit in i kl6van.

>>Edztrcinge>> BroBuEd, 1722; trlng passage huwdsakligen p6 Eds rigomark, genom
vilken vdgen mellan Bubacka och Ed g6r; f.l. innehiller BN Ed och s.l. trdnge n.
'tring passage'; mdjligen 6syftas samma lokalitet somTrcinget, varom se nedan.
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Galtepisset gdltapi;at eller Galtemiget gdltamfuat BtaRy, Galtepesset 1834; liten
klyfta ur vilken det alltid rinner vatten; f.t. innehiller djurbeteckningen galt m. och s.1.

boh. plss n. resp. mig n., bflda'urin'; sannolikt iir det smala, aldrig sinande vatten-

flddet pi klyftans botten, vars flode liknas vid piss resp. mig frin en galt, den ur-

sprungliga namnbdraren . Gete skir BroHal, 1832; t.l. innehfrller djurbeteckningen get

ochs.1. skdrf.'inskiirningiterrdngen',hdrovisstomklyftaellerbergavsats;jfrBocke-
skdr. Flera Grdb ene gilj an ; f.l. innehflller noabeteckningen g rdb en'varg'. Grdnskdr

grdnskdy LHv; >diild>, dvs. liten dal; f.l. innehiller adj. grdn och s.l. skdr f., hzir 'in-
skiirning i terrdngen'. Gdsegel gd.safi.b LSl; f.l. innehflller av okiind anledning djurbe-

teckningen gds, hdr sannolikt i bet. 'vildgis' och s.l. gel n. sannolikt i betydelsen

'cippning mellan tvi berg'; namnet iir i dag (2011) okiint i frakten.

Hildirugs gllja se Jutens gilja. Hjortedrilden ldtad(bldan BroBro, Hjortediildema

1838; f.l. innehiller djurbeteckningen hjort och s.l. det numera nristan blott i poesi

eller hogre stil fdrekommande ddldf.'liten dal' (SAOB D 2501). Hdkldvan hdkhaua

LVii; kliva pfl Brandskiir; f.l. innehiller boh. adj. hd'hcig' och s.l. kldva f. 'klyfta'.
Htiggiljan htigle!1a LKo; trang dal som mynnal ut i en smal vik pi tistra sidan av

Stora Korn6; f.1. innehflller viixtbeteckningethdgg och s.l. giljaf., hiir 'tring dal med

griis och buskvegetation'; i dalen viixer hiigg. Hdllem hdla4LLoSk: grotta i Hlillers-
berget nr 2 (avd.5); namnet innehiller boh. hdller m. 'grotta i berg, storre berghfl{a';

grottan dr en storre berghila med utskjutande bergsparti och delvis nedrasade berghiil-

lar som ett tak. Hiistekldvorna hdgtakbhuanaLKo; flera bergspass pi Stora Kornii diir
histar brukade beta; f.1. innehlller djurbeteckningenhiist m. och s.1. kldvaf ., heir 'smal

dal mellan berg'; i iildre tid skeppades under sommaren icke inridna unghiistar ut fran

fastlandet ftjr sommarbete p[ Stora Korntj. Hdstackegel hdstakafi.l LHo; griisbevuxen

$ppning mellan berg; f.l. innehiller hdstackm. och s.l. gel n.' grdsbe\uxen siinka mel-

lan berg'; sannolikt har man brukat ta tillvara, torka och stacka det griis som vzixer pir

platsen.
Jutens gilja yfidans ft!1a eller Hildings gilja hbitgs 1dfua BraNIb; brant bergsstup;

f.1. i namnet Jutens gilja innehiller siikerligen iute m. 'man fr6'n Jylland' och f'1. i
narnnet Hildings gilja en dialektal form av mansnarnnet Hilding; s.l. i bflda nafilnen

innehiller giljaf., hiir i betydelsen 'fring smal dal eller klyfta med branta kanter mel-

lan berg'; enligt en uppgift siigs en jute ha stortat nerfijr stupet, enligt en annan ska en

man vid natrn Hilding ha kastat sig nerfor stupet (som ansigs fdrr ha varit en iitte-

stupa); sannolikt 2ir klyftan med branta kanter den ursprungliga namnbiiraren.

Kalvekldvan kdluakbdua LKo; rak klyfta fran SlZitten genom sydligaste delen av

Stora Kornd, den s.k. Kalven, ner till sridra Kalv(e)sund; f.l. innehflller namnet Kalven
(avd. 3) och s.l. kldva f . 'klyfta' . 2 Kattekldvan kdtrakbdpa. 1. BraBg; djup riimna eller

klflva i Kviberget. 2. LLo; f.l. innehiller djurbeteckningen katt; man har kastat ner

kattungar i rdmnan fcjr att avliva dem. 3 Kldvan kbbpa. 1. eiven kallad Kulthagekldvan

lcilthawaklrduaLKo.2. BroBn. 3. BroBre; namnen betecknar klyftor och innehiller
kldva f .'klyfta'; nr 1, klyftan Kulthagekldvan :utg?tr fran Kulthagen pi Stora Kornci;

dess f.l. innehiller namnet Kulthagen (avd. 8). Knarrgilianlcndryefua BraBi; griisbe-

vuxen ftirdjupning mellan de tvi Knarrgiljekullarna; f.1. iir dunkel och s.1. innehiller
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gilja f ., hdr 'griisbevuxen seinka mellan tvi berg' . Korpekldvorna kdypakhapana LHn;
klyftor d2ir korpar hiller till; f.l. innehflller figelbeteckningen korp och s.l. kldva f.
'klyfta'. Korpeskdr BroAx; bergskflra, dvs. klyfta eller bergavsats, ddr korpar hiller
till; ang. f.l. se foregiende; s.l. innehiller skdr f. 'klyfta eller bergavsats'. Krappe-
kldvan BroBn[k, 1828, 1895; f.l. innehiller boh. krapp 'trilng'. 2 Krrippet krdpat,
krd"pat.1. LIr, 1861; dalsiinka.2. avenKriippgiljanLHu., KrAppgiljan 1861; trang pas-

sage mellan Borgkullen och ett annat berg; narnnen innehiller boh. krrippe n. 'tr8ng
passage'. Kulthagekffian se Kldvan.Flera Kvarn(e)dalen; i iildre tid fanns smfl skvalt-
kvarnar i flertalet av hiiradets blckar. Kdgesdal kagasdril Broln; f.l. innehflller mdj-
ligen boh. knS@) m. 'mindre odiickad fiskebit', jfr ndl. kog, kogge. Keillebacketrdng
BraSyGdOn, Kiilebacketrang 1788, Kiillebacketrang 1810; f.l. innehiller slbst.luille-
backe m. och s.l. trdng n. 'tring passage'.

Iingebergsgiljan ldgabage!1aBr{la; f.l. innehiller narnnet Iingeberget (avd. 5).
Iingeskdr lhgaskor LDj, >gilju, dvs. tring smal dal; f.l. inneh6ller ad1ldng och s.1.

skdr f .'inskiirning i terriingen'.
Metvike lqtrka mdf,utga Sfuka LHu; klyfta i ett av strandbergen vid viken Metvik;

f.l. innehiller viknamnet och s.l. lcyrka i jiimf6rande anviindning; klyftans inre har
ansetts fcjra tanken till en kyrksal. Mdnsegiljan mdnsay!1a BraNti; langstriickt gilja;
f.l. innehiller mansnarnnet Mdns och s.1. gilja f., hiir i betydelsen 'smal dalgang'.
Mtirrefittan mthtafela BroRd; l6ng, tring spricka i berget vid Folevik (avd. 1) anviind
som naturligt landmiirke, med; namnet innehiller boh. mrirrefil/a f. 'kcinsorganet
slidan pi sto' och iir ett jiimfbrelsenamn sannolikt tillkommet genom association till
namnet Fdlevik (avd. 1); en annan, kanske troligare, mtijlighet 2ir att bida namnen
Zir tillkomna vid samma tillfiille; jfr ftilj. Mrirrekldvan mdrakbdpa LSj; trflng klyfta
vid havet; narnnet uppfattas enligt meddelare pi orten som obscent; jfr ftireg.
2 MArkedal(en).l. mdrkadqbn Bralm; dal vars sodra del iir mycket djup och skuggig.
2. milrkadab BroStit; trang och miirk dal genom vilken Mrirkedalsbiicken rinner;
f.l. innehiller adj. mdrk. Mdrkhrillern se Mdrkehdlet.

NatanaelsgiljanatfinaalslefuaBroFlb; f.l. innehiller mansnamnet Natanael och s.l.
giljaf., hiir sannolikt i betydelsen 'gr5sbevuxen siinka mellan tvi berg', jfr Mdnsegil-
jan ovan. Ndlbotten ndbbaa forr Ndls botten LHu, Nils Botten 1802, N6lbotten 1816,
1861; dal nedanfor torpet Ndl, torp under Djupedal, varifran vatten rinner ner i dalen;
f.l. innehiller BN Ndl och s.l. botten m., hdr 'dalbotten'.

Ommen, Stora stQra 6ryan resp. Lilla lDla 6ryanLKo; grottor i berget i ndrheten av
bergviiggen Bldckhalls fldg; grottorna ligger i dag cirka 10 m over havsytan; namnet
innehiller boh. omm m. 'ugn'i jiimforande anviindning. Orrekldvan *akhEua BroFii;
kl6va diir man ftirr jagade orre; f.l. inneh6ller figelbeteckningen orre m. och s.I. kldva
f. 'klyfta, smal dal mellan tvi berg'. Orrekockegiljan dtakokapbla LSo; f.l. innehfiIler
boh. orrekock m. 'orrtupp' och s.1. giljat.'tring smal dal', varom se denna avdelnings
inledning; orrar h<ill forr till har Oxegel dksalol LKe; f.l. innehiller av okiind anled-
ning djurbeteckningen oxe m. och s.l. gel n.' oppning mellan tvi berg'.

Ridkldvan rikbdua uppt. 1918, ikhdua uppt. 1930 BroSv; f.l. innehiller v. rida och
s.l. kldva f. 'klyfta'; en ridviig med likalydande namn gick ftirr genom klyftan. Ryr

t
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tarekldvan rAlarakbdua BraTu; djup klyfta; f.l. innehiller av oklind anledning subst.

ryttare m. och s.l. kldva, varom se fdreg. 2 Rdv(e)kldvan. l. rdukbaua BraBrii; klyfta
i Skyggeberget.2. rriuakhapaLKo; klyfta som sfrdcker sig fran Stora Kornci hamn

mot sydviist; f.l. innehiller djurbeteckningen rciv m. och s.l. kldva f. 'klyfta'.
Sandhdlan sdnhhba LDj; sandgrop vid sydviistra udden av Lilla Korncj. Skams hdl

skrirus hdb BraMb; djup riimna som anses vara bottenlos; namnet innehflller den folk-
liga beniimningen Skam pi djiiruten. Skithdlet lDdhdt BraHol; grotta pi Bomtj vid
viken Skithdlet, varom se avd. 1; namnet innehiller boh. skithdl n. 'tindtarmens myn-

ning'och iir ett jiimftirelsenamn. Bild 19. Skomakarehdlet skamdgarahgtBtoKl; grott-

liknande urholkning ndra vattenytan i en bergviigg vid havsstranden; f.l. innehiller
yrkesbeteckningen skomakare; trll namnet iir en forklaringssiigen knuten om att en

skomakare som begfltt en sttild (alternativt varit forfoljd av en jlitte) gdmt sig genom

att krypa in i hfllet och kasta sin hatt i vattnet fdr att ge intryck av att han drunknat.

Skottegiljan BraL, Skitte gllja 1799 (i sen avskr.); gilja i Brastads och Lyse sn utmark;

f.l. oviss framfdr allt di intet lir kiint om teniingftirhflllandena p6 platsen, men namnet

kan mdjligen innehfllla boh. skott n. 'stdlle i skogen diir man ej kan ktjra timret utan

mSste kasta ner det'; s.1. innehiller gilja f. hiir viil niirmast i betydelsen'smal dal,

bergspass'. Smedhrillern smdhelar+ BroRe; grotta bildad av utskjutande bergsparti

Bild 19. Skithfllet. Foto Leif Molander 2001 .
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eller klippa som bildar ett tak, vilket man kan gfl in under t.ex. ftir att fi regnskydd;
jfr Smedhdllan (avd. 5); f.1. innehiller yrkesbeteckningen smed m. och s.l. hriller
m. 'grotta i berg, stdrre berghila'. Stenlcyrkan se Hiillerlgrkan. Strupen, L., St. lbla

strlpan, stdra stripan LFja; pass mellan Ramdalsberget och berget norr dzirom;

namnetinnehflllersubst. strupe m.,iboh strSpa,stru)pa samtmedettmerellermindre
y-haltigt uttal som sffrtpa, i sflviil svenska som norska ortnamn ofta betecknande tringa
pass. Stciggekldvan sttigakbdpa LKo; klyfta vid viken Stdgget pi Stora Korno;
f.1. innehiller viknamnet och s.1. kldvaf.'klyfta'. Svevelcyrkan se Bengtas tak,

Tarmen se Rasstarmen. Timmergel tbryarlghLHm, 1877; f.1. innehSller timmer och
s.l. gel n. 'mellanrum, springa, gap; tippning mellan tvi berg'; timmer har sannolikt
kastats ner eller fcirvarats hiir i viintan pi borttransport. Namnet dr numera okiint i
omridet. Trollehdlet trilahbbat Ll; relativt stor grotta, vars dppning ligger inne i en

trang vik; grottan iir nu fylld av stenskrot; f.l. innehiller av okiind anledning troll n.

Trringet trthgal BroBu, 1849; namnet innehiller trcinge n. 'tr6ng passage' ; namnet kan
beteckna safirma lokalitet som Edstrringet oyan.

Ulkehrillern fihkahcbla4 LSj; bergpatier som rasat ner och bildar en grotta; f.l. inne-
h611er boh. fiskbeteckningen ulk m. eller ulke m. 'marulk, simpa' och s.l. htiller m.
'grotta i berg, storre berghila'; i havet nedanfdr finns gott om ulk.

Vassgel ud$s,b LSj; tring dal eller klyfta diir mycket vatten rinner; f.l. innehillet
boh. vass (< gen. vatns)'vatten'och s.l. gel n. 'springa, gap'. Vettekldvan uidakbaua
LIr; klyfta invid Vetteberget; namnet 2ir sannolikt en redukt av ett*Vettebergskldvan,
vars f.l. innehflller namnet pi berget och s.l. kldva f . 'klyfta'.

Onne hdlan drua hiba BraGd; stdne ftirdjupning eller hila i marken vid griinsen

mot Onas markomride; namnet innehiller BN Ona.

Bengtas tak eller Svevekyrkan BroSe, grotta. - Bengtas tak 1830; Svebekyrkan
1958 Rydstrand 1958 s. 42. - Namnet Bengtas tak innehiller kvinnonamnet Bengta.
Grottan bestfrr av det rum som bildats di ett stenblock stiillt sig p6 sned intill en berg-
viigg av berget Syevet eller Syeveberget, si att en grotta bildats med stenblocket som
>>hustak>>. Sannolikt iir det stenblock som utg6r grottans tak den ursprungliga namn-
bziraren av nafirnet Bengtas tak.Enligt domboken 5 november 1667 fdrolyckades hiir
vallflickan Bengta Svensdotter (Rydstrand 1965 s. 196). Namnen iir i dag okiinda i
bygden, men enligt Rydstrand a.st. ligger grottan och dfl dven berget ndra torpet Kane-
karr. F.l. i namnet Svevelcyrkan innehiller siikerligen namnet pi det ovanndmnda ber-
get Svevet (avd. 5). Den i Rydstrand 1958 fcirekommande fdrvanskade namnformen
Svebelqtrkan har sannolikt tillkommit med anknytning till det mot standardsprfrkets

svepa svarande boh. v. sveba'veva p6 (en viiv), nysta pi (garn)' i anslutning till fdl-
jande i a.a. anfcirda frirklaringssiigen. En kvinna med namnet Bengta skulle for lZinge

sedan ha bott i denna grotta. Folk >>som s6g mera dn andro> kunde dnnu i borjan av

1900-talet ffl se Bengta sitta utanfor grottan och nysta garn. S.1. inneh6ller lcyrka i
jiimftirande anvdndning, sannolikt inspirerat av att det snedst2illda klippblocket frir
tanken till den yttre formen av en kyrka, troligen kyrktaket, se lqtrka denna avdelnings
inledning.
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Dankedalen ddgkaddl\ eller dagkadfirq BroFd, fuktig, fijrr sank dalgang, numera

med jord- och grusupplag. - F.l. innehiller troligen dial. dank, danke n.'fuktigt stiille,
diild, fordjupning i marken', va.rom se framfdr allt Moberg (1944 s.107 tr). Enligt
Moberg dr formerna dank och danke emellertid huvudsakligen belagda fran Smeland

och angrdnsande delar av grannlandskapen Skine, Ostergdtland och mtijligen Halland,

medan assimilerade former belagts fran Dalsland, Viirmland och V?istergotland. Fran

Bohusliin saknas beliigg sivlil enligt Moberg som DAGs. Jfr dock Dankertid i Mo sn

i sijdra delen av Bullarens hd (Bd 18 s. 44), diir dock fdrfattaren ser namnets f.1. som

oviss. Jfr ocksi Hugo Karlsson (Bd 13:1, under arbete) om BN Dankan, Dankorna i
Fiirlev i Bro sn.

Hageskard hdwaskqb LBeLh, >berggilju, dal. - F.1. innehiller BN Haga (Lasse-

haga), p6 vars [gor dalen delvis ligger. S.l. innehflller boh. skard skq] n., fvn. skard n.

'skar [skir], hakk, hol, opning' (NorrOn ordbok), i StSngeniismil'gatt mellan tv6
berg'. Dalen ligger mellan tvi berg.

Hosekyrkan hrt;aSorka BraMb, grytliknande fordjupning med brant stupande

sidor. - Platsen ligger otillglingligt mellan tv6 berg, Ormepallarna i BraOd och Briin-
deberg. Fiirdjupningens ena sida tippnar upp mot och overgflr i en smal sdnka, som

efterhand breddar sig till en liten dalgang. F.l. innehiller av oviss anledning boh. hosa

f. 'strumpa'. Enligt folktron skulle f.1. syfta pfl att man blev fortrollad, om man nattetid
betriidde platsen utan att ha tagit pi sig ullsockor. S.1. innehiller l<yrka ijiimfiirande
anv?indning. Sannolikt har platsens karaktiir av ett av hciga, branta vaggar avgrinsat
rum fdrt namngivarens tanke till det inre av en stenkyrka. Namnet tecknades qp 1934

men vir vid kontroll 2011 helt okiint i den ndrmaste omgivningen.

Hiiller kyrkan htilar #irka eller Stenkyrkan stQnSarka BroHr, stor grotta under ett

klippstup pfl Hiiller Stidergirden. - Hiillers kyrka 1958 Rydstrand 1958 s. 42. - F.l. i
namnet Hciller lqrkan innehiller BN Hciller. S.l. innehiller l<yrka f. i jiimfrirande

anviindning. Namnformen i Rydstrand 1958 2ir siikerligen en fijrvanskning tillkom-
men i standardiseringssyfte. Namnet Stenlcyrkan innehiller sbst. stenlcyrka. Grottan,

som dr stor och rymlig och fcir tanken till en kyrksal, fflr ljus utifrfln genom en smal

dppning uppit. I grottan finns en relativt h6g stenformation kallad Predikstolen
(avd. 5). Bitd 20.

Kanikedalen BraGd, dal. - Kannicke Dahlen 1817. - F.l. innehflller kanikm.'med-
lem av domkapitel (eller kollegiatkapitel)'. Kanikedalen ingick i den gamla odegird,
vilken en gang htirde till Oslo domkapitel och senare infdrlivades med Grorod. Se

aver Kanikevallarna (avd. 8) samt BN Kanikejorden.Entgt Framme 1999 s. 183 har

en gang dven en iing funnits i dalen.

Klingekyrkan khbgshrka, kbigaSfirkn LKo, tring klyfta pfl Stora Kornci, vilken leder

ner till en stor lokformig grotta i berget cirka 20 m river havsytan. - F.l. innehflller
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v. klinga 'ge ifr6n sig ettklingande ljud'och s.l. innehiller kyrkaf.i jarnforande anvdnd-

ning. Enligt meddelarna uppstod ett klingande ljud di man kastade sten genom klyf-
tan ner i grottan, >>men nu iir klyftan si fulI av sten att namnet inte liingre zir adekvab.
Enligt vad som framkom vid en intervjt2oll finns det dock numera inte llingre nigon
sten i grottan. En stensamling, s.k. stenmal, ligger utanfiir grottans ingflng.

Kflven kbuanWr, stor strandgrotta vid Triilebergskilen. - Namnet innehiller boh.
snbst. kdve m. 'litet sidorum i (ryggis)stuga, (tillbyggd) liten kammare, lflg gang

innan man kommer in i en stuga, litet skjul, koja' (Ni16n 1879),5ven med betydelsen
'wfl, h{irn' . Jfr fvn. kofi m. 'Kammer, lidet Rum eller Varelse i eller ved en Bygning'
(Fritzner), no. dial. kove m.'lite rom, kammer m.m.' (NO). Som namnelement syftar
kdve oftapi smi vikar med hoga striinder, se t.ex. KdvenBd20:2 s. 120 (liten vik och
klyfta dlirinnanfor), tranga dalar och dalsiinkor, se t.ex. a.a. s.254, SOV 9 s. 202 och
grottor, t.ex. a.a. s. 247. Se dven BN Kdvarna Bd 15 s. 21. Grottan ligger i berget
Kdven(avd.5). Mitt emot Kiven pi andra sidan viken Triilebergskilen ligger forma-
tionen Predikstolen (avd. 5).

Miirkehilet mdrkahht eller Brofjiills grottan brfifldls grb1a, numera vanligen
Brofjiillsgrottan bnlfldlsgrala, forr Mtirkhtillern BroMgMy, grotta. - Mrjrkhiillern

Bild 20. HAiler kyrkan eller Stenkyrkan med Predikstolen. Foto forf. 2011.

t
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1694. - F.l. i namnet Mdrkehdlet innehiller adj. mdrk. Grottan bestir av ett morkt hfrl

in i berget Brofjlillet, trangt i mynningen men vidgande sig liingre in. Utanfdr grottans

mynning ligger ett antal stora stenblock. Namnet Brofjcillsgrottan innehiller narnnet

Brofirill(et) (avd. 5) och standardsprfrkligt grotta.F.l. i namnet Mdrkhiillern innehiller
adj. mdrk och s.1. boh. haller m. 'grotta i berg, stdrre berghila'. Till grottan ?ir olika
folktiga ftirestiillningar knutna om grottan som gdmstdlle fijr brottslingar, jiittar m.m.
Jfr Brofi iills gubben (av d. 5).

Rasstarmen rdsthrman eller Tarmen tdrman LBg, smal dalging scider om beb.

Ramsvik. - Rasstarmen 1841. - Namnet innehflller sannolikt boh. rass m. 'bakdel,
podex; dndtarmens mynning' eller en mer eller mindre tillfaflig boh. sammansiittning
*rasstarm flsyftande siv2il iindtarmen som dess mynning. Namnet iir ett nedsiittande
jiimforelsenamn . Jfr Rassen Bd 18 s. 35. I dalgangen ligger ett numera f<irsvunnet torp
med likalydande namn.

Sandgitan sd.nseda eller Sandgfrte giljan Broly, >>Biljorr, dvs. hilviig, trflng smal

dat eller grzisbevuxen siinka eller Sker mellan tvfl berg. - Sandgodde gilljan 1843.

- F.l. innehiller subst. sand och s.l. boh. gotaf .'hflLlvdg, smal iker eller viig mellan tvi
giirdesg6rdar; trang ddld', no. dial, gdta f. 'inskiren rende, dyp og bred fure efter
skred, ffagtformet rende i fjeldet' (Torp 1963), liksom s.l. i det likalydande Sandgdtan

i det till hiiradet angriinsande Tunge hd (Bd 15 s. 146) och i BN Iiilgdtan i det niiralig-
gande Lane hd (Bd I2:2 s.174; se detta med litteratur). Jfr ocks6 s.l. i namnet pi den

niiraliggande gfrrden Lingddde. Omridet har delvis bevarad kortstavighet. Om vilka
konsekvenser detta kan fi vid uppteckning se detta bands inledning under rubriken
Dialekten i omridet.

Skarpe nord skdypa ndb I-lh, urholkning eller inskiirning i berg nolr om gfrrden.

- Namnet innehiller adj. skarp siikerligen i betydelsen 'skarpskuren, tviirvinklig eller
spetsig' och vdderstrecksbeteckningen nord eller en fcirkortning av ett *nordsidan

(av berget) e.d. Namnet kan ytterst vara inspirerat av det bekanta likalydande narmet
p6 nordostra delen av veirnet pi Bohus f?istning, liksom troligen Skarpe nord i det
angrrinsande Soteniis hd (se Sknrpe nord Bd l4:2 s. 83 med litteratur). Namn som

Sknrpenord, Skarpenol eller Skarpe nal forekommer Sven p6 andra lokalitetstyper
liings Bohuskusten, framfor allt i namn pi f,krar, dock med annat narnnsemantiskt

innehflll; se Bd 16 s. 231 och Bdl9:2 s. 209.

Titteklflvan fitakhdua Broon, relativt bred numera skogbeviixt klyfta eller kl6va
genom Galgeberget frfln sydost mot nordvdst fram mot beb. Anghagen. - F.l. kan
innehfllla y. titta och s.l. kldva f .'klyfta, smal dal mellan tvi berg', va.rom se denna

avdelnings inledning. Namngivningsgrunden iir i si fall att man gitt och tittat efter
vilsekomna kreatur i klivan. Minst lika trolig iir emellertid en annan forklaring. Niira
klflvan reser sig Galgebergets hdgsta topp med god utsikt 6ver omgivningen. Det iir
inte orimligt att aflta att denna topp ftin kan ha kallats *Tittekullen, varom se t.ex.
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Bd 8 s. 240, dtu det konstateras att namn med f.l. pilTiue- eller Tittare- 2ir vanliga i ON
som betecknar platser varifran man tittar efter n6got, t.ex. lcreatur eller bfltar. Namnet
Tittekldvan har i sfl fall fitt namn efter sitt liige niira denna hojd och iir en ideell redukt
av etl *Tittekullekldvan, vars f.1. innehflIler namnet pfl den intilliggande utkikspunk-
ten. S.l. innehiller tiven i detta fall ovan namndakldva.

Yiren oi4 L (vid Gullmarns strand), >gilja med virebuskap>. - Namnet innehiller
best. sg. av boh. yire m.'hontr6d av siilg'. Den ursprungliga namnbdraren iir siikerli-
gen ett i giljan vdxande mycket framtriidande hontriid av sdlg, vilket kan ha anvdnts av

sjofarande som naturligt landmiirke eller utgangspunkt for en positionsangivande

medlinje.

8. Akrar, flngar, hagar, gflrden, svedjemarker, riijningar,
tippna omriden o.d.

I de flesta av nedan behandlade fall tycks namnelementet ha samma betydelseomfang
som appellativet.

I namn pfl odlad jord ingir bl.a. jord f. 'odlad ikermark'; jfr uppgiften iBd, l9:2
s.157 att jord enligt flera meddelare ungefiir iir liktydigt med dker.

Aker m., anvitnds i dialekten ofta om odlad mark mellan diken. Sflvlil stdrre som

mindre odlade omrflden kan kallas dker. Ordet iir semantislt civerordnat och anv?inds

ofta vid definition av andra lokaliteter som teg,flate och rickra. Om dker se iiven Vik-
strand (2001 s. 366 f.), som behandlar kultiska narnnpL-dker.

Flate m. har enligt DAGs betydelser som 'iker, stor jzimn, sliit aker, jiimn 6kerteg,

storre flackt fiilt (mellan tvfl diken); stdrre stycke av 6ker; sammanhiingande 6ker-

stycke', jfr Jlata f. 'jiimn yta, 6ker';jfr Bd l4:2 s.136, Bd l9:2 s.157 samt SOV 1

s. 88 med litteratur. Flate forekommer i Stskilliga av hiiradets namn pfl Skrar och

iingar. Som exempel kan nrimnas Barkedalsflaten, Duufjrillsflaten ochTuveflaten.
Teg m. tycks ha en likartad betydelse som dker; jfr Bd l4',2 s. 136, Bd 1 8 s. 27 4 och

Bd I9:2 s. 157. Meddelarna definierar vanligen teg som'liten flker; lang och smal
iker' riven 'del av en 6ker'. No. dial. har teig m. (fvn. teigr m.)'et begranset Jord-

stykke; 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 iir vanligen mindre dn de som innehflller dker. Teg fijrekommer i
t.ex. Bldtegen och Grindarevallstegen.

Ackraf. har i DAGs betydelser som'6ker som ej liingre brukas; 6ker som ligger
ftirdig fiir sidd; en forsta gflngen uppltijd kltivervall varpi vanligen sis havre, korn el.

blandsiid; zingsmark, som pldjes fdrsta gingen efter vilan; Iing, vall, grdsvall, naturlig
iing; igenlagd 6ker som ligger i linda och hunnit 6terg6 till naturlig iing'. I fvn. fdre-
kommer ekra f. 'oppl6iet, dyrket Land' (Fritzner). No. dial. har rekra f.'Hvilemark,
Brakland; Engstykke som forhen har veret Ager' (Aasen). I fsv. fiirekommer ekra f .

t-
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'liten 6ker' (Soderwall). Jordbrukare i hiiradet ger liksom jordbrukare i Soteniis hd och

i Tanums hd (Bd l4:2 s. 136 och Bd l9:2 s. 157) betydelsen 'nypltijd (eller ftir fdrsta

6ret pl6jd) vall' . Ackra fdrekommer hlir endast i Skogdckrorna.

Plankaf. fcirekommer hiir i tvi namn, Plankan ochRdgplankqn.lDAGs finner man

planka f. med betydelsema 'ikerstycke mellan diken; flkerremsa som ligger ftir sig

sjiilv; flker av minst sex d 6tta famnars bredd med diken pi minst fre sidor; ikerstyck-
en, ofta dugo alnar breda med ett dike vid var sida'. Liksom i det angriinsande Sotentis

hd (Bd l4:2 s.136) anv2inds appellativetplankai Stingeniis hd om linga, smala frkrar,

i Stangen?is ofta beliigna en bit fran girdarna. Enligt informanterna dr en flker som

kallas planka vanligen knappt 15 m bred och c. 30 m lang och ofta inkilad pi griinsen

mellan tv6 girdars ligoomrflden. Jfr med uppgiften frin en informant i Tanums hd,

som ansflg att >>en planka zir tio meter bred med ett dike pfl vardera sidu (Bd 19:2

s. 157). De flesta meddelare ger ej sfl exakta mitt, men uppfattningen dr att en iker
som bendmns planka iir en lang och smal flker. Det ligger naturligtvis niira till hands

att i sidana faIl se en jiimforelse av flkern med en planka. Om ordet och namnelemen-

tet se iven Falck-Kjiillquist 1997b s. 67 ff.
Skede n. fcirekommer t.ex. i flera Skedet och Kalveskedet och har enligt DAGs be-

tydelser som 'avdelning av giirde som bearbetats pi en ging, vdndteg, Skerren'. Om
betydelsen 'veig mellan flikrar'm.m. se inledningen avd. 4.

Vr)nd(n)ing f., m. har i DAGs betydelsen 'vdndteg' eller 'flkerf?ilt mellan tvi viind-
tegar' . Vd.ndning fOrekommer t.ex. i flkemamnet Nedre vcindningen BraSi.

Intag n.'jord som fdr odling intagits av den gemensamma utmarken' ingir i flera

Intaget.
Mdln., rutaf. och stycke n. fijrekommer i ett antal namn. De betecknar vanligen en

(uppmiitt) del av nflgot stcjrre.

Mdl n. fcirekommer som namnelement i betydelsen 'avmdtt (avgrZinsat) jordstycke'

i flkernamnet Holmeriid mdl. Om mdl se iiven Bd 16 s. 206,8d l4:2 s. 137 och Bd
19:2 s. 158.

Ruta f . har i DAGs betydelsen '6ker eller giirde av viss form och storlek (24 alnar i
kvadrat)'. Jfr Bd l4:2 s. 137 ochBd 19:2 s. 158 och s. 189 under Skernamnet Rutan.

Troligen har namnen innehillande ruta tidigare ingitt i rutodling eller rutodlad Aker.

Rutodting innebar att marken utstakades i rutor av viss storlek, vilka briindes och be-

sflddes med rflg. Namnelementet ruta kan alltsi ha betydelsen 'liten markbit' eller
'ruta i rutodling' . Ruta fdrekommer bI.a. i frkernamnen Rutan och Ruteflaten; se ocksi
Ruthacken.

Stycke n. fcirekommer i dagens dialekt med betydelsen 'del av 6ker' eller allmiin-

nare '(liten) markbit' . Som namnelement ar stycke ofta liktydigt med dker och fore-
kommer t.ex. i A ske s ty cke t, H dllfa s t e s ty cke t och Pants Q cket.

I namn pi nyodlingar tillkomna genom att man rbjt mark, vanligen genom att sved-

ja och brrinna, forekommer kas f ., i DAGs med betydelserna 'rishog; hygge, rtijning,
rtijd jord; uthuggen del av en skog; biirstiille i skogen; myrmark; utmark'. Kas motsva-

ras av fvn. kgs f. 'kds, dunge, dyngje' (Norr@n ordbok) och no. dial. kas f. 'dynge' och

kas f. 'hop, dynge av sammenlagte ting, hop faldte trar el. busker som brandes til



130

aske for at gj@dejorden;jordstykke som tilberedes med saadan gjgdning'(Torp 1963

s.260,310 samt Aasen s.344,382). Jtrboh. kasa'hugga, r6dja en kas (svedjeland);

hugga ned buskar' (DAGs). Om kas se Bd 19:2 s. 159, Bd 18 s. 276 f. samt Falck-
Kjiillquist 1973 s.60 med litteratur, Harling-Kranck 1990 s. 203 ff. och Strid 1999

s. 94 ff. I de namn som fdrekommer hiir, flera Kasen och 6ker- eller dngsnamnet Liiv-
kas,har kas sannolikt betydelsen 'rojning, svedjeland'.

I namn pi nyodlingar ingir iiven nyvcille n. 'nybruten mark; nyodling' i Nyvcillet
ochnylcinde n. 'nyodling' i Nyldndet samt rdnning m., f. 'rdjning' i Rdnningarna. Om
rdnruing och ordets genusvitxling se Falck-Kjiillquist 1973 s. 61 f.

Ang f. ochvall m. ingir i etskilliga namn. Sivlil appellativet som namnelementet
dnghar samma betydelse som i standardsvenska.

Vallm. fcirekommeri DAGs medbetydelser som'va11, opldjdmark;mindre dkerftilt
bel[get i utkanten av dng'. Fvn. har vgllrm. med betydelsen'voll, grasmark, eng'
(Norrgn ordbok) och no. dral. voll m. 'Grresplan, Engslette, Jord med javn og fast
Gresbund; gammel Eng som ikke har varet plpiet; ogsaa om et nytAgerstykke i saa-

dan Eng' (Aasen). Namnelementet vall i de flesta av de hiir behandlade namnen har
sannolikt betydelsen 'grdsbevdxt opliijd mark, zing' och, i sidana nafirn som betecknar
6krar, 'mindre iker i utkanten av rlng'. Val/ frjrekommer i itskilliga av hiiradets namn.
Som exempel kan ndmnas Bjdrkevall, Grindarevallen, Lekevall och Krokevallen. Om
ordet och namnelementet vall se dven Bd, l9:2 s. 160, Bd 18 s. 275 och Falck-Kjiill-
quist 1973 s.53.

Ord och namnelement som tyder pi att omridet ursprungligen varit inhlgnat Zir

grirde n., gdrd m., hage m., kvi f ., n. och lycka f. mojligen ocksi binge m.
Gtirde n. fdrekommer i DAGs med betydelserna 'fdlt, flker, stort och jiimnt aker-

fdlt',jfrno. dial. gjerde n.'gjarde, indhegning; litetindhegnetjordstykke'(Torp 1963)
och fvn. gerdi n.'indhegnet Jordstykke' (Fritzner). Ordet 2ir levande i dialekten och
i standardspr6ket, i standardspreket dock utan betydelsekomponenten 'inhrignad'.
Ordet anviinds ofta som ett overordnat begrepp ftir bide odlad jord och zingsmark av
olika slag och fdrekommer som nafirnelement it.ex. Nordgtirdet och Pallegdrdet.

I hage m. tycks d?iremot betydelsekomponenten 'inhdgnad' ing6 som en viktig del
av ordets betydelse. lBd l9:2 (s. 160) pipekas detta liksom att informanterna angav
'beteshage, betesmark' och 'inhlignad' som forklaring pi ordet. Sfl iir iiven fallet i
Stingeniis hd. Om hage se iiven Bd 18 sp.276 och Harry Stahl i KL 6 s. 43 ff. Hage
ingir i ett flertal namn i hiiradet som t.ex. Blekehagen, Rappehagen och Strandhagen.
Flera sammansiittningar som Hrist(e)hagen, Kohagen och Oxehagen sthr ph grdnsen
mellan appellativ och egennamn liksom Hampehagen, Linhagen och Rdghagen. De
ftirstniimnda pekar mot en ursprunglig betydelse '(inh?ignad) beteshage eller betes-
mark' och de senare mot betydelsen 'inhdgnad avsedd att skydda det som odlades i
hagen'. Vidare kan exempelvis niimnas attnhgra namn av olika anledningar har per-

sonnanrn i frirleden, t.ex. Rappehagen, och andra en fcirled som anger lage, t.ex.
Inne rha g en och S trandhag en.

Kvi f. (huvudsakligen i sydboh.), n. (hurudsakligen i nordboh.) i den i boh. ftjrr
kiinda och anviinda betydelsen 'kringgiirdat Skerstycke dit kreaturen sl?ipps om som-
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maren fdr att goda 6kern, inhiignad iing eller iker i utmarken, kreatursfilla' ingfrr i
flera namn p6 2igor. Kvi fdrekommer hiir i t.ex. Kviarna och Kviet. Ordet iir idag okiint
firr meddelarna. Kvi har viixlande genus i Bohusl2in med huvudsakligen feminint
genus scider om Gullmarsfjorden och neutralt genus norr dtirom. Se [ven Bd, l9:2
(s. 160) och jfr no. dial. kvi(a) f ., fvn. kvi f .'kve, inngierding til fe' (Norrpn ordbok).
Ianzln (1936 s. 26 f.) anser att nordbohusliinskans neuffala genus har sin grund i en

kollektiv anviindning. I norra Bohusliin har di ordet i kollektiv anviindning uppfattats
som neutrum pluralis.

Lyckaf., i DAGs '6ker som ligger ett stycke fran girden; ikerlycka besfldd med

samma siidesslag; flera ikrar som tillsammans bildar ett fiilt; del av gflrdens ikerareal
(liiget utan betydelse); flkerstycke invid g6rden; iing; inhlignad'. Jfr fvn.lykkja f. 'inn-
gjerdt jordstykke (helst omkring byane)' (Norr6n ordbok). Sannolikt dr 'inhignad'
den grundlZiggande betydelsekomponenten. Lycka forekommer t.ex. i Grindelycknn
och Kyrkolyckan.

Binge m. i boh. med betydelsen 'binge, avbalkning, (st6rre) lflr e.d.' (DAGs) fiire-
kommer i namn pi mindre iingar eller odlingar. Jfr fvn. bingr m.'avdelt rom' (Norr@n

ordbok) och no. dral. binge m. 'giodselrum, liten indhegning op til husvaggen for
smaafee' (Torp 1963). Binge ingir hZh (i jamfdrande anvAndning) i namnet Bingen,
som betecknar en av berg omgiven utiing eller hage.

Flera namn pi 6krar och iingar innehiller naturbetecknande appellativ som t.ex.
backe m., vanligen med syftning pi sluttande mark; gilja f. i t.ex. Enstupegiljan, om
gilja se avd.1; mo m., f. 'omride med sandig jord diir ljung och tall vixer' i narnn som

Grdbenemon, Stockeviks mo och Tysslingemon; myr f., vatom se avd. 6; sand m.
'sandmark, (aker med) sandjord, sandigt jordstycke' eller '(sand)strand' i Sandarna

och minga Sand(en); slk f. 'sank, sluttande iingsmark over vilken vatten rinner,
vattensjuk siinka (dZir vatten rinner fram)' i Blomsholms sik och Sikarne; scilta f .'salt
strandzing' i manga Sciltan, vilka betecknar tidvis civersviimmade sankiingar vid
havet.

Botten m. fdrekommer i namn som betecknar 16gt liggande mark som ligger llingst
in eller liingst bort i ett lflgliint, ibland sankt, omride eller liingst in i en vik. Hiir ftire-
kommer botten bl.a. i namnet Fiskebotten samt i flera Botten.

Hed f . fdrekommer i t.ex. Fidje hedar, flera Hedarna och Kringlehedhar sannolikt
i den bohusliinska betydelsen 'cippen (grlsbevuxen, i vissa fall odlingsbar) (ut)mark,
iing; gemensam betesmark' (se David Palm i NoB 64, 1976, s.48 ff. samt iBd I2:2
s. 336). Hedomridena antas av Palm i iildre tid sannolikt ha anviints som gemensam

betesmark, kanske ocksi frir gemensamt htifing fdr flera byar i socknen. Omridena iir
numera ofta (delvis) 6ker- och dngsmark, se t.ex. Kringlehedsiingen.

Mad f ., i DAGs med betydelsen 'vattensjukt iingsomride, sank iing; sankmark'

betecknar vanligen sanka, grdsbevuxna dngsmarker ibland med uppodlade tegar och
fdrekommer i flera namn i hiiradet, t.ex. Blackemaden, Idas mad och Myrmaden.
Maderna anvands ofta som betesmarker. Ommad se eiven inledningen avd. 6 och Bd
l9:2 s. 122 f . med litteratur.

Mark f . fcirekommer i Bostiillsmarken, Kasemarken och Kyrkomarken samt i Nord-

r
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marken.Ifvn. redovisasbetydelsernamgrkf. 'mark,utmark, skog; ubygtland'(Non0n
ordbok) och i no. dral. markf .'en Skovstrrkning. Egentlig: en Skovmark, som danner

Grandsen imellem to Landskaber. Utmarker, Grasgange, eller Jordstykker, som

ligger udenfor en Gaard; gresbevoxet Grund; Jord, Grund, Jordflade' (Aasen). DAGs

har fdljande betydelser av ordet 'landet i allmiinhet, mark; skogsmark; iigor, betes-

mark'. I dagens dialekt fcirekommer vanligen betydelserna 'jord, landomride, ter-

rdng'. I namnen Bostcillsmarken, Kasemarken och Kyrkomarken isyftas slikerligen
iigor eller landomride tillhtirigt i f.l. niimnd bebyggelse eller iigare. I namnet Nord-
markenkan mark mdjligen antas ha betydelsen 'dgoomride' eller 'utmarksomride'.
Om ordet och namnelementet mark se t.ex. Falck-Kjlillquist 1993b med litteratur,

Hellberg 1967 s.I72ff., NSL s. 305 och SOL s. 208 f. med litteratur. Jfr iiven Bdl4:2
s. 138 och Bd I9:2 s. 161.

Adriansbackarna ddnansbhftanaBraPp; 6ker eller iing; f.l. innehfrller mansnamnet

Adrian och s.1. backe m. 'sluttning'; omridet bestflr av flera backar; en man med

namnet Adrian bodde ftir liinge sedan i niirheten enligt uppt. 1934. Adrians flate
ddrruns ftdda BroAx, 1856; f.1. innehflIler av okiind anledning mansnamnet Adrian
och s.1. flate m.'jiimn 6ker eller 6kerteg'. Angdrdsbankarna d.agapbhgkana BraSy;

sluttande 6krar intill grdnsen mot Ang6rd; f.l. innehiller BN Angdrd och s.l. bank m.

'jordbank'; jfr BankarnaochBanken nedan. Apelbacken dblabhkan LFib, aplebacken

1785, apelbacken 1825; iing med vildaplar; f.1. innehflller triidbeteckningen apel och

s.l. backe m. 'sluttning'. Askestycket dJastbkat BroHal, 1823; garde; f.l. inneh6ller
tr2idbeteckningen ask och s.1. stycke n., hiir sannolikt i betydelsen '(liten) markbit,

Fker' . Aspeflaten d;palbqdanLHm; ligger intill Aspekullen nr 1 (avd. 5); f.l. innehfll-
lertriidbeteckningen aspochs.l.flatem.'jdmnikerellerflkerteg'. Aspek)rretdgpaSht
LAl; iingar; f.1. inneheler triidbeteckningen qsp och s.l. kiirr n.'friiddunge foretriides-

vis p6 sank mark, snir av 16ga trid och buskar, dunge', varom se dven inledningen
avd. 9. Aspelunden d;palha BraGd; med asp bevuxen e[ng.

2 Balken.1. BroEd, Bolken 1756.2. Broli, Balken 1792;flker; nalnnen innehlller
sannolikt balk m., i boh. iiven bolk,'ikerren; stiille diir plogen sviingt undan och det

d2irfor blivit ett oplojt parti'; jfr likalydande namn Bd 16 s. 164.2 Bankarna bdgkana.

1. LLy. 2. Brald; sluttande frkrar; se folj. Banken bdgkan LFi; aker pfl jordbank;

narnnet innehiller bank m. 'jordbank', jfr foreg. Barkedalsflaten bdrkadapJbq.dry'

BraSiid,1823; 6ker som fdrr horde till Barkedal; f.1. innehflller BN Barkedal och s.l.

flate m.'stor, jiimn, sldt 6ker'. 2 Bergsflaten bdsftqdan 1. BraBr. 2. BraOh; irl<rar

(iingar) som grdnsar mot Berg; f.l. innehflller BN Berg och s.l. flate, varom se fdreg.

Bernsas fldck bd4pas fldft LHv; ljungmo; f.l. innehiller kvinnobinamnet Bernsa och

s.l. fldck med oviss syftning; anledningen till namnet zir oviss. Bingen biganBroAx,
1823;utang, hage som dr omgiven av berg; narnnet innehflIler subst. binge m. 'avbalk-

ning, (stdrre) 16r e.d.' i jiimfdrande anvrindning. Bjiillekldvan bldlakhewa BroFo,
Bjiillklofva 1797, Bjelleklifwa(n) 1822; ikerteg i klflva mellan berg; Akernamnet iir
siikerligen sekundlirt givet efter den klSva i vilken akern ligger, se vidare Bjrillekldvan
avd.7. Bjdrkevall(en) bldrkauh! BraBg; aker dlir det forr viixte bjtirk och ek; f.l. inne-

I
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hiller triidbeteckningen bjdrk och s.l. vall m. hiir sannolikt i betydelsen 'mindre 6ker-
fiilt bel2iget i utkanten av en iing'. Bjdrnmyr byipm!1r LRtir; flker, uppodlad myr;
f.1. innehflller siikerligen djurbeteckningen bjdrn och s.l. myr, varom se inledningen
avd. 6. Blackemaden Broln, 1840; 2ingsmark; f.l. innehflIler boh. viixtbeteckningen
blacka f., vilken anvdnds om olika storbladiga vrixter; s.l. innehiller madf. 'sark dng',
varom se denna avdelnings inledning samt inledningen avd. 6. Blel<cbacken bh?gabhkan
eller Blekejorden bhQgafuhe BraBd; flker eller iing; f.1. i bida narnnen innehiller san-
nolikt boh. v. bleka'litgga ut viiv till blekning'; s.l. i namnet Blekebacken innehiller
backe m. och s.l. i namnet Blekejorden inneh6ller jord f. i betydelsen 'odlad 6.ker-

mark'. Blekehagen, Blekehagarna BraRtir, 1829, 18431, ang. f.l. se fcireg.; hiir har
veivar lagts ut till blekning. Blockdkern BraSkci, Blickflkren 1788; i 6kern ligger sten-
block. Blomsholms slk BraHlTu, 1834; f.l. innehiller BN Blomsholm och s.l. sik f.
'sank sluttande iingsmark over vilken vatten rinner'. Bldtegen LDj, 1808; 6ker med
mtirk lerjord; f.l. innehiller adj. bld och s.l. teg m.; 6kern iir siikerligen namngiven
efter jordens mdrka fary. Bldtemyr bhddamyr BraBg, 1820; sank 6ker; f.l. innehflller
adj. bldt och s.l. myr f ., varom se inledningen avd. 6; 6kern dr en uppodlad myr. Bodalen
bildar,, LFi; giirde; f.l. innehiller boh. bu f. 'bod' och s.l. dal m.; giirdet ligger intill en
dal, vilken sannolikt iir den ursprungliga namnbziraren. Bostdllsflaten eller Bostdlls-
marken bdstelsmhtka LHu, Bostiillsflaten 1861; iigor brukade av trumslagarbostiillet;
f.l. innehiller bostrille n. hiir i iildre kameral anviindning om egendom vars fria dispo-
sitionsrdtt utgdr eller ingfrr som loneftirman (SAOB B 4076); s.1. innehiller flate m.
'stor, jiimn, sliit iker' rcsp. mark f. hiir sannolikt i betydelsen 'eigomark, d.gor'. Flera
Botten baa; 6krar och iingar; naflmen innehflller botten m. 'ligt liggande markom-
rilde' . BottenJlaten bbaftqdt"x BraHiir; 6ker eller Zing; ang. f.l. se fdreg.; s.1. innehiller
flate m.'stor, jdmn, skit Sker'. Bottenliderna bbnliana BraBe; flker; ang. f.l. se fcireg.;
s.l. innehiller lid f.'backe'; namnet har viil ursprungligen betecknat backarna i vilka
6kern ligger. Flera Bredungen; breda 6lcrar; namnen iir bildningar till adj. bred, se

vidare likalydande namn avd. 1 med litteratur. Bredvik, Nedre nQrara brlujg resp.
Ovre @para brpujg LAl; giirden vid viken Bredvik (avd. 1). Bredviks mad brpuigs md
LKo; sank iing vid viken Bredvik pi Stora Kornci; namnet innehiller viknamnet och
mad f.'vattensjukt dngsomride, sank dng, sankmark'. Breddkrarna LUl, Breflkrarna
1788; breda ikrar. Brobricken brrtbekan LAI; giirde vid biicken Brobricken (avd. 2).
Brunneluirr brilna#qr LA1 eller LLh, 1828, 1864; utdikat giirde, fcirr l6gt liggande
sumpig betesmark eller kiirrmark pi griinsen mellan LLh och LAl; f.1. innehiller boh.
brunne m. 'brand, omride avbriint med avsikt (for att svedja marken ) eller av vida,
svedjefall' och s.l. ktirr n. sannolikt i betydelsen '(bevuxen) sankmark' (se vidare in-
ledningen avd. 9); omridet har troligen briints av i samband med utdikningen och
uppodlandet. Brrickan brdka LKob; Sker i en backe niira gflrdsbyggnaderna; namnet
innehiller boh. brricka f. 'backe'. Briinnvinshdlan brdrywnshgbaBroMe: lflgt liggande
naturlig iing i en dal; f.l. innehiller stbst. briinnvfz och s.l. hdlaf., syftande pi Zingens

L?ryalage; narnnet syftar pi att slflttem forr avslutades pi denna plats och att del-
tagal:na i samband diirmed bjiids pfl briinnvin. Bunken bdgkan BraBg; 6ker bestiende
av en jiimn h61a som till formen liknar en bunke med relativt utbredd flat botten.
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2 BunkeJtaten bdekaftqdan. l. BraTd, Bonkeflaten 1829; Fker niira hmd. Bunken.

2. Bratlar;6ker ntira hmd. Bunken; f.l. innehiller BN Bunken och s.l. Jlate m. 'stor,
jiimn, sliit hkef . Buskektilledalen bigkaSeladq.rv BraGd; flker som bestflr av en dal-

g6ng; hiir finns kiillor omgivna av siilgbuskar. Bytteviksmad bdlawgsme LKo; gris-

beviixt mad som g5r ner mot viken Byttevik; f.l. innehiller viknamnet och s.l. madf.
'sank zing'. Brickevallstegen bdkaualstilanLUl; aker; f.l. innehiller antingen ett sam-

mansatt snbst. biickevall m.'v\dback liggande griisbeviixt opltijd dngsmark, iing' eller

ett diirav bildat icke belagt igonamn *Brickevall; s.l. inneh6ller teg m. antingen i be-

tydelsen 'liten l6ng och smal flker'eller ocksfl i betydelsen 'del av en 6ker'; namnet

syftar sannolikt pi en liten lflngsmal flker som tagits upp i biickvallen eller pi att om-

ridet utgtir en teg ingiende en stiirre iiga *Brickevall. Bdneflaten bdnaftqdry BraRdr;

aker diir man odlat btinor; f.1. innehflller viixtbeteckningen bdna och s.l. flate m. 'stor,

jdmn, sldt 6ker'.
Dalama ddbana BraHa; flkrar i Kvarnbiickens dalging. Dalflaten ddWqdan

BraHed; flker i en dalgflng. Dammehagen ddruahhwan LAI giirde; f.1. innehflller av

oviss anledning damm m. och s.l. hage m. 'inhiignad mark'; enligt uppt. var platsen

sank f6re uppteckningstillfiillet. Dammen ddryan BraHa; iker eller iing vid kvarn-

damm. Duvegel ddoaph BraRy; aker;,f.1. innehiller figelbeteckningen duva f. och

s.l. gel n. 'mellanrum, springa, gap; oppning mellan tv6 berg'; 6kern ligger i en tipp-

ning mellan tvi berg. Duufirillsflaten ddyflelslbq.danBroAx,1825; plant ikeromrflde

invid Duvfj?ilI; f.l. innehiller namnet Duufitill (avd. 5) och s.l. flate m. 'stor, jiimn sl[t
Aker' . Dybanken dy'bagkanBraHa;iker eller iing; f.l. innehiller boh. dy t.'(kall)kiilla'
och s.1. bank m.'jordbank', j fr Barukarna och Banken ovan; pi omrfldet finns tvfl kall-
kiillor. Dyflaten diftsdry BraPp; Sker eller iing; f.1. innehdller dy m. har syftande pi
dyig jord; s.1. innehiller flate m. 'stor, jdmn, slzit flker'; omridet gir ner mot ett vat-

tendrag som ofta svdmmar over. Dymyr dlmyr LFib; odlad myr; ang. f.l. se fdreg.

Dysldtten dliphelan BraSkd; iker eller 2ing; f.1. innehiller antingen boh. dy f.
'(kall)kiilla' eller standardsprflkligt dy avseende dyig, sumpig jordman eller dyig mark.

Dtimman ddu.aLSa;6ker; namnet innehiller diimma f. 'fdrdiimning, kvarndamm';

ftin lflg hiir en kvarndamm.
Ekeliderna ?galiana LHu; flkrar eller iingar; f.1. innehiller subst. eke n. 'ekbestflnd'

och s.l. lid f.'sh,fitning'; vid de sluttande ikrarna vdxer dnnu lite ek. Ekdsevall(en)

?gasaua! BraSy; iker eller ?ing vid h6jden Ekds; f .1. innehflller namnet Ekds (avd. 5)

och s.1. vall m.'griisbeviixt opldjd mark, dng' eller i betydelsen 'mindre akerfiilt i ut-

kanten av en dng'. Enscidesflaten BroHr, 1895; aker ftir ensiidesbruk, en i iildre tid
vanlig jordbruksform bestiende i att man p6 samma areal flr efter ir odlade sdd, t.ex.

viixelvis vfrrrflg och korn eller ocksi enbart korn varje 6r.

Finkmyren jDgkmlra eller FinkaniigkaBraBg; aker, f.d. myr, vid torpet Finkan;f .1.

innehfrIler BN Finkan. Fiskebottenft;kabdnBrallol; Skrar nere vid Gullmarn; namnet

dr numera okiint i omridet; f.1. innehiller sannolikt subst. fsk ellet v. fiska; s.l. inne-

hiller botten m. hiir v2il i betydelsen '16gt liggande, ibland sankt, omrflde' . Fdreflaten

fdra|VrOf eller fdraftqfu"t. Brallq,6ker; f.l. innehSller boh. fdr f. fa.r mera sallan fqr
svarande mot standardspr. fdra; s.l. innehiller flate m.'stot, jd.mn, sldt 6ker'; enligt en
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meddelare gjorde ikerns liingd att plogfirorna i ikern blev itigonfallatdelinga. Fdr-
drirvet fp*iruat eller faQriluat BraHol; flker; innehfiIler sabst. fdrdrirv n. i nedsiittande

anviindning om flkern sannolikt syftande pi att den varit svirodlad.

Gatan gd.daBrdf\t; uppodlad figata. 2 Giliorna ft!1ana. l. BraBd. 2. LKo; 6krar

och lingar; innehiller gilja f.'grdsbevuxen siinka mellan tvi berg, iingsstycke eller

6ker som ligger mellan tvi berg sfl att man endast kan komma fram pi tvfl hiLll', valom

se aven inledningen avd. 7; den plurala namnformen syftar pfl att namnet betecknar

flera Skrar eller iingar. Gliitterslag gbrhlaplairp BraSkti; frker eller iing sannolikt i eller

vid skogsomridet GfuiXerskog (avd.9); bida nalnnen [r numera okiinda pi orten.

Grindareyallen griryarauhln LFi; f.l. innehiller sabst. grind f. med kompositionsform

ph-are-,varom seAlfvegren 1958 s. 132ff.; s.l. innehiller vallm. sannoliktibetydel-
sen 'grdsbeviixt opl6jd mark, ang'eller i betydelsen 'mindre akerf?ilt i utkanten av en

ang' . Grindarevallstegen gftnaraualstiganLUl; ikerteg niira Grindarevallen; f.1. inne-

hflller namnetGrindarevallen (se ovan) och s.l. teg m. antingen i betydelsen 'liten l6ng

och smal6ker'eller ocksi i betydelsen 'del av en eker'. Grindbacken gfinbakanLKo;
iingsmark s6der om bebyggelsen p6 Stora Korno; hiir st6r en grind i staketet mellan

bebyggelsen och iingen. Flera Grind(e)flaten. Grindehogen griAahatpan LKlii; iker
eller iing; ang. f.1. se fcireg.; s.l. innehiller av okiind anledning hog m.'hdjd' eller

'gravhdg', varom se inledningen avd. 5. Grindelyckan grinalbka LHu, Grinnelyckan

1858; f.l. innehiller grind f. och s.1. lycka f. 'liten (inhiignad) 6ker eller iing'.
2 Grirudevall(en). l. griaauhl BroRe. 2. gfinaubl BraSkti; ang. f'1. se fcireg.; s.l. inne-

hi/1ler vall m., va.rom se ovan. Grdbenemon grdSanam[n BroFii; f.1. innehiller noabe-

teckningen grdben fdr varg och s.1. mo m.'omride med sandig jord dlir ljung och tall
vdxer'. Gubbehagen gibahhwan LFI; f.1. innehiller gubbe m. och s.l. hage m. 'inhiig-

nad (betesmark)'; enligt uppteckningen ltir en gubbe ha drunknat i en kiilla pi platsen.

Gutdrsmyr gtilasmlr LId, Guttflrs myr 1840; giirde, uppodlad myr, grdnsande mot

skogsomride med likalydande namn i Flat, varom se avd. 9; f.l. innehiller av okiind

anledning den numera arkaiserande hiilsningsformeln gutdr anviind di nigon dricker

nigon till, skfll; iiven konkretare om skil som dricks, drickande, dryckjom (SAOB G

1384 f.); mbjligen kan man ha suttit och druckit briinnvin pi eller vid platsen.

Hagama hdwana BraHa; frker; innehiller hage m. 'inhiignad (betesmark)'. Hagen

hdwan Bralm; jfr ftireg. Haghdlet hdwhhbat, hdwhat, LHn; strandiing, beteshag, mel-

lan Hannevik och Norrkila; f.1. innehiller hag n. 'inhdgnad (betes)mark (vanligen pi
ett visst avstand fran girden)', jfr vrml. hag n. (SOV I s. 92 f.); s.t. innehiller av okiind

anledning stbst. hdl n. Halsen hdlsan BraTu; 6ker; namnet innehiller hals m., ofta
anvdnt om avsmalnande parti av iker eller iing; namnet numera okiint i bygden.

Hampehagen hdWpahhwan LFjli; beteshage; f.1. innehiller viixtbeteckningen hampa

ochs.l.hagem.'inhzignad'; sannoliktharhampaftirrodlats iinhiignaden.Har(e)stocken

hfisyekan BroHal, Harestocken 1823; namnet innehiller har(e)stock m. 'stockfdlla for
hare'; sannolikt har en s6dan funnits pi eller vid platsen. Flera Hedarno; nalnnen

innehiller hedf., varom se under Fidje hedarnedan samt denna avdelnings inledning.

Manga Heden; om nalnnen se fiireg. sarnt Fidje hedar nedan. Hedstrrimsmyren

hb_strwnsm!1re LFib, 1859; myr uppodlad av en man med sliiktnamnet Hedstriim.2
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Hemgdrdet hbryryQt,. 1. BroSe, 1843.2. BraBa; giirden niira girdsbyggnaderna, dvs.
ndra hemmet. Hemskifiet hbrltJiftat BraOd; frker; frkerskifte som ligger niira g6rds-
byggnaderna, dvs. ndra hemmet. Hogarna hdqana BraRtir; flker eller iingsmark; nam-
net innehiller hog m.'hcijd' eller 'gravhcig', varom se inledningen avd. 5; p6 omrSdet
finns en domarring och flera gravhdgar. Hogen hciwan BraBi; 6ker; innehiller hog,
varom se foreg. och ftilj.; flkem ligger invid en hojd. Hogeflaten hdwalbqdnBraSa;
flker- eller iing; f.l. innehflller boh. hog m. 'hcijd' och s.l. innehiller flale m. 'stor, jiimn,
sliit flker eller iing'; 6kern ligger vid en hojd. Holmerdd mdl hbtrmara mdbBraHol;
frkrar pi vilka allt arbete skulle utfciras av holmer6dsborna; f.l. innehiller BN Holme-
rdd och s.l. mdl n. 'mitt', hiir i betydelsen 'avmeitt jordstycke'. Humlelid htdahali
LLh; giirde; f.l. innehflller viixtbeteckningen humle och s.l. lid f . 'shtttning'; sannolikt
har man hiir odlat humle. Humleskogen hdmbaskawanLBua; humleodling som liknas
vid en skog av humle. Huse dammar hdsa ddqar LBua; flkrar, f.d. kvarndamm, vid
torpet Huset. Husehagen hisahaqan BraSy; hage vid berget Huseberget (avd. 5).
Husemyrarna hi-samyrana BraGd; se ftilj. Husemyren hfisamlra eller Tranemyren
tr@namyra BraSii; giirde (uppodlad myr); f.l. i namnet Husemyren innehiller subst.
hus;vid giirdet ligger flera girdsbyggnader; namnet Tranemyren dr numera inte kiint i
omridet; dess f.l. innehiller siikerligen figelbeteckningen trana.Flera Hus(e)stan, de
flesta i uppteckningsrigonblicket (1932,1934) betecknande Skrar och hagar; nafltnen
innehiller fun. hfisastadr m.'stad der husa stir' (Norron ordbok). Hdlan h8lra BraNd;
ligt liggande 6ker eller iingsmark. Hdllfast hdlfhst BraHol (fiirr till LFI),1791,1839;
fiker invid berget Hdllfost (avd. 5) med brant stupande sida ner mot Skeromridet;
ikerns namn ilr sekundiirt och inspirerat av namnet pfl berget. HdllfastestycketBraHol
(ftirr till LFI), l79I; iing; ang. f.l. se f6reg.; s.1. innehiller stycke f., htu i betydelsen
'(liten) markbit'. Hdllfastflaten BraHol (ftirr till LFI), 1839; f.l. innehflller bergnamnet
eller flkernamnet, se fdreg.; s.l. innehflIler flate m.'stor, jdmn, sldt Sker' m.m.2 Hd-
lorna hfina.1. BraHa, EK; av fdrdjupningar och hfllor uppfyllt markomride.2.LHm;
odlat omride i en f.d. surhila; i det senare fallet kan den plurala formen syfta pi att
iigan fdrr bestitt av flera Fkrn. Hrilleflaten hAlaftqh? BraSkri; 6ker vid torp et Hrillern;
f.l. innehillerBN Hrillernochs.l.flate m.'(stor, jiimn, slit) 6ker, fiiltmellantvfldiken'
m.m. Hiillemyr hdlamlr eller Hrillersmyren hdlapmyra BraBd; liten uppodlad myr
nara Barkedalshrillan (avd. 3) inte l6ngt frin grlinsen mot Skdllungen; f.l. i namnfor-
men Hrillemyr innehiller boh. hrilla f. 'stenhzill' och f.l. i namnformen Hrillersmyr
innehiller hriller (sef61j.), jfrBN Hcillern,vilketbetecknarettf.d. torppiskrillungen
neira grdnsen mot Barkedal. Hdllersidan htilaSia LLo; aker scider om och nedanfdr
grottan Hcillern (avd. 7); f.l. innehflller hriller m.'grotta, klipphila'; s.l. innehiller
sida f., syftande pfl att fikern ligger pi den sida av iigoomr6det som ar ndra grottan.
Mflnga Hiistehagen hdstaharqan.

Idas madidas mdLKo; iingsmark med uppodlade tegar; f.l. innehiller kvinnonam-
net lda och s.1. mad f . 'sank iing'; marken brukades (Zigdes) l93l av en Ida Martins-
dotter.Ingeborgs mnd igabdp md eller Sandmadsbacken sdaimasbhkanLKo; iingsmark
med uppodlade tegar som sluttar ner mot den grunda delen av hamnen pi Stora Korn6;
f.l. i namnet Ingeborgs mad innehiller kvinnonamnet Ingeborg och s.l. mad; marken
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brukades (agdes) av Ida Martinsdotters syster Ingeborg; namnet Sandmadsbacken

anspelar pi att jorden innehiller sandjord, inte den i maderna vanligare mulljorden.

Innerhageninarhhwan BraTti; 6ker eller iing; f.l. inneh6ller boh. adj. inner'inre' och

s.l. hage m. 'inhiignad (betesmark)'; namnet syftar sannolikt pfl hagens liige i forh6l-

lande till annan Sgomark. Flera Intaget iUthWat;ikrar, i ett fall giillande en iker i
BraAn (uppt. 1934) sAgs narnnet forr ha betecknat utmark; namnen innehiller intag n.

'jord som ftir odling intagits av den gemensaflrma utmarken'. Isterhdlani$tarhgba
BraGd, Isterhila 1795, Isterhfllan 1817, Isterholan 1830, Isterhilan l84l; iker; f.l'
innehiller boh. viixtbeteckningen ister' jolster', en art av sliiktet Salix, och s.l. hdla f.

'fordjupning i jorden m.m.', hiir syftande pfl att frkern ligger l6gt.

Kalvekiirr kdluayqr LBrdFl, Kalfvekiirr 1852; lker, fiin delvis kiirr; f.l. innehiller
av okiind anledning djurbeteckningen kalv och s.l. kcirr n. troligen i betydelsen 'triid-
dunge foretriidesvis p5 sank mark; snir av liga triid och buskar; dunge', se vidare

kiirr avd.9. Kanikevallarna, -vallenBraGd, Kannicke Wallarne 1817, Stora kannike

Wallen 1830, Stora kanickevallen 1841; del av Kanikejorden, varom se BN; namnet iir
antingen en redukt innehillande BN Kanikejorden eller en tviledad sammanszittning,

vars f.l. innehiller kanikm.'medlem av domkapitel (eller kollegiatkapitel), domherre,

kanonikus' (SAOB K 351) [H.K. och BFK]. Kasemarken kdsamqrka BraSy; flkrar

eller iingar ndra skogsomride vid hemmansdelen Kasen i Barkedal vid grrinsen mot

Siileby; f.l. innehiller BN Kasen och s.l. mark f., hiir sannolikt i betydelsen

'(mark)omride, iigoomride'. Flera Kasen; innehflller kas f. sannolikt i betydelsen

'rdjning, svedjeland'. Kattebacken kdlabakan LKo; iing pi sniickskalsbanken Katte'
backen (avd. 5) vid Sliitten p5 Stora Kornci. Katt(e)hogen kdlahowan ellet lcdlhawan

LTd, 1809, 1840; aker vid kutlen Katthogen, varom se avd. 5. Kattiingen kdldgel-ild,
1809; iing nolr om flkern och kullen Katthogen. Kegen, Nedre nirsra S?ganresp. Ovre

dpara Spgan LHo, Kjiiken 1780, Kjegen 1842, 1879; 6krar och dngar; sannolikt air

namnet Kegen en ellipsbildning till BN Kega med dker m. som ellipsbas; omridet
ligger niira gfrrden Kega frln vars rigomark lokaliteten skiljs endast av Hedarnafln;

skrivningen Kjiiken 1780 tu troligen en felskrivning beroende pi att namnet associe-

rats till ordetkcike. Kilekrirr Sila*dr BraHa, Kihlekjiirr 1807, Killektr 1827, Kilekiirr
1836, Kihlekan 1843; sumpig iing vid en smal vik som skjuter in i omridet fr6n Bro-
fjordens inre del; f.l. innehiller appellativet kil m. eller kile m. eller ett icke belagt

nirnamn *Kilen bida syftande p6 den smala inskjutande delen av fjorden; omkil och

kile i dennafunktion och betydelse se vidare inledningen avd. 1; s.l. innehiller kcirr n.

i betydelsen 'sankmark', varom se inledningama avd. 6 och9. Kiellseflaten Sd.haftsdu.

BraBr; flker; f.1. innehiller av okiind anledning mansnarnnet Kjell och s.l. flate; om

namnstrukturen se Jansemon nedan. Kliimman khdrua BroVr, 1825; aker inklamd
mellan berg; namnet innehiller klcimma f. 'tringt stiille, ffing passage', dven 'bergs-

klyfta'. Klcinningiirmen kbdryaghrme LHv 6ker niira girdama; naffmet innehiller
kldnningcirm f. och iir givet med anknytning till ikerns forrn. Koddehagen kitf,ahaqan

LHo, 1879; vid griinsen mot Kd.dene; f.1. innehSllerBN Kddene kbdana och s.l. hage

m. 'inhdgnad (betesmark)'. Flera Kohagen kfihawan varav ett BN. Kohageflaten

kbharpaftbdanLHm; aker;f.1. innehiller xtbst.kohage m. och s.l.flate m. 'stor, jdmn,



138

sldt 6ker'; lokaliteten var fcirr kohage. Korpehagen kbypahatgan LFib, 1859; f.l. inne-
hiller figelbeteckningen korp och s.l. hage m. 'inhdgnad'. Korsiingen kbsthge
BroBrp; iing mittemot Brobergs by, niira Korskillan (avd. 10) pi BroBro, en numera
igenlagd brunn eller kiilla invid den plats diir enligt traditionen en fdregingare till Bro
kyrka legat; liksom i namnen Korskcillan (avd. 10) och Korsviigen (avd.4) innehiller
f.1. sannolikt subst. kors. Kreken kr(gaBroHr; liten fyrkantig aker i skyddat sriderliige
mellan tvi berg; pi flkern odlades huvudsakligen potatis och grcinsaker; namnet inne-
hiller boh. krekf. eller krik f. bida'bukt, vr6, hrirn'; namnet syftar mtijligen pi det
skyddade liiget mellan bergen. Kringlan higha BraAn; flker; namnet inneh6ller
kringla f. 'ring, ringformigt stycke i terrdngen' och syftar siikerligen pi att flkern eller
nigon terriingformation pi eller vid den har fdrt tanken till formen av en kringla.
Kringlehed krDgbahlQ BroBro, 1838; tippen grdsbevuxen mark som numera delvis
utg6rs av ett stcirre Skeromride med flera sammanlagda 6krar och iingar; f.l. innehiller
antingen kringla f. 'ring, ringformigt stycke i territngen' eller kringel m. 'ring, ring-
formigt stycke i terriingen; krok, rundat omride'; s.1. innehflller hedf. i samma be-
tydelse och anviindning som i Fidje hedar nedau sannolikt fanns en numera for-
svunnen, sannolikt bortodlad, naturformation p6 omridet med formen av en ring eller
ringformigt stycke i terriingen. KringlehedsdngenBroBro, 1838; iingsmark i Kringle-
hed; lokaliteten ingir numera i ett storre flkeromride. Kringlehedskiirret BroBro,
1838; fuktig iingsmark i eller vid Kringlehed; s.l. inneheiler krirr t.'tdt skogsdunge
(foretriidesvis pi sankmark), tiitt buskage, tr[ddunge' varom se inledningen avd. 9
eller i betydelsen 'sumpmatk'varom se inledningen avd. 6. Kristinestritt kre;.tnaptd!
BraOo; 6ker; f.l. inneh6ller kvinnonamnet Kristina och s.l. sannolikt sti)tt f.'stdtta,
overgingsstiille tjver giirdesgird'; enligt uppt. 1934 har platsen fitt namn efter >>en

gammal kiiring som hette Kristinu; ikernamnet ?ir siikerligen sekundiirt till namnet pfl
nigon stiitta tjver inhlgnaden runt 6kern. Manga Kroken;boh. krok m. 'krok, krokigt
markstycke'. Krokevallen krQgaualn LFi; aker vdster om gflrden; ang. f.l. se fdreg.;
s.l. innehiller vall m. hiir i betydelsen 'mindre 6ker i utkanten av en iing'. Flera
Krok(e)Jlaten.Flera Krokdkern. Krdkeren kr@gargn BraBa; aker; f.1. innehiller figel-
beteckningen krdka och s.l. ren f.'grdskiant (som sl6s) mellan Skrar och andra od-
lingar; kant; gangstig vid 6kern'; krikor har viil helit till pi renen. Kullemyr kalamlr
LIr; uppodlad myr; f.l. innehdller siikerligen BN Kullen; platsen ligger niira undan-
tagsstugan Kullen. Kulthagen h)lthawe LKo; 2ingsmark med potatisodlingar liingst ner
p5 den med ett tjockt jordlager ovanpi stenmal 6ckta bottnen av en c. 100 m bred
klyfta med branta viiggar; marken Zir tAckt av smfl runda jordkullar; f.l. innehiller boh.
kult m. 'ldgre, oftast nigot rundaktig upphojning av sten eller jord' och s.l. hage m.
'inhdgnad'. Kvarnestcitt kudnaptd! BraHe; 6ker och ?ing i en dalgang; f.l. innehiller
subst. kvarn f. och s.l. stcitt f.'stdtta, civergingsstiille civer giirdesgird'; namnet dr
siikerligen sekundiirt till namnet pi nflgon st?itta 6ver inhiignaden runt 6kern. Kvarne-
bergsskog kubnabaskdw BraHa; 6ker eller iing; f.1. innehfiller namnet Kvarneberget
(avd. 5); namnet har sannolikt ursprungligen betecknat ett skogsomride vid lokali-
teten. Kvarnedalen kudnadqn BraSii; flker eller iing i biickdal med rester av gamla
kvarnar. Kvarnestcimmet kud4astdrytat BroSe, 1843; aker; namnet innehiller boh.
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kvarnstiimme n. 'kvarndamm' och anger liige vid en f.d. kvarndamm. Kyarnestiidet

BroHal; iing diir det ftin funnits en kvarn; namnet innehiller boh. kvarnsttide n. 'plats

fdr kvarn'. Kviarna kuiana BraBrii; 6ker eller zing; namnet innehiller boh. kvi f., n.

'kringgiirdat Akerstycke dit kreaturen sliipps om sommaren for att goda flkem, inhiig-

nad iing eller flker i utmarken, kreatursfilla'; se dven denna avdelnings inledning.

Manga Kviet kwiat. Kvihagen kwihhwan BroVr; ang. f.l. se fdreg.; s.l. innehiiler hage

m. 'inhdgnad (betesmark)'. Kyrkehogen Sbrkahbrpan LSa, 1823; kuperad iker intill
kyrkan; s.1. inneh6ller hog m.'naturlig hojd, gravhdg'. Kyrkolyckan ;drlcalbkaLFi,
1786; aker eller iing intill girdsbyggnaderna; s.1. innehiller lycka f.'liten (inhiignad)

6ker eller iing'; LFi har tidigare varit kyrkogods. I(yrkomarken Sb1kamhtke forr Kyr-

kotegen LHu, Kyrkotegen 1724; flker eller iing nedanftir girdshuset; LHu har tidigare

varit kyrkogods. KyrkoskedetLBg, Kyrko Skjedet 1806; langsmal iing niira kyrkan;

f.l. innehiller subst.lqrka och s.l. skede,varom se nedan under Skedet. Kyrkovallen

BraPp, Kyrkowallen 1841; namnet inneh6ller lqrkovall m. 'greissliitt niirmast lryrkan,

kyrkbacke'; platsen ligger niira gamla kyrkotomten p6 Priisttorps iigoomride och iir
gammal kyrkojord. Kyrkovallsbanken Sdrkaualsbarlkan BraPp; Sker eller iing i niir-

heten av kyrkan; ang. f.l. se foreg.; s.l. innehiller bank m. 'jordvall'. Kdringgtirdet

Stiyglqt BroVr; f.l. innehflller av okiind anledning stbst. kriring f. Kdlnan S$4a

BroFo; flker; namnet innehiller boh. ktilna f. 'torkhus for lin eller malt'. Flera Kdlne-

ftaten S$4aftqdan; arrg. f.1. se foreg.; s.1. innehillet flate m' 'stor, jiimn, sliit iker''
Kdlnehagarna td4ahhaana BroFo; ang. f.l. se fdreg: s.1. innehiller hage m. 'inhdgnad
(betesmark)'. Flera Kdlnecingen.

Laduflaten ld.aftsdry. BraBg; Sker nedanfor ladan; f.l. innehfrllet ladaf. ochs.l.flate
m. 'stor, jlimn, sldt flker'. Lekareflaten llgaraJbhflan LSt; f.l. innehiller subst. lek eller

v.lekq (med are-ltvidgning) antingen syftande pi djurlek eller pi (att hilta) dansgille;

ang. s.1. se foreg. Lekeflaten LL6, 1843; jfr fdreg. Lekevall kgauql BraHol; ang. f.l.
se Lekareflaten oyan; s.l. innehiller vall m. 'grdsbevzixt opkijd mark'. LeonJladen

Donftqdt"x BraHed; 6ker uppodlad av en man med narnnet Leon;f.1. innehflller mans-

namnet Leon och s.l. flate m. 'stor, jiimn, sliit Lker' . Lerklevshalsen lirkbeushhlsan
LHu; smal jordremsa mellan tvi berg; f.l. innehiller ett icke belagt ON *Lerklev och

s.l. hals m., hiir i betydelsen 'smalt terrdngparti'. 2 Liden lia. l.BraBi.Z.Bralt;bilda
frkrar; namnen innehillerboh.lid f. 'sluttning'; dkrarna ligger i sluttningar. Lilled-
gdrden lilaogbn LKlii; giirde intill Odegirden i LSl, se BN Odegdrden. Lindrcicke-

hagen findrefr,ahhwan Broln; f.l. innehiller boh. lindrricka f. 'plats diir man driinker
(rtjtar) lin' och s.l. hage m. Manga Zinhagen hAhaWan;6krar nu eller tidigare anvinda

for linodling; jfr Hampehagen oyan. Lundeheden lrtnahea BroHal, Lunnehed 1823;

sannolikt innehiller f.l. BN Lund,backstuga i BroHal; s.1. innehiller hed f. i samma

betydelse och anviindning som i Fidje hedar nedan. Lundsvallen lrtarsualn BraPp,

Lundswallen 1841; aker eller ?ing grlinsande mot Lund; f.l. innehiller BN Lund och

s.l. vall m. antingen i betydelsen 'grdsbeviixt opliijd mark' eller 'mindre flkerfiilt i ut-

kanten av en dng' . 2 Lyckan. 1. BraKn, 1859. 2. ldkaBraBra; ikern ndrmast ladug6r-

den; namnen innehfiller lycka'7tten (inhagnad) 6ker eller dng' . Iigen l6we LHt; Fket

eller iing i en sluttning; namnet innehflller siikerligen boh. ldg lqw f.'kttllfallet tr[d',
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jfr no. dial.ldg f. med samma betydelse; jfr BN lig(en)Bd l2:2 s. 38; namnet har viil
ursprungligen 6syftat ett nerfallet triid p6 eller vid platsen. Ldngebergs myrar ldgabhp
mlrarBraNlbNo, 1840; uppodlad myrmark uppe pi Langeberget; f.l. innehiller berg-
namnet Ldngeberget (avd. 5). Iingen BraHe, 1830; namnet iir siikerligen en ideell
ellips av ett *Iingflaten eller ett *Ldngdkern; adj. ldng syftar sannolikt pi Skerns
langd; jfr Ldngflaten nedan. Ldngesanden ldgasha BraRy; 16ng Sker med sandjord; s.l.
innehflller sand m., hiir i betydelsen '(6ker med) sandjord' . Ldngeskiir ldgaSqr LUI;
langt giirde pi alla sidor omgivet av berg; s.1. innehflller av okiind anledning skiir n.,
sannolikt i betydelsen 'klippa eller skarpkantad sten som sticker upp ur den omgivande
ytan', varom se avd. 5 och iiven avd. 3. M?ngaLdngflaten lhgftfidry; fiirekommer i alla
fre socknarna och dr belagt fr.o.m. 176l; i samtliga fall betecknas langstrickta flata
frkrar. Flera Ldngjorden. Iivkns ldukbs BraRtir; flker eller iing; f.l. innehfrller subst.
ldv n. och s.l. kas f., troligen i betydelsen 'rcijning, svedjeland'; lokaliteten ligger i
neirheten av lcivskog.

Flera Maden. Maderna mdna LKob, 1842; 2ingsmark nordvdst om girdarna; nam-
net innehiller mad f. 'sank mark'. Madflaten BraRcir; f.l. innehiller antingen app.

madf.'sank mark', varom se fdreg., eller ett icke belagt xMaden, vid vilket platsen
ligger; s.1. innehflller flate m. 'stor, jiimn, sliit hker'. Matsiickestritten mdtsekapttbla
BraOo; 6ker; f.l. innehiller standardsprikligt matsiick och s.l. stdtt f .' dvergingsstiille
over giirdsgird eller stdngsel, klivstiitta'; namnet har siikerligen ursprungligen avsett
en stdtta diir man suttit och [tit sin matsrick vid ikem och sedan sekundiirt anviints om
ikem. Mellumhagarna mdlamhhwana Bralla:- iingsmark; f.l. innehiller boh. mellum
mdlnm som motsvarar standardsprikets mellan och s.l. hage m. 'inhiignad (betes-
mark)'; omridet ligger mellan tvfl giirdesgflrdar. Mjdlbergsflaten rylhbeSftQdan
BroHr; iker som grrinsar mot Mellberg, vars genuina namnform ar Mjdlberg; f.l.
innehflller BN Mjdlberg (Mellberg) och s.l. flate m.'stor, jzimn, sldt flker'. Myrarna
m! rana BraRdr; 6krar, uppodlad myrmark . My reJlatarna m! raft fidana BraHar ; forr
torymyr, nu Akrar. 2 Myr(e)hagen. l. mfirhhrpanBroAk.2. mirahhrpan Brotk, Myre-
hougen 1680; f,krar eller iingar; f.l. innehiller myr f. och s.l. hage m. 'inhiignad
(betesmark)'; uttalsformen av nr 2 tyder pi att skrivningen -hougen 1680 zir en miss-
uppfattning av -hagen; ikrama ligger pi gammal myrmark. Myrmaden mirmga
BraAn; sank iingsmark; f.l. innehiller myr f. och s.l. madf.'sank dng'. Mrirrlcyrkan
m|rSbyka LBg; beteshage invid ett berg diir hiillar skjuter ut och bildar skydd vid
ovider fcir de histar som betade i hagen; hiistarna trivdes pi platsen; f.l. innehiller
mcirr f . 'sto' och s.l. lq,rka, mdjligen anspelande pfl att djuren frivdes (och i iigarnas
fantasi kiinde det som en hrigtidsstund) dfl de vistades i hagen; nigon stor kyrksals-
liknande grotta bildar dock inte hdllarna, inte heller kunde vid besrik p5 platsen av
fdrf. i september 2013 nilgon toppig kyrKiknande bergformation ses i berget vid
beteshagen (bild 21).

2 Nedre gcirdet. l. nQrara 1At BraHe; Fkel2. BraHe, 1830; aker; nr 1 ligger nedan-
fdr frkern Ovre grirdet (se nedan). Nedre viindningen n?rare ud?ngaBraSii; 6ker; nam-
net innehiller vr)ndning f. antingen i betydelsen 'vdndteg' eller i betydelsen 'ikerftIt
mellan tvfl viindtegar', vilketdera gir ej att avgcira. Flera Nordgrirdet ndhAq; giirden
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som ligger noff om gfrrdsbyggnaderna eller i norra delen i gflrdarnas igoomrflden.

Nordmarken BraAn, Nolmarken 1788; iing; ang. f.l. se fdreg.; s.l. innehflller mark f .,

hiir antingen i betydelsen 'zigoomr6de'eller 'utmarksomrflde'; iingen ligger i norra

delen av Angird; narnnet dr numera okiint. Flera Nordcingen ndlrega; ligger norr om
gflrdsbyggnaderna eller i norra delen i girdarnas iigoomriden. NyldndetBroEd,l'196;
namnet innehflller nylcinde n. 'nyodling';jfr Bd l4:2 s. 137,152. Nyviillet BroOr,

1828; namnet innehflller boh. nyvcille n. 'nybruten mark; nyodling';jfr Bd l4:2 s.137,
152 f. NribbaruLBg, 1806; iing; namnet innehflller boh. ntibba f. 'utskjutande udde',

om mark som skjuter in mellan berg eller annan awikande terrdng, t.ex. skog. 2 Ndte-

bergsflaten.1. BraGg, 1833; aker. 2. nddaba1JhqdaruLHv; aker; b6da 6krama griinsar

till gflrden Ndtebergs iigoomride; f.l. innehSller BN Ndteberg och s.l. tlate m. 'stot,

jiimn, slZit Sker'.
Orredalen bradhrr, BraBd; iker eller iing i en liten dal; f.1. innehiller antingen

figelbeteckningen orre m. eller boh. viixtbeteckningen orr f .' al' . Orremyren dlamyra

BraBd; uppodlad myr; f.1. innehflller fflgelbeteckningen orre. Orresndrsflate byasnap-

ftq.dan LDj; f.l. innehiller boh. orresndr n. 'alsnftr' och s.l. tlate m.'stor, jzimn, sldt

6ker'; platsen eir omgiven av alsnflr. Oxehagen dksahawan BraHol; namnet innehiller
snbst. ox(e)hage m.'inhiignad (hage) fdr gfu:dens oxar'.

Bild Zl.Marckyrkan. Foto forf. 2013.

I



t42

Pallegiirdet pdlarutLFib; aker; f.1. innehiller pallm.har sannolikt'berghdll, klippa
formad som en biink; avsats; berg med avsatser', se vidare inledningen avd. 5; ett litet
brant berg ligger invid Fkem. Pantstycket pfintstbkar LAI; giirde; f.l. innehiller pant
och s.l. stycke n., hiir sannolikt i betydelsen '(liten) markbit, 6ker', se iiven denna
avdelnings inledning; gZirdet har varit forpantat, dvs liimnat som pant eller pantsatt.
Passet LLh, 1870; bete, 6ker; platsen ligger i ett bergspass. PeppannynteJlaten
pipamwntaftfidryBraOo; iker; f.1. innehiller viixtbeteckningen pepparmynta och s.l.

flate m.'stor, jdmn, sldt 6ker'; kryddviixten peppamynta har antingen odlats pi eller
vid flkern eller fdrekommit i ftirvildade exemplar vid 6kerkanten; viixten odlas som
kryddviixt men dr f.d. siillsynt i Boh.; den fdrekommer tillfiilligt ftirvildad pi tide-
tomter, viigkanter och skrlipmark enligt Evastina Blomgren i Blomgren et al. 20Il
s. 455. Flera Piggen; de flesta narnnen innehiller siikerligen pigg m. 'spets'; 6tmins-
tone en iker betecknar en spetsig ikersnibb vid ett vattendrag; mtijligen kan nflgot av
narnnen utgtiras av en ellipsbildning innehillande mansbinamnet Piggen, jfr berg-
narntet Piggeberget i det niiraliggande Soteniis hd(Bdl4:2 s. 100). 2 Pinan.1. BraMb,
Pina 1834. 2. pina BraRy, Pina 1854; frkrar pfl stenbunden mark; namnen innehiller
pina f . ' plilga' ; det var en pliga att bearbeta den stenbundna marken; jfr Pldgan nedan.
Plankan pbdgka BraTii; ling, smal 6.ker; namnet innehiller planka f. i betydelsen
'lflng och smal flker'; se iiven denna avdelnings inledning. Plogjrirnet pb,brp1fi4at

BroBu, 1849; betesmark p5 udden Plogjrirnet (avd. 3). Pldgan pbSwanBraPp, 1841
6.ker;namnetinnehflllerpldgaf.;ikernvarenligtuppt. lg3zfirllavkvickrotochannat
ogrds, vilket gjorde det till en plflga att arbeta diir:jfr Pinan ovan. Porshdlet pdphat,

LSt; odling omgiven av berg; f.l. innehiller viixtbeteckningen pors och s.1. hdl n.,har
'l6gt liggande omr6de' . Pottan pdla BroFib, 1837; giirde; namnet innehiller potta f .
'liten rund gryta', dven om stdrre eller mindre fiirdjupning i berg, s.k. jiittegryta; gffi-
det ligger i en rund fdrdjupning i terriingen; jiimforelsenamn. Pdls hage pdls hQga

BroVe; beteshage ungefiir 200 m fran girdsbyggnadema; f.l. innehiller av okiind an-
ledning mansnamnet Pdl; i hagen ligger en kiilla med namnet Pdls krilla (avd. 10).
Pdskhynan pdskhila LHo; iker; i en stuga som fdrr stod vid eller pi ikern brukade
traktens ungdom ftirr ha piskfest.

Rappehagen rdpaharyan BroVr; f.l. innehiller s?ikerligen namnet pfl soldaten Rapp,
som bodde invid gr2insen till Vrangeb[ck; s.1. innehiller hage m.3 Resset eller Risse/.
1. Broln, Resset 1840; aker. 2. r4;at BroBre. 3. n;at Brald; 6ker; namnen innehiller
siikerligen en boh. motsvarighet riss n. eller ress n. till no. dial. rIs n. 'upphdjning,
jordrygg, bergrygg, hdgsta punkten pfl en backe', se t.ex. Bd I9:2 s. 70 f. samt under
Risseberget Bd I4:2 s. 120 med litteratur. Ressflaten Bralm, 1851; aker eller ?ing;

ang. f.l. se fdreg.; s.l. innehiller flate m.'stor, jdmn, sldt 6ker'. Rindeln riaabn BraAn;
iker eller iing; namnet innehiller boh. *rindel m. '(smal) jordrygg. 6s, hrig bank e.d.',
varom se *rindel Bd 15 s. 230 med litteratur; pi eller vid platsen har sannolikt funnits
en sidan terriingformation. Rinnaren riaa4BroHal, 1822; flker; namnet innehiller
boh. rinnnre m. 'liten bdck' ; namnet eir numera okant. Rinnare hagen BroHal, Rinnare
Hagen 1823; namnet innehiller boh. rinnare m., se fdreg. 2 Rothugget. I. rtSf,hogat
BroVe, 1917; uppodlad skogsmark.2.LBrd,1852; aker; narnnen innehiller vdstsv.

t
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rothugge n. 'mark diir man huggit upp rtitterna efter fiillda triid' (fr vdstsv. hugge n.

och viistsv. hugg n., bida 'hygge'); som pipekas i Bd l2:l s. 83 med litteratur iir
namnet inte ovanligt i liinet. Rulten r4ltan eller Rulteflaten BraOo, Rulteflaten 1843;

iker; namnet Rulten inneh6ller boh. rult m., egentligen 'liten rund kulle', i iildre tid en

inte ovanlig beniimning p5 tuvig eller kullrig iingsmark; narmet Rulteflaten dr san-

nolikt en uppsnyggning av narnnet Rulten genom tilliigg av den i ikernamnen i omrfl-
det si vanliga s.I. flaten, se t.ex. den i samma gird liggande 6kern Pepparmynteflaten

ovan.2 Rumpen rdrytpan.1. BraHa; Fker.2. LKfl; 16ng och smal frker; namnen inneh6l-
ler rump m. 'rumpa, svans' hdr i betydelsen ' l6ngt, smalt ikerstycke' . Rutan radaLSl;
fyrkantig frker; namnet innehiller ruta f. '6ker eller giirde av viss form och storlek
(24 alnar i kvadrat)' kanske ingiende i rutodling eller rutodlad flker; se vidare hiirom
tnder ruta denna avdelnings inledning. Ruteflaten nDtalVqdn BraSii; ang. f.l. se foreg.;
s.l. innehflller flqte m.'stor, jdmn, slzit 6ker'. Ruthacken BroSn, Ruthacka 1849; nam-

net innehflller pl. form av boh. rutehackn.; vid nyodling kunde man >>hacka ruta>>, dvs.
marken utstakades i rutor av viss storlek (enligt Bd 1, s. 200 under Rutan,24 alnar i
kvadrat), varefter man briinde marken och sidde rig; betalning fdr marken erlades per

ruta; se vidare Bd 15 s. 328 f. med litteratur. Rutorna, Nedre nQrara rQtana resp. Ovre
dpara rQtana BraSii; 6krar; namnen innehiller rutaf., varom se Rutan ovan; den plu-
rala formen tyder pi att varje iker omfattar flera utstakade rutor. Rdghagen niahhwan
LHm; 6ker; ang. f.l. se folj; s.l. innehiller hage m. 'inhiignad'; rflg har vlil odlats i den

inhiignade ikern. Rdgmyr rdrsmitr LTr, 1833; uppodlad myr; f.l. innehflller viixt-
beteckningen rdg; man har viil odlat rig pi flkern. Rdgplankan LHv, 1838; langsmal

6ker; ang. f.l. se foreg.; s.l. innehiller plankn f. i betydelsen'l6ng och smal flker'; se

dven denna avdelnings inledning. Rc)nnareflaten rdaaraftqdry BraGd; aker; f.1. iir dun-
kel men kan mtijligen av oviss anledning innehfrlla en are-ttvidgning av rcinnaf . eller
av det boh. verbet rcinna,fvn. renna 'renne, laupe; renne (bort); flyte, str@yme' (Norr@n

ordbok), se t.ex. Bd l9:2 s. 133 under Rcinnaremyren; nafl:rnet zir numera inte kiint i
bygden och dess sakliga bakgrund iir okiind. Riittareflaten rdlaraJba{an LHv; 6ker

eller ling; f.l. innehiller yrkesbeteckningen rcittare och s.l. flate m. 'stor, jiimn, sldt
6ker'; en rdttarc bodde diirinvid enligt uppt. 1932. Rtiverumpan r@uarbmpanLKo;
langsmal iing pfl Stora Kornci, vars form pirninner om en rdrmrmpa; i lingen odlades

bl.a. potatis. Rdnningarna ril4agana LFib; ilrar eller iingar; namnet innehi.Jler rdn-
ning m., f. 'rrijning'. Rdsniis rdsnes BroBre, Russnds 1814; aker och iing vid bergig
udde med rose; namnet Rdsnds innehflller sannolikt ett icke belagt NN *Rosnas pi
den bergiga udden med r6se vid vilken 6kern och iingen ligger.

2 Sandarna. 1. LFib, Sannama 1785; aker. 2. LHv, Sannarne 1839; se folj.; de

plurala namnformerna syftar siikerligen p6 att ikrarna ursprungligen bestod av flera
brukningsdelar. Manga Sand(en) san;innehiller sandm. 'sandmark, (6ker med) sand-
j ord, sandigt j ordstycke' ; ikerjorden innehiller sand. S andmadsbacken se In geb org s

mad. Sandvikas sd4ulgas Bral-u; Sker eller iing; namnet iir en elliptisk bildning och
innehflller sannolikt, av okZind anledning, ett kvinnobinamn Sandvikan, avseende en

kvinna p6 nigon av boslttningarra Sandvik i det niiraliggande BraTtr. Sandviksmad
sdqwgsmg eller Sandviks mad sdaoigs md LKo; grisbeviixt mad som gir ner mot
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vlken Sandvlk; f.l. innehiller viknamnet och s.l. mad'sankmatk', varom se denna

avdelnings inledning samt inledningen avd. 6. Sextonedelen sbkstnadelp BraRtir;
6ker; namnet innehiller sttbst. sextondel m.; flkern utgjorde fdrmodligen 1116 mtl eller
mtijligen 1116 av gfrrdens iigor; jfr Bd 8 s. 329.3 Sexdkrama. l. Broly, 1843.2. BraRk,

1835. 3. BraHl, 1834; sannolikt utgjordes resp. fiilt av sex ikertegar, jfr Bd 8 s. 329.

SexdkersJlatenBraMb, 1842;ang. f.1. seforeg.;s.1. innehillerflatem. 'stor, jzimn, slit
6ker'; ikern utgjordes siikerligen av sex sammanlagda flkertegar. Sikarne LHn, 1815;

6ker; namnet innehiller slk f. 'sank sluttande iingsmark river vilken vatten rinner, vat-
tensjuk siinka (diir vatten rinner fram)'; 6kem iir upptagen i sfldan mark; namnets
plurala form kan syfta pi att 6kern fcirr bestod av flera brukningsdelar.3 Sik(e)draget.
1. LHo, Sikedraget 1780.2. BroL6, Sikedraget 1840.3. BraBi, Sikdraget 1843; samt-
liga betecknar 'angay narnnen innehiller boh. sikdrag n. 'sankt stiille med vattendrag
i en sik', jfr mossdrag n. 'sankt stiille med vattendrag i en mosse'. 3 Sjdgdrd(en). l.
Sdgah LSk; sumpig mark vid sjtin. 2. eller Sjdgdrdsringen BroYr, Sjtigirden 1799,

Sjdgirds2ingen 1824. 3. eller Sjdlandet BroBu, Sjdgflrden, Sjcilandet 1849; Zing vid
sffanden; Sji)Sdrd(en) och Sjdgdrdsiingen innehiller boh. sjdgdrd m.'giirdesgird som
gflr ett stycke ut i sjcin', sannolilt eiven 'omride avgrdnsat eller inhZignat med sjrigird';
narmet Sjdlandet innehiller stbst. sjc)land r 'land vid sjcin'. 2 Sjdlandet. l. se

Sjdgdrd(en) rr 3. 2. BraHl, 1834; ang vid sjtin. Sjdlyckan Sdlhka BrRy, 1834; aker

eller iing; ligger vid fjorden. Skamflricken skdrtrlbdkan LHv; iker eller iing; enligt
uppt. ir 1933 processade tvi girds5gare om platsen omkring er 1900. Skarn skAn

LBg; flkersluttning med s.k. kutrygg pi mitten, vilket gjorde ikem svflr attbearbeta;
nafimet innehiller sv. och no. dial. skarn n. 'lort, dy, dynga', fvn. skarn n. 'skarn,

mflh,k' , i nedsiittande anviindning. Skattemanet skdtremhnatLlh; glirde, vilket soldaten
pi Rasketorpet hade mot skatt; namnet iir sannolikt en ellips av ett*skattemangcirdet
e.d., jfr stbst. skatteman 'skattskyldig person' (SAOB S 3642). F\era Skedet beteck-
nande 6krar eller iingar finns belagda i hiiradets lantmiiterihandlingar; namnen inne-
hflller boh. skede n. som i boh. forutom med betydelsen 'vzig mellan 6.krar', varom se

inledningen avd. 4, dven har betydelsen 'avdelning av giirde som bearbetats pi en

ging, viindteg, flkerren'; hiir kan inte avgciras vilken betydelse av skede somforeligger
i de olika namnen; om skede hiir ftirekommer i betydelsen 'vdg mellan 6krar'har san-

nolikt liige vid sidan vZig givit upphov till namnet. Skedflaten j?lkadry BraOh; Sker;

ang. f.l. se fcireg.; s.l. innehflllerflate m.'stor, jiimn, sliit flker'. Flera Skeddkrarna,
belagda i lantmiterihandlingar; ang. f.l. se ftireg. Fleru Skiljareplan Jblaraplfin; inne-
hiller boh. skiljareplan m. 'plan diir man skilde firen 6t efter den gemensamma vall-
ningen'. Flera Skog(s)flaten. Skogdckrorna skdqrlgrana BraKn; ikrar; f.l. innehiller
skog och s.l. rickra'nyplojd (eller for ftirsta iret plojd) vall'; ikrarna ligger sannolikt
i eller vid skog. Skop(p)arnaflaternal-ild, Skoppane flaterne 1801; namnet innehflller
siikerligen BN Skop(p)arna som betecknar torp i samma omride ochflate m. 'stor,
jiimn, sliit hker' . Skotdn skdtqa BraBi; f.l. innehiller subst. sko och s.l. td f .;jiimforel-
senamn utgiende frin att formen pi en del av lokaliteten av namngivaren associerats

med formen pi tidelen av en sko; om denna typ av jlmftirelsenamn se t.ex. Ejder 1951

s. 7 ff.; flkerns form piminner om en stdvelfot med tfl. Skrdddareflaten skrdSaraftQdry
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BraBa; aker; f.1. innehiller yrkesbeteckninget skrciddare och s.l. flate m. 'stor, jdmn,

sldt i.ker'; en skriiddare bodde intill flkern. Skt)llungeflaten JdlogaJbqdryBraAn; Fker

som grdnsar till girden Skdllungen; f.1. innehfiller BN Skdllungen och s.l. flate m.
'stor, jdmn, slit flker'. Skitten pldtre LKo; sluttande, plan, grdsbeviixt sliitt med tunt
jordlager och dfrlig jord; numera fotbollsplan. 2 Smedjeflaten. l. BroMy, 1826.

2. smZlaJbidry BraBg; aker; f.l. innehiller slbst. smedja och s.l. flate m. 'stor, jdmn,

slrit flker'; hiir 169 fijrr en smedja. Smedmyren smlmyre LTr; uppodlad *y" nu 6ker;
f.1. innehflller av okiind anledning yrkesbeteckningen smed och s.1. myr f ., varom se

inledningen avd. 6. 2 Smdjorden 1. BraBr, 1814; aker. 2. smdlbba BraSkd; smfl Skrar;

f.l. innehiller ad1. smd och s.l. jord'odlad flkermark', mdjligen mer eller mindre lik-
tydigt med dker; om jord se ziven denna avdelnings inlednin g. Smdtegen, Norra resp.

StidraBraBa, 1816; ikrar. Smdtegvallarna BraGd, Smfltegwallarna 1830. Smdtyget
BroL6, 1792; iker; namnet innehiller, av okiind anledning, det numera blott i vissa
trakter brukliga smdtyg n. i betydelsen 'smibarnskliider' eller, i en numera utdcjd an-

vdndning, omyttre kdnsdelarnapS gosse (SAOB smityg 57752). SmdvallarnaBraNb,
Smflwallarne 1839; s.l. innehiller vall m.'mindre 6ker i utkanten av en 'm$ . Smiitte-

flaten smdlalbqdr"cBrdla;6ker vid viigkroken Smdtten; f.l. innehflller namnet Smcitten

(avd. 4) och s.1. flate m.'stor, jdmn, sldt Sker'. Flera Smdrhdlan; hkrlar eller Zingar,

vilka ofta ligger liigre iin omgivande mark; namnen innehflller smdrhdla f. 'liten h61a

med smor i mitten pi grotfat', hiir i bertimmande anviindning om 6ker eller dng som
ger god avkastning. 3 Snet snet l. LKfl; trekantig akerbit. 2.LDj; ojiimnt formad [ker.
3. BraBrii; triangelformad Sker; namnen iir (ideella) ellipsbildningar innehillande adj.

sned sannolkttill ett underliggande *Snedstycket e.d.2 Snipeflafen. 1. BroStr, Snibe-
flaten 1825.2. snipaftSdr"t BraHiir; iker eller iing; nr 2t:,gger vid berget Snipeberget,
vilket skjuter ut med ett spetsigt snipformigt utspring (se Snipeberget avd.5); san-

nolikt 2ir nr 2 en redukt av ett underliggande *Snipebergsflaten. Spavdndningen
spdudarya BraBi; mycket liten frker; namnet innehiller siikerligen en bildning till
boh. v. spadviinda'bearbeta jord genom att viinda upp den spadtag for spadtag'; san-

nolikt spadvinde man flkem vid uppodlingen kanske pi grund av ytans ringa storlek;
jfr SpadflateruBd20:l s.214 och SpaddkernBd20:2 s. 286. Spekehagen spegahhryan

BraTu, 6ker; f.1. innehiller den stam spik- (med kort l) 'torr, mager' som t.ex. ingir i
standardsprikets adj. spicken och dial. v. speka 'torka' (Rietz s. 654) samt i boh.

spek(e)trapp spigatrap'magert, torrt och dflligt stiille'; se iiven SpekelidenBd l9:2
s. 210 med litteratur. Stadighagen stddthawan BraRtir; 6ker eller Zing; f.l. innehiller
sannolikt ett soldatnamn Stadig och s.l. hage m. Stigen stlanBrdlu; flker; 6kern ligger
sannolikt vid en stig; en annan mdjlighet iir att en stig gitt i utkanten av Skern;
jfr akernamnetGatanovan. Stintenborgsflaten BraBd, 1853; ang. f.1. se fdlj.; s.l. inne-
hiller flate m. 'stor, jiimn, sl2it iker'. Stintenborgsvall slintanbesuhl BraBd, 1849,

1853; aker eller Zing; f.l. dunkel; s.l. innehiller vall m. sannolikt i betydelsen 'griis-
beviixt opliijd mark, dng'. Stockeviks mo stbfr,auigs md LA|' omride vid viken och

torpet Stockevik;f.1. innehflller viknamnet eller BN Stockevik och s.1. mo m.'omrflde
med sandig jord diir ljung eller tall viixer'. Flera Storemyr. Flera Stoflaten. Storliden
stdrlia BraSii; f.l. innehiller adj. stor och s.1. lid f.'sh,fitning'; vid uppteckningstill-

I
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fallet (1934) ansigs ikern vara den sttjrsta 6kern i SAm. 2 Storcingen stQrcbgan.

1. BraHol. 2. BraN6; f.1. innehiller adj. stor; bida Zingama bestir av stora fzilt.
2 Stortingsflaten. l. BraNb, 1839.2. stdregsftqdan BroSe, 1843; f.1. inneh6ller nam-
net Storcingen och s.l. flarfe m. 'stor, jiimn, sliit tker' .2 Strandhagen 1. BraKii, 1846.

2. strdahawanLBg; ligger intill havet; f.l. innehiller stbst. strand f. och s.l. hage m.

Stut(e)hagen snldahawan BroSv; f.l. innehiller stut m. 'kastrerad ungdur eller ung
oxe' . Stutleder BraBd; Sker eller iing; ang. f.1. se fiireg.; s.l. inneh6ller led n. ' gind, av
l6sa slanor'eller'cippning i stiingsel stiingbar med tviirlagda slanor'; sannolikt iir ett
led i hiignaden den ursprungliga namnbdraren.2 Stuttarna. 1. BroL6, Stiittarne 1786.

2. BraSktj, Stcittame 1823; Fkraq' narnnen innehiller boh. och no. dial. adj. stutt'kort' ,

i no. och sv. dial. nigon gflng iiven stdtt; om namnbildningen se folj. Stuxen stfitran

LOr?; aker; namnet iir en ideell ellips till boh. och no. dial. adj. stutt'kort' med
dker m. som ellipsbas; jfr fdreg. 2 Stycket. 1. BraHl, 1799. 2.IjIr, 1833. Stdmvallen
stdmuhln LFi; aker eller iingsmark nerflt havet; f.l. innehiller stcim m.'damm, fdrdiim-
ning'och s.l. vall m. sannolikt i betydelsen'grdsbevdxt opliijd mark, eing'; en damm
eller fordiimning har sannolikt frlrr legat vid lokaliteten. Svadniibban sudntbba LFi;
aker; f.l. innehiller svad f .'16gt berg, sliit, sluttande (g?irna slipprig) berghiill' och s.l.
ntibba f. 'kilformigt stycke'eller'smal, spetsig utskjutande iker eller terriingforma-
tion', hdr Ssyftande ikerns form; invid akern ligger sliita berghiillar, Svadncibbehcil-

larna (avd.5). Svanebergslid susnabapliBra\la; flker eller iing; f.l. innehiller namnet

Svanebergslid (avd.5); lokaliteten ligger viil pi eller vid sluttningarna. Stilgeflaten
BraKn, Seljeflaten 1857, Siljeflaten 1859; f.l. innehiller boh. viixtbeteckningen silj f.
'seilg' och s.l. flate m. 'stor, jiimn, sliit 6ker'. Minga Sciltan sdlta, samtliga beteck-
nande tidvis civersvdmmade sankiingar vid havet; namnen innehflller boh. srilta f. 'salt
strandeing'. Sciveklev sdoakbeu LSI; aker; f.l. innehflller viixtbeteckningen sav och s.l.

klev f., hiir i betydelsen 'dal' , se vidare inledningen avd. 4 och 7; enligt uppteckningen
1932 v'ixte fdrr sliv i dalen. Si)drumpen slrampan LKob; litet giirde; namnet inne-
hfiller boh. sddrump m. 'fflrsvans', jfr ilven rump m.'l6ngt smalt ikerstycke'; jiim-
fdrelsenamn.

Manga Tegen tQan. Tjcirnet S{4at LFi;15gt liggande 6ker; namnet innehiller tjrirn
n.; 6kern Zir en utdikad tjiim. Tbrrtypp rrlflp BraNo; flker med torr och mager jord;
f.1. innehiller adj. torr ochs.l. tipp'spetsig topp'med labialiserad l-vokal; likalydande
namn iiven i avd. 10 samt pi flera andra platser i Boh., se t.ex. Bd 9 s. 6 med litteratur
och Bd 8 s. 3. Tbrs hage tdp hdwa eller Tbrs flate tdp Jbdda BroMy pi griinsen mot
BroVe; naflrnen innehiller av okiind anledning mansnamnet Tor och hage m.'inhiig-
nad (betesmark)' resp. flate m.'stor, jdmn, sldt 6ker', om vilka se denna avdelnings
inledning. Torvhagen tdluhhqan BraTi; flker eller 2ing; f.1. innehiller subst. /oru; >>forr

torvupptagninp enligt nppt. 1934. Tresnibben trlsnepan BraPp; trekantig aker:jiim-
fcirelsenamn. Trillarebacken trZlarabhkan LBg, 1846; aker i backsluttning; f.l. inne-
hflller av okiind anledning v. trilla'rulla, falla' med -are-komposition, varom se

Alfvegren 1958. Trinde hage tr:t4a hdwaLHo; enligt uppt. 1932 >>eningiirdad ffinsel>>,

dvs. en inhiignad rund jordpliitt eller yta; f.l. innehiller adj. trind'rund'. Trindehagen
tri4ahhtpan BroSn. Trindemyr triaamlr LIr; uppodlad myr; f.l. innehiller adj. trind

f-
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syftande pi lokalitetens form; jfr Trindemyr avd. 6. Trommeflaten trdruaftqdan LSti:
iker eller iing intill viken Trommekilen (avd. 1); namnet dr sannolikt en redukt av ett
*TromrnekilsJlaten. Trtinget trdgat LKob, 1842 iker; namnet innehiller boh. triinge
n. 'fringt stiille, tr6ng passage'. Trcintan trdnta LHv; uppodlad myr; namnet inne-
hflller boh. v?ixtbeteckningen trdntq f. 'tranbdr'; namnet ?ir siikerligen en ideell ellips
med myr f. som underliggande grundord. Jfr Trtintemyren (avd. 6). Trtinegel trdtralqb
LLhTd, 1844;tring, odlad dal mellan Torgestad och Lassehaga; f.l. innehiller v. trcita
' grdla' och s.1. gel' tr1.ng dal', varom se inledningen avd. T ; sannolikt har det uppst6tt

tvister giillande om lokaliteten h6rde till Lassehaga eller Torgestad. F1era Tungan tdga
tdga; ilrrar och betesmarker; i Atminstone tvi faIl har lokaliteterna en tungliknande
form. Tunghed tdghg BraSiid, Tunge hed 1823; frker; mtijligen innehflller f.l. adj. tung;

s.l. innehiller hed,varom se under Fidje hedar; f.1. kan syfta p5 att jorden lir tung och
svirbearbetad hedmarksjord. Tunneflaten tdaatlrQdry BraTii; aker; f.1. innehiller tunna
f . och s.l. flale m. 'stor, jzimn, sliit iker'; >>sank flker i vilken en tunna siinkts ned for att

samla vatten>> enligt uppt. 1934. 2 Tuveflaten tDaftodr.t. 1. BraSkd, Tufvene flaten
1853; ftirr betesmark uppfylld av stora tuvor; riven Tuvorna. 2. LI<La, Tufweflaten
1788; aker eller iing; f.l. innehiller tuva f . och s.l. flate m. 'stcirre flackt fZilt'; lokali-
teterna iir tuviga. Tuvorna se foreg. nr l. 2 Tuviingen tdutbga. 1. LSo. 2. BroMg,
Tufiingen 1694.FleraTvcirflaten tudrJbqdan; f.l. innehiller adj. nar och syftar pfl att
zigorna ligger pi tvdren i ftirhillande titl intilliggande 6krar; se t.ex. likalydande namn
i det niiraliggande Soteniis hd, Bd l4:2 s. 159. Tvrirsanden tufipas BraRy, 1834; aker
eller iing; ang. f.1. se fdreg.; s.l. innehdller sandm.'6ker med sandjord'. TyfteJlaten

t|ftafts&.x Bralu, 1812; aker eller iing vid torpet Tyften; f.l. innehillerBN Tyften och
s.l. flate m. 'stor, jiimn, sl[t iker' . >>Tyllicks flaten>> BraSd, 1831; namnet innehflller
sannolikt angsnamnet >>Tylicb> nedan. >Tylliks Aker>>BraSa. 1831 ("Aker av Norr

Rllicb); ang. f.l. se fiireg. Tysken tligkan LAl; giirde i norra delen av hemmanet;
namnet innehiller antingen ett mansbinamn Tysken, eller ocksfl iir det en ellips av ett
*Tyskehagen, *Tyskebacken e.d., i bida fallen sannolikt syftande pfl att n6gon nyin-
flyttad tysk har iigt, brukat eller pi annat sitt haft samband med giirdet;jfr t.ex. Tyske-

backen i det niiraliggande Soteniis hd (Bd I4:2 s.159) med litteratur, speciellt Tysken

i Bd 12:1 s. 365. Tysslirugemon tislegamdn BroFii; f.l. innehiller boh. tyssling m.
'lingon' och s.1. mo m.'omride med sandig jord diir ljung och tall vdxer'.

2 Utgardet. l.d.UAt BraSy; g?irde som ligger l6ngt fran gflrden. 2. BroFib, 1819;
inneh6ller utgrirde n. 'lflngt fran gflrden liggande giirde'.

Varden (Valen) udban BraFror; iker; namnet innehiller varde (boh. vale udtra m.)
'uppkastad stenhcig, stenros'; pi flkern fi.nns ett stort stenkummel, en varde, som

siikerligen zir den ursprungliga namnbdraren; omvarde m. se iiven inledningen avd. 5.

Vassmyrarna ud;myrana LHm; f.d. myr uppodlad vid uppteckningstillftillet 1932
f.l. innehiller antingen vass ay vatns, dvs. gen. sg. av yatten, eller ocksfl viixtbeteck-
ningen vass, vilketdera ghr numera ej att avgdra; s.l. innehiller myr, varom se inled-
ningen avd. 6. FleraVireflaten ujraJbqdan; ikrar; f.1. innehiller boh. viixtbeteckningen
yire m.'hontrdd av seilg' och s.l. Jlate m. 'stor, jdmn, sldt flker'; pi ikrarna eller utefter
ikerrenarna viixer (viixte) mycket vide; pi en flker fanns fdrr en mycket stor buske av
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honsdlg.2Vireskiftet 1. LBe, 1841, 1858.2.uirddftat LKob, 1842 iker; omf.l. se

fdreg.; s.1. innehiller skifte n. '6kerskifte'. Vitabanken uitabdgkan BraTii; fl.ker med

vitaktig bottenlera; f.l. innehfiller adj. vit med syftning pfl lerans fiirg; s.1. innehiller
bank' jordbank, ftirhdjning' . Vdster i maden udstar t m{aLKo; grzisbevuxen mad p6

den vdstra delen av Stora Korn6; lokaliteten utgor den viistra delen av en delvis sam-

manhiingande mad, vars cistra de1 utgors av Oster i maden (se nedan); namnet bestir
av en llgesangivande prepositionsfuas. 2 Viittnet. 1. BraBrd, 1832;'ang. 2. udlnat

BraTu; 6ker; namnen innehflller boh. viittne n. 'vatten, vattensarnling som uppster av

ur jorden framviillande vattenidror; brunn; vattningsstiille fcir djur'.
Attdkrarna BraMb, 1786; akern bestod av 6tta tegar.

AndenBroBro, 1838; 6ppet markomridet vid Zinden av en 6ker. Angbdgen tigbbtpan
forrr Angebdgsmaden BraRy, Angebogs maden 1834; sumpig iingsmark vid viken
Angebdgen (avd. 1); narnnen innehSller viknamnet och namnetlngbdgen iir siikerli-
gen en ellips av det aldre Angebogsmaden, vars s.l. innehflller mad f ., hlir i betydelsen
'sump:ing'. Angen dgaBral{o; gammal 'ang. Anggel delobLBe; kohage; f.I innehiller
ring och s.l. gel n. 'mellanrum, Oppning mellan berg', se inledningen avd. 7 ; lokalite-
ten bestir av dngsmark i en klyfta mellan tv6 berg. Anghagen tigharpan BraMb; 6ker.

3 Odegdrden 1. BroVi, 1784.2. lgqr,,BroFlb; flker eller Zing. 3. lgqr\LFj; giirden

som utgors av (del av) gammal tidegird; namn innehillande subst. ddegdrdm. vittnar
vanligen om att lokaliteten under n6gon period varit en obebodd g6rd vars mark bru-
kats under nigon annan g6rd; om tidegflrdsproblematiken se t.ex. Bd l2:l s. 67 f. med

litteratur, Framme 1985 och Framme 1999.2 Odegdrdshagen. l. QgaphhwanBraBru;
flker eller ang. 2. Qgashargan LLh; giirde; f.l. innehflller ddegdrd, varom se fcireg.

Okelnshagen LDj, Ogelnshagen 1837; iingsmark; f.l. innehflller 'angsnmnnet Okeln
(nedan). Okelsgaten LDj, 1837; f.l. innehflller sannolikt Angsnamnet Okeln dar n fallit
bort mellan I och s; s.1. innehfrIler flate m.'stor, jzimn, slit 6ker'; 6kem iir upptagen i
'angen Okeln. On 6e BroVr, 6en 1799, Onn tgZ5; torrlagda saltiingar, vilka tidigare
var helt kringflutna och bildade en ci: namnet innehiller nordboh. best. sg. av 6 f.,
jfr t.ex. myr och jord i best. sg. myre och jole (tjockt /) med e av viixlande kvantitet
siviil som kvalitet. Onaflaten daalbqdry BraGd, Oneflaten 1795, Onneflaten 1830;

6ker eller iing niira g6rden Ona;f.I. innehflller BN Ona. Onedkrarna baaqkrana BroFIr,

Ohne fikrarna 1895; ang. f.1. se f6reg.; ikrarna grzinsar till Ona. Orsringen, Lilla lbla

dsega resp. Stora sttilra dpega BraBe; tv6 dngar, en mindre och en storre; namnen
innehiller BN Orstingen, viket betecknar ett f.d. torp pfl den intilliggande byn
Brastads mark. Oster i maden ristar t mtiaLKo; grlsbevuxen mad p6 den cistra delen
av Stora Komd; lokaliteten utgtir den cistra delen av en delvis sammanhZingande mad

vars vdstra del bestir av Viister i maden (se ovan); namnet bestflr av av en lligesan-
givande prepositionsfras. Flera Osterdng(en). Ovre grirdet dpara lAt BBe; aker; ligger
ovanfdr ikern Nedre gdrdet (se ovan).

Brunna brina eller Tvete brunna BroTv, delvis igenganget flkeromride med flera
6krar. - Tvete brunna EK. - Namnen innehiller plural form av boh. brunne m. 'brand;
omride avbriint med avsikt (fdr att svedja marken ) eller av vida; svedjefall'. Se d.ven

r-
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Brunneberget och Brunneliderna, bida avd. 5. Den i skrift belagda namnformen
Tvete brunna innehiller BN Tveten.

Enstupegiljan (nstubaylqaLKo,Zingsmark i en gilja, dvs. rippning mellan berg,
pi Stora Komd. - F.l. innehflller en tillfiillig bildning syftande pi att platsen karaktii-
riseras av att den ligger vid ett enda stup. S.l. innehiller gilja f.'grrisbevuxen srinka

mellan tvi berg, iingsstycke eller iker som ligger mellan tvi berg si att man endast
kan komma fram pi tvfl hill', varom se dven inledningen avd.1. Med avseende pi f.1.

jfr den i niirheten liggande Femstupegiljan.

FemstupegiljanfdrysrubalehlaLKo, iingsmark mellan berg pi Stora Kornci. - F.l.
innehiller en tillftillig bildning syftande p6 att platsen karaktiiriseras av att den ligger
omgiven av fem stup. S.l. innehiller glljaf .' grasbevuxen sinka mellan tvfl berg, angs-

stycke eller frker som ligger mellan tvi berg sfl att man endast kan komma fram p[ tvi
hill', varom se iiven inledningen avd.7. Namnen Enstupegiljarz (strax ovan) och
Femstupegiljan iir siikerligen givna som parnamn.

Fidje hedar ftd1a hdar LFe, girden Fidjans del i omride bestSende av i en bred
dalgang mellan hiijder liggande, f6rut vattensjuk, >>numera> (enligt uppt. 1921) ton-
lagd och uppodlad mark. - Fidje hedar 1867 Holmberg 1867 s. 163. - Namnet inne-
hiller BN Fidjan sanfi hed f. hiir sannolikt i den boh. anviindningen om grlisslzitt,

kanske med en ursprunglig betydelse 'gemensam betesmark (i vissa fall odlingsbar)',
varom se vidare denna avdelnings inledning. Omrfldet har sannolikt i iildre tid anviints
som gemensam betesmark, kanske ocksi fbr gemensamt hiifang fcir flera byar i sock-
nen, jfr Hedarna, Heden samt Kringlehed ovan.

Gullbringan gillbriga BraBa, f.d. aker c. 150-200 m frin ett stcirre hiillristnings-
omride inte langt frfln Brastads kyrka. - F.l. innehiller gull (guld), sannolikt i en all-
mdnt rosande betydelse eller mojligen syftande p5 nflgon annan, i dag inte framtrii-
dande eller kiind egenskap hos lokaliteten, vilken har ftirt namngivarens tanke till
guld. Den forhiirskande ikerjorden i omridet innehiller gul lera och en mtijlighet iir
att den gula lerjorden i denna Sker i viss belysning kan ha skimrat som guld. Om namn
innehillande gull (guld) se Andersson 1965 s. 242 ff. S.l. innehflller bringa f. 'brdst,
brristdelen av (slaktat) kreatur', som hdr jiimfdrs med namnbiiraren. Bringan anses

ofta vara den blista delen av kcittet och jiimfdrelsen syftar p6 att denna 6ker dr en av
g6rdensbiistaochmestgivande;jfrt.ex.ikernamnetBringani SOV 9 s.2ll. Omrfldet
brukas inte liingre som 6ker, men grdsvdxten pi den f.d. akem iir pifallande god.

Harskasliderna hd*aslianaLHv, glirde norr om gfrrdarna i V. Hiiggvall. - F.l. Ar

dunkel. En mtijlighet iir dock att namnet innehflller ett kvinnobinamn *Harska med
genitivform p6 -s bildat till no. dial. adj. harsk'noko hard i r6yst el tale; grov, noko
hfls; beisk, gretten sinna; djerv, dristig, ivrig; ihuga etter' (NO). En annan mojlighet iir
att f.l. innehflIler BN Harska i Hiby sn, Tunge hd, i si fall pekande mot ett samman-
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hang med n6gon av girdarna i Harska, sisom att nigon dArifran flyttat till Hiiggvall i
Lyse sn och/eller odlat upp, igt eller arbetat pi giirdet. Avstindet mellan Harska i
Hiby socken i Tunge hlirad och Hiiggvall iir en dryg mil, vilket mdjligen kan tala mot
en sidan anknytning. Namnet dr numera okiint i bygden.

JansemonTdnsambn BraBg. - F.1. tycks innehilla mansnamnet Jan i genitivform
med den frir omridet typiska stddvokalen a mellan s och efterfdljande konsonant,
jfr t.ex. Kjellseflaten ovan. Marken sdgs dock vara uppodlad av en man med namnet

Jansen, varfdr man dven kan ttinka sig att f.l. innehiller narnnet Jansen, ddr nasalen ru

smdlt samman med det omedelbart ftiljande m. S.l. innehiller mo m.'omride med

sandig jord diir ljung och tall vdxer'.

Kalveskedet kdkuajit LFi, flker, plats diir man brukat skilja kalvarna som gitt pi
allmiinningsbete och fordela dem p6 resp. dgare. - F.l. innehiller djurbeteckningen
kalv och s.l. skede n. som i boh. fdrutom betydelsen 'vzig mellan flkrar', varom se in-
ledningen avd. 4, enligt DAGs iven uppvisar betydelsen 'avdelning av gdrde som

bearbetats pi en gflng, viindteg, 6kerren', varom se dven denna avdelnings inledning.
Sannolikt 2ir det den senare betydelsen som fijrekommer i det hiir behandlade namnet,

vilket vlil betecknar den del av flkem diir kalvskiljningen skedde.

Rflgflrdarna rdgalrana LKlii, flker- eller iingsmark med okiint liige. - Namnet inne-
hlller rdgdrd m. 'giirdsgflrd som bildar rigang eller grdns' (SAOB R 3457). OmrSdet

ligger sannolikt vid en ligogriins, se vidare *Rdgdrd(en) Bd 4 s. 156 med litteratur.
Appellativet ingir tiven som f.1. iBN Rdgdrdsdal iBro sn. Den plurala namnformen
pekar hiir sannolikt mot att namnet flsyftar flera brukningsdelar.

Rflnnegatan BroSt6, flker. - 1837. - Likalydande namn fdrekommer i namn pi
sex lokaliteter i Orusts viistra hiirad, av vilka fem iir fiigator och ett en hemmansdel
(Bd 8 s. 217 t.) samt i ett fall i Orusts tistra hiirad (Bd 9 s. 112), samtliga endast be-

lagda i lantmiiterihandlingar. I Bd 8 a.st. citeras ett beliigg fran Valla sn, Tidrns hd,

visande pi fdrekomsten av ett boh. appellativ riinnegata med betydelsen 'vdg (med

stenar 5 6mse sidor), utefter vilken korna >>rdnna> till hagen'. Vidare pipekas miijlig-
heten att denna betydelse av riinnegata inte lir ursprunglig, eftersom kesa och inte
riinna dr det verb som normalt anviinds di det giiller kor som satter fafi till hagen.

Istiillet frarnfors tanken att ordet rc)nnegata har sin grund i att vtigens utseende ftjr
tanken till en rdnna, eftersom den har stenar (stengiirdesgirdar?) som stzingsel pi omse

sidor. Akernamnet Rrinnegatan dr i varje fall siikerligen sekunddrt till en numera icke
belagd beniimning pi den fagata vid vilken 6kern ligger.

Skriippegel skrdpafi,h LHo, 6krar mellan berg. - F.1. innehiller sannolikt boh.

viixtbeteckningen skrtippc f. som betecknar storbladiga veixter av olika slag eller boh.

skrc)ppa f. 'matask'. Om namnet innehiller viixtbeteckningen, syftar namnet pi ftire-
komst av storbladiga vaxter pi eller vid lokaliteten. Innehflller namnet skrtippa
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'matask' syftar namnet antingen pi att nflgon terriingformation med formen av en

skriippa fdrekommer pi eller vid platsen eller ocksi pi att nigon hiindelse i samband

med en skriippa fcirekommit diir. Ytterligare en mdjlighet iir att man haft fcir vana att

forvara sin skriippa vid platsen och ta sin matrast diir vid arbete i niirheten. S.l. inne-
hlller gel'mellanrum, springa, gap; dppning mellan tvi berg', varom se inledningen
avd.1. Aharna ligger i en oppning mellan tvfl berg.

2 Skymtan. t. Jaryta, fioruta Bralu, Skrar eller iingar niira grdnsen mot BraPp.

- Skimta 1841.2. fiata eller fiutaBraSdd, Sker eller iing. - Skimta t823. - Namnen,

som numera dr okdnda, inneh6ller sannolikt no. dial. skimta, slqmta'lysa, glimta
uklirt fram, blinka, glitra' (NO), jfr sv. slqmta. Namngivningsgrunden iir okiind.
Jfr Lilleskimtan och Storeskimtan (bida avd. 5) samt Skimtarbergen (-berget)Bd7A:2
s. 222 f . och mtijligen Slcymteberget Bd l7 s. 202.

Stickemuvan stikamuuo (uppt. 1932) LHrn, gZirde. - Namnet innehiller troligen
ett numera okiint boh. stickemuva f., vars f.1. sannolikt innehflller sticka f. och s.l.

muya f.'liten (hti)stack, (hd)site', jfr bhl.s hd-muva f. med betydelsen '(hopsamlad)

hog av stickor, barr m.m.' (Rietz s. 443). Stickor och bar samlades i iildre tid ihop och

spreds pi flkrarna som jordforbiittringsmedel, se stikke-backe (Riea s. 676). Mtijligen
har 6kem tjiinat som tillf?illig ftirvaringsplats frir sidan htig innan dess innehill spreds

ut pfl omgivande flkrar. Om best?imdhetsmorfemet a i sg. hos svaga femininer i om-
ridet se under avsnittet om dialekten i Stangeniis.

Torolds myr tdrals mlirLBgSa, uppodlad myr, flker. -Torfvals myr 1841. - Nam-
net innehiller mansnarnnet TorvaldlTbrold med vokalassimilatton d4, varom se

latu6nlg33s.69.ltrt.ex.pilForvordrifierg\rcndeTorwordepa@stadeoohTbrwo[r]d
pa R@deske (I-ind 1905-15 sp. 1216). Jfr ev. dstnorska Tarald flterg6ende pi fvn.
Poflv)aldr, samt Taraldsdngen Bd 20: 1 s. 71 och Thraldstjdrnet Bd 18 s. 165 med

litteratur. Se dven NPL s. 289 under Torvald.

Ihiidevont trsdaocint LDj, vattensjuk 6ker och ting. - Namnet iir dunkelt, men kan

vara en ellips innehillande en sammansdttning av trddaboh. troda'trarrpa' och boh.

adj. vont t)6int egentligen 'ont'men dven 'svflrt, besvdrligt'. Betydelsen kunde dfl vara
'stiillet som zir svflrt eller besviirligt att trampa (i)'.

>T$ick> BraSd, iing. - 1786. - Narnnet dr svSrgenomskidligt men kan mdjligen
itergi pi ett ursprungligl *Tvilycke, diir I labialiserats till y genom piverkan av det

ftiregiende y, vilket diirpfl bortfallit framftir det labiala y, med jiimforelse till 6ver-

gangen av kvia till lqa'mindre inhiignad for kreatur, filla m.m.'. Om sfldan ljudut-
veckling se Sdhl 1950 s. 56 tr S.1. i namnet *Tvilycke innehiller i si fall lycka'lttten
(inhagnad) 6ker eller iing'. Namnet kan under sidana omstiindigheter antyda att loka-
liteten i namngivningsogonblicket haft tvidelad form.

s Rietz fiirkorhring f<ir bohusliinska.
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Ulvegirden illoagErl BroEdKl, liten iing vid Kajeberget. - Ulfvegird 1837 . - Nam-
net innehiller siikerligen ett *ulvgdrd 'varggird, relativt stort, av triihiignad eller jord-
vall inhiignat omr6de, i vissa fall med vargopar, dit varg lockades med kadaver efter
sjiilvdtida djur och gamla hdstar' (Varggropar och varggirdar); jfr Varggdrden Bd I
s. 203. Siikerligen har hiir i iildre tid funnits en varggflrd.

Flera Underldnnetilndakbnr. - Namnen innehiller sannolikt det i Bd L9:2 s.2ll f.
med litteratur tnder Underkinde(t) antagna*underlcin(d)e n.'lhgtliggande mark, 16gt

liggande stycke land'. Se aven UnderlcindetBd l4:2 s. 167 . Jfr ziven subst. dyerldnde
n 'hdgt liggande mark' och namnet Overlcindet Bd 6:2 s. 479,8 s. 339. I fltminstone
ett fall pipekas i uppteckningen att platsen ligger nedanfcir annan 6kermark.

Okeln LDj, iing. - Ogeh 1802. - Namnet innehiller sannolikt ett till boh. cike m.
(varom se under Oken nedan), bildat boh. *dkel med likartad syftning. Jfr det i Viister-
botten f6rekommande ygel eller dgel f. 'av en siilhud tillskuret stycke som anveinds

som ovanlf,der i s.k. sjal-skor' (Rietz s. 835).

Oken BraKn, dng. - 1791. - Namnet innehiller boh. dke dga m.'tygflik varmed
man tikar ut ett fdr trangt plagg, kil, skarv; kilformigt markstycke' och kan antingen
syfta pi att iingen iir en utdkning av ett markomride eller ocksfl pi att iingen eller en

del av den har formen av en kil. Se dven dngsnamnet Okeln ovan och Skernamnet
Oken i Lane hd (Bd l2:2 s. 394 'markstycke som lagts till ett annat'), Oken i Viistra
Hisings hd (Bd 4 s. 152) och bergnamnet Okeberget Bd 20:2 s. 232.

9. Skogar, lundar, bevuxna omrAden; enstaka trtid
Skog m. ingir i sin standardsprakliga betydelse'(sttirre) omride helt eller till over-
viigande del beviixt med trdd'i namn pi sttirre och mindre tr[dbevuxna omriden.
Ordet har samma betydelseomfing bide som namnelement och som appellativ. Lik-
som i det niirbeliigna Soteniis hd (Bd l4:2 s.167) och i Tanums hd (Bd l9:2 s.213)'dr
sl<og ett semantiskt dverordnat begrepp och anvdnds vid definitioner av olika triid-
bevuxna omriden. Skog ar det vanligast forekommande namnelementet i denna av-
delning.

Ett fetal naturnamn i hiiradet innehiller krirr.I DAGs ftirekommer kcirr n.'tad-
dunge fdretrddesvis pfl sank mark; sn6r av lflga triid och buskar (oviisentligt om mar-
ken iir torr eller fuktig); dunge'. Fvn. har kjarr n.'kjerr, smiskog, kratt, busk, helst p5
vit grunn' (Norrpn ordbok) och no. dral. kjerr n. 'Sump, Myr; isar med Krat eller
smaa Buskvrxter' (Aasen), kjerre m. 'liden Skov eller Lund isar av smaa Treer'
(Aasen). Nisl. har kjarr n.'Krat, Kratskov' (Bl6ndal). Som pipekas i Bd 19:2 (s. 215)
framtonar tre huvudbetydelser: 1) 'sank mark (i allmiinhet)', 2) 'bevuxen sankmark'
och 3) 'snflr av smi trad eler buskar (oavsett markens beskaffenhet)'. Betydelsen

t
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'snirskog' tycks overviiga i viistra delen av Norden, se Fridell 1996 s. 119 f. med lit-
teratur, Bd l2:l s. 366, DSA 8 s. 301 f. ('kratskov, buskads pi fugtig grund' och 'sum-

pet, fugtigt omrflde'). Enligt Hans Jonsson (1966 s. 336 ff.) kan sprflkmaterialet bide
ge sttid fdr att den primiira betydelsen av ordet varit '(sumpig) smiskog el. (sumpigt)

buskage e.d.' och fijr att den varit 'sankmark o.d.'. Det bdr framh6llas att det naturligt-

vis knappast iir mtijligt att avgora om namnet primiirt betecknat sumpmark eller snfrr-

skog (ofta pi sumpig mark) och att detsamma iiven giiller f6r appellativet. Di det

giiller ordet och namnelementetlccirr dt det ofta inte mdjligt att avgdra om det i namnet

iir frftga om den i ortsdialekten vanliga betydelsen 't[t skogsdunge (ftiretriidesvis pfl

sankmark), tdtt buskage, trdddunge' (fr t.ex. Bd 18 s. 27,12:l s' 366, l9:2 s- 215 f.)
eller betydelsen 'sumpmark'. De ffltaliga naturnamn i hiiradet som innehflller ktirr
behandlas i denna avdelning.

Barbara skogen BroBro, 1838; f.l. innehiller kvinnonamnet Barbara; enligt tradi-

tionen har en kvinna med namnet Barbara mdrdats pi platsen. Bistocl<ssktgenBtoBn,

Bisticksskogen 1842; f.l. innehiller subst. bistock'ihilig stock som diinar som bi-

kupa'jfr Bistocksbergen (avd.5) och Bistockemyren (avd. 6). Bldskog BraTe, 1840;

f.1. innehiller sannolikt adj. bld i dess gamla betydelse 'm{irk, svart'.

Domar(e)eken ddry.aragga, driruarikan fotr Tings eken BroBrp, Tings Eken 1792

Hilfeling 1792(seFredsjd 1958-59 s.27 medlitteratur, jfrLindroth 1945 s.88 not6),
Domareeken 1867 Holmberg 1867 s. 152; gammal ek invid Brofjiillet vid stenhiillen

Domareborder (avd. 5); enligt en forklaringssiigen itergiven i Holmberg 1867 (s.152,
jfr Rydstrand 1958 s. 11, b6da sannolikt delvis efter Oedman 1746 s.248) skall h2ir

ftirhandlingar fdrda p6 den niirbeliigna Tingshtigen (avd. 5) ha fortsatt vid oviider.

Friskogenfriskatpan BroVi m.fl., 1829, 1854; allmlinningsskog; f.l. innehiller adj.

fri ochisyftar siikerligen att man hiir fritt kunde hiimta virke, briinsle, ollon o.d.

Gleittersktg gbdtaSkbtp BraSk6, 1823; f.l. innehiller av numera okiind anledning

plural form av boh. gliitta f . eller gliitt m. b6da 'gliinta i skogen', dven 'springa i viigg,

iippning mellan molnen, d?ild mellan berg; oppning i skog diir man har utsikt', jfr no.

dial. gletta f . och glette m. och n.; namnet dr numera okiint i bygden; jft GldXerskog

avd. 8. Gullmarsskogen gilmaskqgan forr aven Yx(e)skogen LAIFj'aI-h m.fl., Gull-
marsskogen 1701, 1800, 1877,F,K1974-79, Gullmar-skogen 1750;Yxeskogen 1800,

1843, Yxskogen 1864; storre skogsomride, utmarksomride; i senare tid friluftsom-
r6de; f.1. i namnet Gullmarsskogen innehiller fjordnamnet Gullmaren (avd. 1); f.1. i
namnet Yxeskogen innehflller av ok?ind anledning subst. yxa. Gutdrsmyr gitlasmlr
LFl, skogsmark vid giirde i Torgestad med likalydande namn, varom se avd. 8; f.l.
innehflller av okiind anledning den numera arkaiserande hiilsningsformeln gutdr an-

viind di nflgon dricker n6gon till, skflI; iiven konkretare om skflI som dricks, drickande,

dryckjom (sAoB G 1384 f.); mojligen kan man ha suttit och druckit sprit p6 eller vid
platsen.

Intageskogen intawaskerDaru BraAn; f.l. innehflller antingen ikemamnet Intaget,

varom se avd. 8, eller torpnamnet Intaget; enligt uppt. l934ligger skogen intill frkern

Intaget.
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Kvarnbergsskog kufi4abaSkdwBraLIa; skog vid (och pi) Kvarnberget; f.l. inneh6ller
bergnamnet Kvarnberget (avd. 5).

Lillangdrdskogen lilaggapkoqan BraAn; f.1. innehiller namnet pi <idetorpet
Angdrd L. lilaagqb; skogsomridet ligger intill tidetorpet. Lrinnestad sktg ld4asta
skggBroLa; skogsomrflde tillhorigt Liinnestad; f.l innehiller BN Liinnestad.

Nordsl<ogen Brold, 1832; skogsomr6de i norra delen av girdens iigoomride.
Flera Orrekiir(et); f .1. kan antingen innehill boh. orr f .'al' eller figelbeteckningen

orre m.; s.l. innehiller kiirr n. sannolikt i den i boh. vanliga betydelsen 'tiit skogs-
dunge (fciretriidesvis pi sankmark), tiitt buskage, frdddunge'. 2 Orreslagen. 1. BraBri,
1799.2. Bra Rk, 1834; ang. f.1. se ftireg.

Snipskogen BroTv, 1829; t.l. innehiller boh. snip m. 'snibb, flik' (fr Snipekullen
avd. 5); troligen syftar namnet pi nflgon snipformig terriingformation eller p6 att en
del av skogen skjuter ut som en snibb i den omgivande terriingen.

Tings eken se Domar(e)eken. >>Tdngelsskogen>> BroBro, 1838; om f .1. se Tunngels-
berget eller Tdngelsberget (avd. 5).

Vrskogen BraBrd, Wirskogen 1832; f.l. innehiller boh. viixtbeteckningen vire
'vide'; skogen bestod sannolikt till strirsta delen av vide. Vristerskog BroTv, Wiister-
skog 1829; skogsomride i viisfra delen av Tvetens iigoomrflde.

Andeskogen BroBro, 1838; skogsomride vid markomrhdet Anden (avd. 8).

Myrhult rnjrhhlt BraOd, skog enligt uppt. 1934. - Namnet rir svfrrgenomskidligt
men kan vara en sammansdttning, vars f.l. innehflller myr f . i n6gon av betydelserna
'torvmyr', 'sumpigt, vattensjukt omride' eller 'mindre vattensamling' , sevidarc myri
inledningarna avd. 1 och 6, och s.l. hult n. kanske i betydelsen 'liten skog, skogs-
dunge'. En minst lika trolig mdjlighet 2ir emellertid att namnet dr en missuppfattning
eller en ftirvriingning av ett *Myrhdlet, jfr skrivformerna Urshults Berg 1837-38
och Urshultsberget EK 1974-79 av Urshdleberget eller Ulvshdleberget (avd.5). De
namnet i dag iir okiint i trakten gflr det ej att genom bestik pfl platsen fi en uppfattning
om vilken tolkning som iir rimligast.

L0. Andra namn av skilda slag

I namnen ingiende ord ftjr kiilla iir standardspr6kets killa f., vidare holk m. och
holk(e)l<illa f. 'med triiholk frjrsedd kiilla, kiilla kliidd med en urholkad tridstam'.
Brunn m. fdrekommer dels i betydelsen 'grrivd (stensatt) brunn', dels i betydelsen
'kdlla'. Ett i boh. inte ovanligt ord fdr kiilla ar dy f ., n., som anvlinds dels om kallkiilla,
dels om k2illa med dyig botten. Aven hdl eller hdl'hil(a) i marken ddr vatten samlar
sig, siimre kdlla', se dven inledningen avd. 1, kan anvdndas om krillor, se t.ex. Gdngs-
hdlan eller -htilen.

Ett namn, Vdttnekdl, innehiller viittne n.I DAGs fcirekommer ordet i betydelsen
'vatten; vattensamling som uppstir av ur jorden framviillande vatten6dror; brunn;

I
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vattningssfiille fdr djur'. I Nil6n (1879 s. 160) ftirekommer vdttne n. med betydelsen

'stiille diir vatten viller fram'. Jfr Kalvycittnet i Soteniis hd (Bd l4:2 s. 163) samt

Viittnet i Tanums hd (Bd I9:2 s.2I8).
Viss mark betecknas som utmark, varmed ftirstis mark eller landomride som ligger

avsides, pi avstand frin den odlade marken och relativt avliigset fran ett hemmans

centrala omrflde; ofta om obrukbar mark utanfor inigorna och (av bybor) gemensamt

anviind till bete o.d. (fr SAOB U ll34). Jfr fsv. utmark f .'afsides liggande mark, icke

inhlignad mark, utegor' (Stiderwall) och no. dial. utmark f. 'Udmarker; Grasgange el.

Jord som ikke er indhegnet' (Aasen). Namn som betecknar utmark har placerats i
denna avdelning.

Hiir frjrekommer dven namn pfl fiskeplatser av olika slag, t.ex. Kastet eller Vad-

hdllan sarrfi Skopp och namn pi olika fornminnen t.ex. Altaret.

Altaret dlta1LHv, 1867 Holmberg 1867 s. 163; megalitgrav i form av en pi kraftiga

stenar vilande stor stenhdll; stenformationen liknar ett altare och kallas Altaret enligt

Holmberg 1867 s. 163; jiimftirelsenamn; se dven Glose altare Bd t4:2 s. 174 med

litr.
Backa dy bdka dy BraBa; k2illa pi Backas iigoomrSde; f.1. innehiller girdsnamnet

och s.l. boh. dy n., f. '(kall)kiilla, kiilla med dyig botten';kiillan sinade efter borr-

ningar efter kommunalt vatten i omridet. Berga k)llor bdfla Sdlar BtaBg, EK;
kallkiillor pi Berga igomark. Bldbr)rskrillan bhdbesydla (uppt. 1930) BroRe; aldrig

sinande kiilla; vid kiillan finns gott om bl6biir. Brastad vriderkvarn brdsta udrkudn

Bralu; viiderkvarn som 6gdes av flera jordbrukare i Brastad'

Domarringen ddryariganBroRe; ringformig eller oval stensdttning, s.k. domarring.

Dymarken fiimarke BroVr; utmark, vattensjukt omrflde med tvi kallkiillor; f.l. inne-

hiller boh. dy f ., n.'kallkiilla (med dyig botten)' och s.1. mark f ., hiir troligen i bety-

delsen '(dppet) landomrflde i allmiinhet'. 3 Dyt dyt. 1. LBg. 2.LDi.3. LHn; namnen

innehflller boh. dy f., n. varom se sfrax ovan; namnet avser kiillor av vilka nr 1 och 3

enligt uppteckningarna ligger i dyiga omr6den; rtr 2ligger vid ett grustag.

Engelbrektfiillan igabratSdla LKla; f.l. innehiller mansnalnnet Engelbrekt; en

Enhard Engelbrekt bodde fiirr intill kiillan.
Friskens kiillafil;kans ;tila BroSd, 1859; namnet innehiller sannolikt soldatnam-

net Frisk (Frisken); enligt uppt. 1918 hade klillan siirdeles gott vatten. 2 Ftillegdrden.

t. fiilagqn LFi, (ofre) Fiillegard 1840; utmark (hus har ej funnits p5 platsen). 2.LFj'd.,

1870; namnen innehiller no. dial.fellegardm. 'gjerde lagaav nedfelte tre'(NO); den

ursprungliga namnbdraren har sannolikt varit ett stiingsel mot utmarken; jfr lika-

lydande namn Bd l2:l s.372.
Grumsemuren grimsamr44LKo; undervattensmur i en vik vid Stora Komd hamn;

muren iir liimningar av grumsdammen vid det trankokeri som under 1700talet lig hlir.

Gdngshdlan eller Gdngshdlen gdgshqn LHu; kiilla; f.1. innehiller genitivform av

subst. grizg, sannolikt i den numera fdga brukliga betydelsen 'fdrmflga att gfl' (SAOB

G 1507) eller i betydelsen'vandring, giende'och s.l. hdlaf. ellet hdl m. 'h61a i mar-

ken diir det samlar sig vatten; sdmre kdlla', om bida se inledningen avd. 1; k2illan s2igs
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ha >flyttat sig>>, dvs. haft ftirmiga att gi eller vandra omkring, innan marken kring
kiillan utdikades.

Hjrilmekdllan fiirmaSdla LHii; kiilla vid berget Hjcilmebergel (avd. 5); namnet iir
sannolikt en redukt av ett*Hjcilmebergskrillan; kiillans vatten fryser aldrig till. Holke-
Hillan BraRor, 1829; innehiller holkelctilla f. 'med triiholk fdrsedd kiilla, kiitla kliidd
med urholkad tradstam'. 3 Holken h6bkan. 1. Hfllken BroFo, t822. 2. LFl. 3. LHn;
namnen innehiller holk m.'med ffdholk ftirsedd kiilla, holkekdlla; namnen betecknar
kiillor. Holma rds hbkma rtis BraHol; gammal bronsildersgrav belzigen p6 den hogsta
punkten i Holma. Hcingedyet htigadiJt BraHed; kiilla som porlar upp ur sank mark;
narnnet innehiller dral. hrin ge dy n.' gungfly'.

Karl Anderssons stenhuggeri kal dadasans stenhagari LKo; nedlagt stenhuggeri
pi Stora Korn6. Kastet kdstat eller Vadhrillan u,fihrbla LKo; vadkast och berghiill vid
vdstra dnden av Stora Korno hamn; namnet Kastet innehiller subst. kasl n. 'vadkast'
och namnet Vadhcillan innehflller boh. vadhrilla f. 'berghZill varifrfln man kastar eller
diir man landar landvad'; platsen 2ir ett vadkast, dvs. den plats frin vilken landvad
lades ut, kastades, i detta fall mot Hummertineberget eller mot Lilla Korno, di man
ville gdra ett (vad)stiing, dvs. med landvad stiinga av ett vattenomride, vanligen det
inre av en vik; i ett stiing kunde flsk ftirvaras relativt l2inge utan att ta skada; se vidare
Hasslof 1949 s.166. Klippan kbipaBraKa: kiilla invid en klippa i niirheten av girden;
kiillans ena sida utgdrs av kanten pi klippan; namnet iir i dag fdga anviint.

Logekrillan lQgaSdla LHm; f.1. innehfiller subst. /oge m., standardspr6klig form av
boh.ldve ldwa; sannolikt 15g ktillan niira gdrdens loge.

Madkcillan mdSdla LHv; f.1. inneh6ller mad f. i betydelsen 'sank dng', varom se

inledningen avd. 8. Martens ktilla mhyans #dlaBra6o; f.1. innehiller av okiind anled-
ning mansnamnet Marten. Mostern mci;tra LKo; stenrad i sffandkanten l?ingst in i
viken vid Stora Kornci fiskeliige, p6btirjad omkring 1850 i syfte att avskilja en del av
viken till iingsmark; arbetet fullftiljdes dock aldrig; troligen innehflller namnet av
okiind anledning boh. best. sg. av subst. moster, i vzistsv. vanligen uttalat med akut
accent. Munkel<yrkan BroBl, 1886 Bidr. 3 s. 518; stensdttning i form av en krets av sju
c. 0,6 m htiga satta stenar vdster om girdsbyggnaderna pfl kronet av en hcig granskogs-
kl2idd backe kallad Sktillidbacken eller Skilmebacken (avd.5), i ett pass mellan tvi
bergshojder; namnet 2ir siikerligen framsprunget ur folkfantasin kanske ur tanken att
munkar hiir heflit gudsdiinst; stensdttningens form kan leda tanken till en kyrkoruin.
Munkekilla mrdgkaSdla LBua; f.l. innehiller personbeteckningen munk, ohJart i
vilken betydelse och anviindning; enligt meddelarna iir detta en kiilla >diir vattnet gir
i norD>, dvs. btirjan av kiillans utfldde rinner mot norr, vilket iir kriteriet fcir en s.k.
trefaldighetskiilla, dvs. en hiilsokiilla som nyttjades pi trefaldighetsaftonen; om k2il-
lornas magi, betydelse och anviindning se t.ex. Flentzberg 1909 s. 65 ff., L4l ff. och
Tillhagen 1958 s. 133.

Nordkiillan ndbsela LSj; f.l. innehiller det liigesangivande nord;kallan kan an-
tingen ligga norr om gfrrdshusen eller ocksfl vara en kiilla >ddr vattnet gir i norn>, dvs.
borjan av kiillans utfltide rinner mot noff; om sidana kiillor se under Munkekrillan
sftax ovan; narnnet ar i dag okiint; marken diir kiillan legat (ligger?) ingfrr numera i ett
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industriomride och har utsatts ftjr bearbetningar av olika slag, vilket omrijliggcir fast-

stiillande av lokalitetens liige och dess utflode.
Patronebrunnen patrSnabrmn LSj; griivd brunn; f.1. innehiller titeln patron m.;

brunnen gr?ivdes av en storbonde som kallades >>patron p5 Humlek?in>>. Porlakiillan
pdlasdla LSa; kiilla nedanfiir den steniga Dunnarebacken; f.l. innehiller v. polla, en

boh. variant av standardsprikets porla; kiillan ger ifrfln sig ett porlande ljud. Pdls
kiilla pfils #AlaBroYe; kallkiitla i den c. 200 m fran g6rdshusen liggande hagen Pdls
hage (avd.8); f.1. innehiller av okiind anledning mansnamnet Pril.

Rasstarmen rd[tbrman eller Thrmen tcirman LBg; vadkast i viken Rasstarmen eller
Tarmen (avd. 1) utanftjr dalgangen med likalydande namn. Rutekiillan rDda;cbla eller
Staxringe dy stdksdga dil BroSta; kiilla pi f.d. torpet Ruteholmarna; nar;:,rret Rutekiil-
lan dr sannolikt en (ideell) ellips av ett*Ruteholmekcillan e.d.; namnet Staxcinge dy
innehiller BN Staxiingen och dy f., n. 'kallkdlla (med dyig botten)' ; kiillan, som aldrig
fryser till, ansigs i [ldre tid vara en hiilsokiilla.

Sandhdlen sdahuha LKo; litet omrflde bestiende av sandbotten med manga hfllig-
heter vid sydviistra udden av Lilla Korn6; platsen iir en givande fiskeplats fdr torsk,
vitling och kolja. >>Skjelmstan moer> LLh m.fl., 1800; samftilld utmark till flera hmn;

namnet, som idag iir okiint i bygden, innehflller sannolikt ett icke belagt NN eller BN
*Sluilmstakan; jfr Skiilmestenarna nedan och Skiilmebacken avd. 5. Skriiddarekiillan
skrdSaraSdla BraOo; f.1. innehiller av oklind anledning yrkesbeteckningen skriid-
dare. Skdpet skdbat LKlli; bergig utmark; namnet innehiller subst. skrip n. med oviss

syftning; sannolikt syftar namnet pi nigon bergformation i omridet som liknar ett

skflp; se likalydande namn i avd. 5. Snurrebackekiillan snhtabaka;cdla BroVr; f.1.

innehiller namnet Snurrebackarna, se detta avd. 5. Solbrrickan sdhbrhka LBe; kiilla
intill g6rden Stora Berg; f.l. innehiller subst. sol och s.l. briicka f. 'lingsluttande
backe, brant backe'; den ursprungliga namnbiiraren iir den soliga backen Solbriickan
(avd. 5), i vilken kiillan ligger. Staxcinge dy se Rutekiillan. Stdngkulls sten stdgk$ls

st(nBroFa,1828; griinssten mot Sotenzis hd och Btirfendals sn; f.l. innehSller namnet

Stdngkullen (avd. 5); s.l. innehiller sten m., hiir syftande pi htig, smal upprest sten pfl
eller vid Stangkullen.

Teluillan BroBro, 1938; kiilla vid Tekiillebackama (avd. 5) med ovanligt friskt
vatten; jfr Tekdllan (Bd l4:2 s. 173), kiilla i Priistgiirde, Tossene sn, SotenAs hd, ur
vilken en prostinna Nyberg siigs ha hiimtat vatten tillte. Torpekiillan tbypaScblaBroFa;

f.l. innehiller antingen slbst. torp eller ett icke belagt ndmamn *Tbrpet, i bida fallen
avseende n6got dagsverkstorp, soldattorp e.d. varifrin man hiimtat vatten ur kiillan;
namnet iir idag okiint i omridet. Tbrrtypp t$tfipL}Jv; utmarker; se likalydande namn

avd. 8. Trankokestdder LTr, Trankokestdt 1833; plats diir ett trankokeri legat; f.l. inne-
hiller boh. trankok n. 'trankokeri' och s.1. vdstsv. och no. dial. stdde n. 'plats ftir
nigot', varom se t.ex. SOV 1 s. 133 med litteratur. Trintenborgs lailla titntanbarys

StilaBroRd; med avseende p5 namnbildningen se Trentenbergs kulle avd. 5; anled-

ningen till namnet okiind. Tvillingerdsen tuilegarh;an BroEd, tvfl rosen pfl berget

Tvillingerdsen eller Tvillingerdset (avd.5); sflviil namnet pi berget som namnet pi
rrisena iir idag okiinda i omridet.
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Vadfuillan se Kastet. Vreluillan uira;dla BraOo; f.l. innehflllerboh. vire m. 'vide';
kiillan dr omgiven av videbuskar. 2 Vinl<dllan oin;dla. 1 . LSj. 2.1:h, Winkiillan 1 833;
f.l. innehiller subst. vin, siikerligen i en skiimtsamt berijmmande anviindning om kiil-
lornas vatten, som ar ovanligt klart och gott.

Artekillan d1aSdla Braoo; f.l. innehiller vlixtbeteckningen drt el. cirta bida f., i
boh. at, eller ata; sannolikt har en av de fdrr sfl vanliga iirtodlingarna (se t.ex. Bd 16

s.216) legat vid kiillan.

Fyr(e)vardarna (Fyr(e)valarna)fireoahana (tppt. l9l7),fyruahana Qrypt.1930)
BroEd, tvi rosen p6 bergetFyrvarden (-valen). - F.1. innehillerboh.fyrvarde (fyrvale)
m. (>pe Eds iigor frnnes 2"'furuahar lenligt siiker uppgiftl> enligt uppteckning l9I7),
sammansatt av fyr(e) m. 'brasa, eld', i omridesdial. iiven med tttaletfira, jfr uttalet av

riikneordetf ra, i dial. ftra (1898 DAGs). I Aldre tid har sannolilt eldar tiints pi eller
vid rcisena till viigledning fcir sjrifarande. Jfr FyrvalarnaBd 4 s. 109. S.l. innehiller
varde (vale)'uppkastad stenhcig, mdrke', vilket iiven tivergfltt till att beteckna det berg
pi vilket roset stod. Varde (vale) har si sminingom civergitt till att bli en beteckning
pfl berg pfl vilka dylika r6sen anlagts (och i vissa fall med tiden raserats) och iiven pi
berg som liknar sidana rosen. Om ordet och namnelementet se vidare inledningen
avd.5.

Kisslekiillorna #isla;dlana (uppt. 1932) LHv, flera smikiillor pi viistra Hiiggvall.

- F.1. kan antingen av numera okiind anledning innehalla kissla Sisla (< krixla)'kdttla,
ffl ungar (om katta)' eller mrijligen kissla iterg6ende pi den gen. pl. ketlq, av ketill
'kittel'som antagits for KisslebergeniBd 10 s. 1036, i sfl fall i betydelsen 'bergskittlar,
jiittegrytor', iiven jfr KisslebergBd,I2:2 s. 89 med litteratur. Under KdsslebergeniBd
l9:2 s. 118 pipekas att forbindelsen / i norra Bohusl2in kan utvecklas till ss/, jfr verbet
kittla som i boh. kan uttalas g)s/a, varom Janzln 1936 s. 203,207. Sprikligt kan f.l.
ailtse seviil innehilla kissla'katfla. fi ungar (om katta)' som gen. pl. av ketill'kittel,
bergskittlar, jiittegrytor'. Namnet dr numera okiint i omrfldet.

Korskiillan kepp,dla BroBrp, kiilla. - O Kroskallduhaid 1391 RB s. 33. - F.l.
innehiller subst. kors, fvn. krass (fr skrivningen 1391 RB). Kiillan ligger mellan foten
av Brofjiillet och ikeromridet stider om den nuvarande sockenkyrkan i Bro, ndra eller
invid den plats diir enligt traditionen en friregflngare till Bro kyrka legat. Enligt tradi-
tionen har ett andaktskors stett pe det tippna omr6det invid kiillan, det nuvande 6ker-
omridet, i iildre tid. Se dven Miissingebackarna avd. 5. Korsktilla i ortnamn forekom-
mer pi flera stiillen i Sverige och Norge. Namnet syftar vanligen pi offerkiillor vid
vilka ett andaktskors stitt. Se t.ex. Korskcillorna Bd 10 s. 140 med litteratur, i sht

Sdlve Gardell 1930 s. 9 ff.

6 Uttalet Si;la- av ketla tycks vara m<ijligt blott i nordligare delar av Bohusliin, se t.ex. Janz6n i NoB 42
(1954) s. 27 notl0.
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Orebacka drabhka LKob, utmark. - F.l. tu dunkel. En mojlighetar att f.l. innehil-
ler no. dral. ore m. 'tett sm6skog; kratt' (NO), jfr i. vgt. dial. ora'enn tiit dkk stenig
skogsbakka' (}Jot 1772 s. 219), jfr skansk dral. ora f. 'stenig, vild mark, bevuxen med

smi trAn, enbuskar och ljung; stor skog, urskog (Rietz s. 487),fda. ore 'udmark, ud-
yrket areal' (Jprgensen 2008 s. 220 f.: Ore). Jfr ocksi halliindska orbille drbila n.

'sv8rframkomlig mark, siirskilt stenig och ojiimn' (Kal6n 1923 s. 233) och sydboh.
orbille Qrbila'jordstycke som iir svflrbrukat och ger d61ig sktird' (Orbillet Bd 6:1

s. 118). S.1. innehflller backe i dess sydboh. pluralform backa (se t.ex. Janzdn 1936
s. 179). Namnet syftar i si fall pi att platsen varit beviixt med tiit smiskog eller kratt.
En annan mdjlighet kunde varaatt namnet lir en redukt av ett*Orbillebacka, vars f.1.

innehiller en motsvarighet till torpnamnet Orbillet (Bd 6:1 s. 118). Namnet iir numeta
okiint i omrfldet.

Orrekiirret braydt ftirr Orrekfirrs dyet Broln, vattningsstiille ftir djur. - Orre-
kjZirrs Dyet 1808. - F.l. i namnet Orrekjc)rrs Dyet innehiller ett NN eller BN *Orre-

ki)rr,betecknande en lokalitet i eller vid vilken vattningsstiillet ligger, och s.l. dy f.,n.
'kallkiilla (med dyig botten)'. Sannolikt har vattningsstiillet ursprungligen burit
namnet Orrekiirrs dyeL Namnformen Orrekrirret dr en kortform hiirftir.

Skopp skap LYa, (fangst)plats frir hummer under en bergpall som hiinger ut civer

vattnet. - Namnet innehiller boh. skopp skdp f.'hummerstjdrt'. Enligt dagens med-

delare som fiskar hummer i omridet anvdnds skopp dock vanligen i omridet som en

appellativ terriingbeteckning ftir hflla som bildas av en frin ett strandberg utskjutande
klippformation med formen av en hummerstjiirt och som ar tillhall for hummer. Vid
hummerfiske dras hummertinan in under skoppen och fcirankras diir. Enligt sjdkorts-
nppl. l9l7 anvzindes emellertid Skopp vid uppteckningstillfiillet som ndrnamn pi en

lokalitet, en s.k. skopp, pi viistra sidan av Viiggen eller Viistingskiir.

Skorvekiillan skrtrua#dla LSj, urholkning omgiven av skrovliga bergytor i strand-
berg norr om Sjtibols hamn. - F.l. innehSller no. dial. och boh. skurv m.'ojimnhet', i
boh. vanligen syftande pfl oj?imnheter i huden, skorv; sirskorpa, hiir sannolikt 'skrov-
lig eller pi nigot siitt oj2imn berggrund'; se vidare Skorvehuvuder (avd. 3) samt jfr
Skorven, SkorvarnaBd l9:2 s. 192 med litteratur. Se iiven Skurvebticken och Skurve
Bd 20:2 s. 129 resp. s. 169 f. med litteratur). Den urholkning i ett strandberg som
namnet betecknar fylls siikerligen vid kraftigt regn med regnvatten och kan i iildre tid
vid behov ha anvanB som kiilla. F.l. syftar sannolikt pi att det strandberg i vilket ur-
holkningen ligger iir ovanligt ojiimnt och skrovligt. Det kan emellertid inte uteslutas
aft f.l. har en nedsdttande betydelse liksom t.ex. boh. skorva skrtrua f. 'snuskig kvinna',
i si fall syftande pi att den vattenfyllda urholkningen Skurvekiillan inte borde ses som
en >>riktig>> kiilla med gott vatten. Namnet dr numera ok2int i omridet.

2 Skiilme(r)stenarna. l. Sdhmastenana BraLlL stensdttning bestiende av flera
stenar i den rivre delen av en sluttning vid btirjan av en tring dalgang. - Skiilme-
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stenarne 1867 Holmberyl867 s. 160, Skdlmestenarna 1886 Bidr. 3 s.524.2. jdhmar-
stlnana1, >sj61mo- eller sjiilmo-stenarna>> (slutet av 1800-talet enl. G. A. Gustafson i
Bidr. 3 s. 460 not 1) LHu, stenar som dr rester av en fristiende hiillkista omgiven av

en krets av resta hiillar. - Skiilmestenarne 1886 Bidr. 3 s. 459 f., Skiilmestenarna EK
1974-:79. - Nr 1, enligt Hoknberg 1867 a.st. pi girdens utmark, bestir av rester av en

vacker oval stensittning, vilken enligt honom bestitt av 12 resta stenar, senare dock,
enligt G. A. Gustafson i Bidr. 3 s. 524, vandaliserad och delvis fdrstord. Omkring
stensdttningen har en liten flock numera illa skadade och delvis utgriivda gravkullar
fran jiirnildern legat. Skadorna har uppstitt i samband med att omr6det anvdnts som
grustag. Nr 2 anses vara en megalitisk hiillkista av en typ som fiirutom pfl denna plats

ftjrekommer vid Btigebacka i Tossene sn, Sotends hd. Hiillkistor av detta slag anses i
Norden endast forekomma i Viistsverige samt vidare i Bretagne, Frankrike (Kaelas

1962-63 s. 25). Hiillkistan ligger pi en mot stider jiimnt sluttande ljungbeviixt backe
mellan bergklintar med nSgra tiitt intill liggande gravhdgar fran jiimildern. I backen
finns dalformiga ftirdjupningar och ziven hilor efter grdvningar och efter upptagna
stenar. Det av G. A. Gustafson uppfattade uttalet sjdlmo- eller sjtilmo-stenama antas

av honom peka mot att f.l. kan innehilla ett boh. skcilmo sammansatt av boh. sktil
'sndckor, skalgrus' ochmo m. 'omride med sandig jord diir ljung eller tall vdxer'. En
troligare mdjlighet iir emellertid att det av Gustafsson uppfattade (och 6tergivna) ut-
talet ar en missuppfattning av ljudsekvensen -ma- i Jdhrnastgnana.

Uttalen Jdhmastinana resp. Jtdbmarstinana kan tyda pi att f.l. i bida fallen innehil-
ler en motsvarighet till no. dial. skjelmer'frgkapsel, ertebelg, skolm' (NO), till plural-
formen skjelmer av skolm m. 'tykt skal', skolm f. 'klOft, aapning, kjffi' egentligen
'noget som iir klpvet (i to deler), k16ft' (Torp 1963 s. 600, 609). Man kan observera att
sflviil nr 1 som nr 2ligger i tippningar mellan hdjder liksom dven backen Skiilme-
backen, varom se avd. 5.

I det niiraliggande Lane hd pi griinsen mellan Htigis och Skredsviks snr pi hem-
mansgrdnserna mellan Granhogen och Hogane i Hogis sn och Backa och Baggetorp i
Skredsviks sn finns det likalydande namnet Sluilmerstenarna (Sklallmer stenar 1723,

Skallmerstenarne 1770, Skjiillmare Stenarne 1791, Skjiilmars Stenarna 1800, Skal-
rnerstenarne 1853, 1856). Namnet betecknar fem stenar, sannolikt griinsmiirkesstenar,

vilka enligt lantmiiterihandling av 1770 stir pi >>en nigorlunda hoglZint backe>.
Namnet behandlas i Bd l2:2 s.300 f. Forfattaren av Bd l2:2 anser, med hiinvisning till
Skcilmerhagen och Skiilmerberget i Bd 9 s. 88 och 141, vilkas f.l. anses innehfllla boh.
slccilmerm. 'skdlm', att f.l. i nantnetSkrilmerstenarna i Lane hd innehiller samma ord.
Namnets sakliga bakgrund anses vara att dmsesidiga beskyllningar fdr att ha flyttat
griinsmiirkena har orsakat nannet. I lantmaterihandling av irr 1770 konstateras att av

de fem stenarna stod tvi upprpsta ungefiir 2,5 alnar 6ver jord och att de andra var
omkullfallna. Enligt samma akt uppsattes vid tillftillet pfl platsen ett femstens rris
(>5 stena RdD>). Det kan dock synas p6fallande att naturforh6llandena pi den plats diir

? Det i uppteckningen angivna ottA"t -rs- iterspeglar sannolikt en oskolad upptecknares itergivning av
p eller s.
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Skiilmerstenarna i Lane hd ligger i si hog grad liknar teniingfiirhflllandena pi de

platser diir de hiir behandlade Shilme(r)stenarnq 1 resp. 2 befinner sig. Nr 2 liksom
stenarna i Lane hd ligger mellan htijder eller bergklintar och nr 1 pi en sluttning vid
biirjan av en tr6ng dalgeng. Terriingftirhillandena tycks peka mot att iiven f.l. i namnet

Slailmerstenarna iLane hd liksom f .1. i Shilmestenarna nr 1 och nr 2 i Stangeniis hd

ochi Stailmebacken i samma hd inneheller en motsvarighet till ovan nlimnda no. dial.

skjelmer, di samtliga betecknar namnbiirare i tippningar mellan h6jder. Sannolikt syf-

tar namnelementet ytterst pi den dal eller Oppning mellan htijder eller bergklintar i
eller vid vilken resp. namnbiirare ligger.

Namnen kan i sen tid av namnbrukarna anknutits till boh. skrilmer m., no. dial.

skjelm m. 'skdlm, skurk, skojare' mtijtgen syftande pi nigon folklig tradition om

forntida viisen vid stenarna och de gravhdgar som omger dem ev. med syftning pfl

fynd av ben frin gravarna.

Om skcilmer i ortnamn med syftning pi nigot som iir kluvet, fdrgrening , jft SWilme-

kasenBd l2:2 s.389 och d2ir diskuterade viirmliindska BN Skiirmncis (SOV 4 s. 41)

och Lilla och Stora Skiirmniis (SOV 6 s. 28, Skolmenes 1503, Skiilmeniiss 1540). Jfr
dven no. Skjelme-Stabrek sltihne- (Skalm-Stabeck 1617) och Skjelmerud sldlmeri
(Skalmarud RB, Skelmerud 1617, Schielmerud 1723) bi.da i Akershus fylke (NG 2
s. 131 f. resp. s.309) m.fl. I a.a. (s. 131 f.) konstateras vidare att >forandringen af
Skalm- til Skjelm traffes ogsaa i andre Stedsnavne [...]> samt pflpekas att namn-

elementet anses kunna >>bruges i Stedsnavne paa steder, hvor der kan vare Tale om

Kl6ft eller Forgrening>.

Spriseglaren sprlsefla4BraRy, bild av spriseglare som i vissa dagrar framtriider pfl

bergsstupet Ryxdbratten. - Namnet innehiller subst. spriseglare 'bitt forsedd med

sprisegel', dvs. med rektanguliirt eller trapetsformigt segel som spdnns ut med sned-

stiillt rundhult eller smdcker spira, s.k. spri.Dil solen stflr i ett visst liige framtr2ider

konturerna av en spriseglare tydligt pfl bergsstupet, sannolikt p5 grund av skiftningar

i bergarterna. Bilden iir viil synlig frin vissa vinklar utifran Brofjorden. Jfr Vdrfru-

bergetBd l9:2 s. 122.

Tlrllekiillan tilaSdla BraBa, stensatt kallkiilla. - Tolle kiilla EK 1974-79. - F.1. iir
dunkel men kan mojligen av okiind anledning innehfrlla boh. tulla tila'rtila (ihop),

bunta ihop; vira, svepa om' eller tulle tila m. 'nigot hoprullat, nystan, rulle (av ull,
tunnbrdd m.m.), 6ven 'liten pojke' eller tulla tilq f . 'Ltten flicka'; kiillan var ftin by-
brunnen, varifran folk i omridet hiimtade vatten, men har sinat efter utdikning och

efter borrningar efter kommunalt vatten i omr6det.

Vallbodals rds udlbudhs rds eller Valboriiset udlburh sat Ll, stort hogt belliget rdse

nzira stranden scider omVallbodal. -Valbodals ROs 1803 K, Hvalbodalns Rijs 1834,

Valbodards 1891 Kortet 73, Vallbodals ros Kortet 1958, EK 193540, Valbortiset EK
1974-:79. - F.l. i narnnet Vallbodals ros innehflller BN VallbodalenlValbodalen och

s.1. ros n. 'stenr6s'. Namnet Valbordset iir redukt av den liingre namnformen. Rtiset iir
synligt vida omlring och fungerar som ett viktigt miirke ftir sjdfarande.

r



t62

Viittnekiil udnakh BraBe, utmark. - F.l. innehiller boh. viittne n.'vatten; vatten-
samling som uppstir av ur jorden framviillande vattenidror; brunn; vattningsstiille
fcir djur', hiir sannolikt syftande pi nigon av de mindre vattensamlingar som ligger
ijsterut i Bergs utmarksomride. S.l. kan mtijligen, liksom namnet Ktildalen i Kville sn
och hd (Bd 16 s. 201), innehilla sv. dial. kdl'hoglarrt skogsmark', vilket dock inte
tycks vara pivisat i boh. ON. Som pipekas i artikeln Kdldalen med hiinvisning till
Lindberg 1941 (s. 210 ff. och s. 234) fdrekommer emellertid ordet i sflviil sydostra
Norge som i Dalsland och i Viistergtitland och btir rimligen ha funnits iiven i norra
delen av Bohusliin. Namnet iir idag okeint i bygden.
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Kollskiir 45, Kollskiirs flak 45, Kollskiirs flu 45, Kollskiirs sand 10, Kollungs-Hjiilmen 108,
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139, Kyrkovallerl39, Kyrkovallsbanken 139, Kigama 45, Kigesdal lZ2,Kiwen 10, 88, 126,
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Lekevall 139, Lenas holme 46, LeonJladen 139, Lerklevshalsen 139, Liden 139, Liderna 88,
Lidholm(s) lera 10, Lilla bide 46,LillaDona25, Lilla F<il(et) 46,Lilla Gapet 10, Lilla Knop-
pen 53, Lilla Ommen LZ2,Lilla Sandvikeberget 88, Lilla Sandviksberget 88, Lilla vattnet 10,
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109, Lunneberget 109, Lunnebukten 25, Lunnekullen 88, Lusebidarna 46, Lusegrund 46,
Lyckan 139, Lyckemyr llT,Lyrebergen 88, Lyse b?ick 35, Lyse kilen 10, 72, Lysekils fjord 10,
29, Lysekilssundet 10, Liryenl39, LSnga stenmalen46,Litge bryggan 7},Linge stenmal 89,
Lingeberget 88, Langebergs myrar 140, Langebergsgiljan 122, Llngefjall 88, Langefjiills-
berget 89, Langemyr 11, 117, Lflngen 140, Langesanden 140, Langeskdr l2Z,Lingeskitr 140,
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Migareforsen 33, Mjcilbergsflaten 140, Mjcilholmen 47, Mj<ilkebacken 90, Mjdkekullen 90,

Mjcilkemoarne 90, Mj<ilkevik 11, Mjiilpall(en) 90, Moligs kulle 90, Moltemyr 117, Mons-
berget 90, Mostern 156, Munkarna 47, Munkehatten 47, Munkekyrkan 156, Munkekiilla 156,

Munkeskiiren 47, Munkevikarna 11, Munkeviken, L., St. 11, Munkeviks skar 41 , Munk-
holmarna 47, Muskevik 11, Myr(e)berget 90, Myr(e)hagen 140, Myrarna 140, Myreflatarna
140, Myrhult 154, Myrhults kulle 90, Myrmaden 140, Mifliget 90, Mflfligsberget 90, Minse-
glljan 122, Mirtens hfllor 11, Miskiir 47, Miveberget 90, Miveskiir 47, Miirkedarnmen 11,

Miin(e)vik 12, M?irrefittan l22,MdnekJtxanl22,Miirrekullen47, Miinkyrkan 140, Miissinge-
backarna 90, M<ihiittan 109, Mdhiitteberget 109, Mdrkedal(en) 122, Mcirkedalsberget 90,
M<irkedalsbiicken 33, Mtirkehil 1 2, Mtirkehfllet 1 26, Mtirkhiillem 126.

Namnkis 117, Natanaelsgilja 122, Nedre giirdet 140, Nedre viindningen 140, Nerstugas
grund 48, Nolbybiicken 33, Nolhamnen 72, Nolkulleberget 90, Noliingsberget 90, Nordare
Flatholme rdnna 12, Nordare grund 41, Nordare <itingen 48, Nordgiirdet 140, Nordkile
bryggor 70, Nordkiillan 156, Nordmarken 141, Nordskoger. 154, Nordiingen 141, Nordiinge-
vik, L., St. 12, Nordiingevikarna 12, Norra hamnen 72, Norrkila lera 12, Nya verk 70, Ny-
liindet 141, Nyviillet 141, Nilbotten 122, Nils botten 122, Niibban 90,14I, Niibbekullen 90,

Niisberget 90, Niiset 40, Niishiillorna 90, Niisudden 48, Niiverkiirrs vik 24, Ntitebergsflaten
141, Ndteklev 70.

Ola i Hilas bidar 48, Ommen 12, 90, Ommen, Lilla 722, Ommen, Stota 122, Ommens

myr 12, Onsdagsmyren 117, Onsdal(en) 25, Orebacka 159, Orebackeberget 91, Orme fl 35,

Ormekaseberget 90, Ormepallarna 91, Orrebiicken 33, Orredalen 141, OrreklSvan 122, Orre-
kockegiljan 122, Orcekan(et) 154, Orrekiirret 159, Orrekiirrs dyet 159, Orremyren ll7, l4l,
Orreskogen 154, Orresnflrsflate 141, Osebiicken 33, Ovare/Avare Bredvik 12,Oxeberyet9I,
Oxegel 122, Oxehagen 141, Oxemlrsberget 91.

Pallegiirdet l42,Pafistycket 142, Parisberg 91, Parken 91, Passet tr42,Patronebrunnen
157, Pelleskiir 48, Pepparmynteflaten l42,Pers sten 91, Perssten 91, Persstugan 91, Petter-

berget 91, Petters stenar 48, Piggen 48,142, Pilefjiill 91, Pinan 142, Pinevik 25, Pinnevik 25,

Pissarebiicken 34, Plankan l4Z,Plogtranet 48, I42,Plogiirnsbiden 48, Plusemyren ll7 ,Pligarr
l42,Porlakallan 157, Porsberget 91, Porsemyren 118, PorshiLlet l4Z,Pottan l4Z,Potteberget
91, Pottevik 12, Predikstolarna9l, Predikstolen 91, Predikstolens huvud 48, Priisteklev 70,

Priisttorps m1r 12, Pulsehogen 91, Puttarna 12, PflIs hage 142, P6ls kiilla 157, Pflskttyttan 142.

Ragatteberget 91, Ragattemyren 118, Ramdal 91, Ramdals strupe 34, Ramdalsberget 91,
Ramneknalten 92, Ramnerer 12, Ramnerersberget 92, Ramsvikarna 12, Ramsviksberget92,
Ramsviksskiiret 48, Rappehagen 142, Rasaren 63, Rasar-Jakob 63, Rasstarmen 12, 127, L57,

Rastarebiicken 34, Ravepallen 48, Rejdemyr 12, Resset 142, Ressflaten 142, Ridklivan 70,

122, Ridvadet 70, Rindeln 142, Ringeskiir 48, Rinkeniis 48, Rinnare hagen 142, Rinnaren 142,

Rinnama 34, Risset 142, Rissleudden 63, Rolandshe{et 26, Ropareberget 92, Roparen 109,

Rosvik 26, Rotemyr 12, Rothugget 142, Ruberget 92, Ruffen 70, Rulteflaten 143, Rulten 143,

Rumpen 143, Rumpudden 48, Rumpudden, Lilla 48, Rumpudden, Store 48, Runds vad 70,

Runningeviigen 70, Rusa 36, Rusen 36, Rutan 143, Ruteflaten 143, Rutekiillan 157, Ruthacken
143, Rutorna, Nedre 143, Rutorna, Owe 143, Ryggen 49, Ryttareklivat 122, Ryxci lera 12,
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Ryxci pina 13, Ryxci sund 13, Ryxribratten 92, Ribockevik 13, Rflghagen I43, Rflgmyr 143,

Rflgplankan 143, Rigirdarna 150, Rigirdsdalsberget 92, Rigirdsdalsbukten 13, Rakullen 92,
Riikepall 92, Riinnareflaten I43, Riinnegatan 150, Riittareflaten 143, Riiv(e)berget 92,
Riiv(e)klflvan 123, Riivekullen 92, Riiveliden 92, Riivepallen 49, Riiverumpan 143, Riive-
rumpen 13, Riivesniirten 92, Riivpalten 92, Riivsten 92, Riivule berg 92, Riivis 92, Riivisberget
92, R<ida berg(et) 92, R6da berget 92, Rrida grinden 70, Rridberg 92, Rtidberget 92, Rcideviigen
70, Rcidhammar 49, Rridhiilla 92, R<rdhiille udde 49, Rtidmyrans huvud 49, Rcidmyrens huvud
49, Rcte sandvik 13, Rdebryggan 70, Rcikleven 70, Rcinnekullen 92, R<inningarna 143, Rcjn-
ningeberget 92, Rcinningevattnet 13, Rtiren 26, Rcirmad 26, Rcirmyr 26, Rcirvik 13, Rcirvike-
backen 92, R<irvikeberget 92, Rdrvikebukten 13, Rtirviksberget 92, Rcisarna 109, Rtiseberg(et)
92, Rcisebergen 92, Rtisemyr 118, Rciset 92, Rcisniis 143, Rtjsvik 73,26, Rcitemyren 118,

Rdvarehilet 13.

Saltholmen 49, Salttt 49, Salto fjord 13, Saltci fluor 49, Salt<j hamn 70, Saltri huvud 49,
Saltcifjorden 13, Sand(en) 143, Sandama 143, Sandgitan I27, Sandgite glljan 127, Sandhilan
123, Sandhflleberget 92, Sandh6lekullen 93, Sandhilet 157, Sandh6lshiillorna 93, Sandmads-
backen L36,143, Sandvik 13, Sandvik, L., St. 13, Sandvikas 143, Sandviks brygga 70, Sand-
viks mad 143, Sandviks udd 49, Sandviksmad 143, Sextonedelen L44, Sexikersflaten 144,

Sex&krarna 144, Sik(e)draget 144, Sikame 144, Siljehogarna 93, Siljehogen 93, Simmens-
berget93, Sivik 13, Siviksbukten 13, Sjciberget 93, Sjtibergs hil 13, Sjiibodholmen 52, Sj<ibols

kile 13, Sj<ibols lunne 109, Sjcibols vik 13, Sjrigird(en) 144, Sjdgirdsberget93, Sjrigirdsiingen
144, Sjtilandet 144, Sjiilandsberget 93, Sjrilyckan 144, Skagskiir(en) 64, Skagskiiret 49,
Skagskiirs knoppar 49, Skalhamnsholmen 65, Skamfliicken 144, Skams het 8,123, Skansarna
93, Skansen 111, Skarn 144, Skarpe nord1,27, Skarstad damm 13, Skatevik 13, Skattemanet
144, Skedet 70, 144, Skedflaten 144, Skedflkrama 144, Skeppet 93, Skeppholme b6de 49,
Skeppholmen, Lllla 49, Skeppholmen, Stora 49, Skeppsholms fjord 13, Skiljareplan 144,
Skillnaren 93, Skithfllet L3,123, >Skjelmstan moen 157, Skog(s)flaten 144, Skogeberget93,
Skogskiir(en) 64, Skogskiir, Stora 49, Skogiickrorna 144, Skomakarehilet 123, Skop(p)arna
flaterna 144, Skopekiirrsberget 93, Skopp 159, Skorvehuvudet 49, Skorvekiillan 159, Skorve-
vik 13, Skottegiljan 123, Skottfjiillet 110, Skot6n 144, Skrivsandsbacken 93, Skruven 93,
Skriicklan 64, Skriiddareflaten 144, Skriiddarekiillar I57, Skriiddaren 49, Skriiddarepallarna
93, Skr?ippegel 150, Skuggan 93, Skummedalsbiicken 34, Skut(e)hogen 110, Skut(e)vik 14,

Skutebacke Tera 14, Skutebacken 93, Skuteberget 93, Skutebogen 110, SkuteviksbSden 49,
Skyggan 93, Skyggeberget93, Skyggelid 93, Skymtan 151, Skideneniibban 90, Skflpet 93,
157, Skal(e)fjall(et) 93, Skiildalsgatan 70, Sk?ilebacken 93, Skiillholmen 50, Skiillidbacken
110, Skiillidberget93, Skiilme(r)stenarna 159, Skiilmebacken 110, Skiilviiggen 93, Skiireberget
94, Skiiret i Sundet 50, Skdllberg 94, Skollbergsruckan 14, Sktillbergsvik, Inre, Yttre 14,
Skcillungeflaten 145, Sladholmama 50, Sladholmen 50, Sladholmesundet 14, Slaktarevik 14,

Slotteberget 94, Slottebukten 14, Slottet 111, Slottevik 14, Slottholmen 50, Sliiggan 65, Sliigge
bide 50, Sliiggeberget 111, SlAggholm 65, Sliiggti 65, Sliitholmsskiir 50, Sliittebacka 94,
Sliitten 145, Sliittens stenmal 94, Sliiviksholmama 50, Smale bilg ru, Smalsund 14, Smalsund,
Lilla 14, Smalsunds bide 50, Smalsundsberget 94, Smedberget 94, Smedbryggan 70, Smed-
h?illan 95, Smedhiillern 123, Smedjeflaten 145, Smedjehogen 95, Smedmyren 145, Smijorden
145, Smiskiir, Norra, Scidra 50, Smitegen, Norra 145, Smitegen, Stidra 145, Smitegvallarna
145, Sm6tyget 145, Smflvallarnal45, Smivikarna 14, Smiitteflaten 145, Smiitten 72, Smcir-

hfrlan 145, Smcirkullarne 95, Smdrkullen 111, Smcirstycke holme 50, Smrirstyckebacken 95,
Smrirstyckebratten 95, Smdrstyckegrunden 50, Sm<irstycket 14,50,95, Smcirstyckeudden 50,
Smcirstyckeviken 14, Snet 145, Snipeberget95, Snipeflaten 145, Snipekullarna95, Snipekullen
95, Snipskoger 154, Snohiillan 95, Snubbeskiir 50, Snubbeskiiren 50, Snurrebackarna 95,
Snurrebackekiillan 751 , Sniickebackebukten 14, Sniirpen 43, Solbriickan 95, 151 , Solfjiill 96,
Sollid 96, Spaviindningen 145, Spekehagerl45, Spelmansberget 96, Spolhiillarra96, Sporre-
vik 13, Spriseglaren 161, Staddjupet 26, Stadighagen 145, Staleberget 96, Stalhogen 96,

I
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Staxiinge dy 157, Stenen 50, Stenklev(en) 70, Stenkyrkan 125, Stenliden 96, Stenvik 14, Sticke-
muvan 151, Stigarne berg 96, Stigeberget 96, Stigen 145, Stigsbergen 96, Stilla fors 34, Stilla-
fors 34, Stintenborgsflaterl45, Stintenborgsvalll45, Stockekullen 96, Stockevik 14, Stocke-

viks mo 145, Stockeviksberget 96, Stora Borgmdstaren 55, Stora bide 50, Stora Dona 14, 25,

Stora Fdl 55, Stora Gapet 14, Stora Kungshjiilmen 108, Stora Kungsholmen 108, Stora Ommen
L22,Storavattnet 14, Stora Obigen 14. Store biick 34, Storeberg 96, Storedona 25, Storekornci

hamn 71, Storemyr 145, Storemyrsberget 96, Storeskimtan 109, Storflaten 145, Storliden 145,

Storiingen 146, Storiingsflaten 146, Strandeflig 96, Stranden 50, Strandhagen 146, Strandhog(en)

96, Streteberget 96, Streten 50, Stretudden 50, Strupen, L., St. 124, Strykebulten 118, Studse-

banken 96, Stugumyr 118, Stumpefjall 111, Stumpefjiillsberget 111, Stut(e)hagen 146, Stut-
ledetL46,Stuttarna 146, Stutten 146, Stycket 146, Styggemy 14, Styrsberget 111, Styrskullen
96, Styrsvik 27, Styrsvike V,tlen27, Stilemyr 118, Stfllvik 14, Stfllviksberyet ll2, Stinge bide
51, Stange huvud 51, Stangebflden 51, Stangen 112, Stangesund 14, Stangholm 49, Stang-

holmen 51, Stangholmesund 14, Stangkullen 96, Stangkulls sten 157, Stingsbacken 96,

Stiiggekl6van t24,Stdgget 15, Stiimbacken 96, Stiimberget 97, Stiimm(e)myr(en) 15, Stiimmen
96, Stiimvallen 146, Stcirrebergs myr 15, Stdrrebergskullen 97, Stdvelsmyr 15, Sundet 15,

Sunnare grund 51, Svadberget 97, Svadniibban146, Svadniibbehiillarna9T, Svaneberget 113,

Svanebergs lid 97, Svanebergslid 146, Svarta huvud 51, Svarta svador 97, Svartesvaden9T,
Svartesvadensbiicken 34, Svartevattnet 15, Svartkulls myr 28, Svartskiir 51, Svartskiir flak 51,

Svartskiirs riinna 15, Sveestigen 71, Svenneskiir 51, Svennevik 15, Svenningsvriberget 98,

Svensholmen 51,55, Sverrarekullen 113, Sverraren 113, Svevebacken 98, Svevekullen 113,

Sveveklrkan 124, Svevet 1 13, Svin(e)vik 15, Svinehilet 15, Svinestigen7l, Svinevik 15, Svine-
viksberget 98, Svinholmen 51, Sviinningen 28, Sviirareudden 51, Sal(e)skiir 51, Siileskiir 43,

Siilgeflaten 146, Siilsvik 15, Siiltan 146, Siiltekullen 98, Siims tjiirn 15, Siiveklev 146, Siiverna

15, Sridkullen 98, Stidpallen 98, S<idra hamnen 71, S<idrumpen 146, Scidvik 15, Sdnnare

Kivrebiden 46, Scirbukten 15, Scirhamnen 71, Sdrkileholmen 51, Stirkullama 98, Siiriingsniib-
ban 98, Sciskiir 51, Scltorpsbergetll2.

Tallrikama 51, Tallriken, Lilla, Stora 51, Tandf?illehiillan 98, Tarmen 12, I27,l57,Tege-
dalsbiicken 34,Tegen l46,Tego 65, Tekiillan 157, Tekiillebackarna 98, Testevik 15, Testholmen

5L, 56, Timmergel 124, Timmersund 15, Tings eken 154, Tingshoget Ll4, Tingshrigen 114,

Tinholmen 65, Titteklivan 127, Tjurskallen 51, Tjuvenilsens stenar 98, ljiirgrawik 15, Tjarn-
dalsberget 98, TJiirndalsnipan 98, Tjiimeberget 98, Tjiimekullen 98, Tjiirnet 15,146, Tobakskiir
52, Tobiaspallen 98, Toll(e)biden 52, Torkelsholme(n) 52, Tornevik 15, Torneviks udde 52,

Tornhamnen 16, Torolds myr 151, Torparn 98, Torpekiillan 157, Torrtypp L46,157, Tors flate
146, Tors hage l46,Torskevik 16, Torskhilan 16, Torv(e)berget 98, Torvhagen146, Tovan 65,

Tranemyren 136, Trankokestddet 157, Trankoket 52, Trankokevik 16, Trappbacken 98,

Trappoma 71, Trenteberget ll4, Trentemyren 16, Trentenbergs kulle 114, Tretciseberget 98,

Tresnibben 146, Trillarebacken 146, Trillingarna 52, Trillingeflaket 52, Trillingesand 52,Tnl-
lingsflaken 52, Trillingsflaket 52, Trinde hage 146, Trindehagen 146, Trindemyr 118, 146,

Trintenborgs kiilla 157, Trollehiletl24,Trollekullama 99, Trollhiittan 98, Trollpackeflogen 16,

Tromme kil 28, Trommeflaten 147 , Trommekilen 28, Tronekullama 99, Tryggeklev 71, Tryne-
bergen 99, Triilebergs kil 29, Triilebergs h,tle 29, Triilebergskilen 29, Triilekullen 99, Triinget
124, 147, Triintan l4T,Trantemyren I 18, Triittegel l4T,Trirttegelsbacken 99, Trodevont 151,

Trciteberget 99, Trdtemy 30, Trdtemyrarna 30, Tullekiillan 161, Thngan l4T,Twrghed 141 ,

Tunn(e)vik 16, Tirnnebergsbackarna 99, Tunneflaten 147, Tunneviksbergen 99, Tunngelsberget

114, Tunnvikeskiiret 52, Tuveflaten 147, Tuvorna 147, Tuviingen 147 ,Tvete brunna 148, Tvil-
lingercisen 99, L57, Tvillingerciset 99, Tviirflaten 147, Tviirsandtn 747, Tyfteflaten 141 ,

,$H"k" 151, >Tyllicks flateo 147, >Tyllicks Lidep 99, >Tyllicks Aker>> 147, >Tylliks grind>

71, >Tylliks skiir> 52, Tysken 147, Tysslingebergetgg, Tysslingemon 147, Tflkreken 30, Tan

41, Tiudden 52,T'appebrackan 99, Tiirnekulle sund 16, Tiirnekullen 52, Tcingelsberget ll4,
>Tcingelsskogen>> 154.
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Uggleklev 71, Uleberget 99, Uleskiir 52,Ulet 99, Ulkehiillern 124, Ulkhilan 16, Ulorna
99, [Jlorna klev 71, Ulsten 99, Ulsten, L1lla99, Ulsten, Stora 99, Ulstensberget 99, Ulvegirden
152, Ulvestugubacken 99, Ulvshileberget99, *UlvshflIshuvud? 52, Underlannetl52, Urshile-
berget 99, Urshils huvud 52, Utare Borgmiistaren 52, Utare Brandskiir 52, Utgitrdet 147,
Utsiktekullen 100, Uttersten, Lilla 100, Uttersten, Stora 100, Utterstenama 100.

Vadberget 100, Vadboholmet 52,Yadet 71, Vadhiillan 100, 156, 158, Vadriickorna 52,
Vadsholme 52, Val(e)berget 100, Valbodalssundet 16, Valboholm(en) 53, Valborciset 161, Vale-
fjall 100, Valekullen 100, Valen 100, 141 , Valfisken 47, Vallbodals rcis 161, Vallbodalsholmen
53,Valtraren 114,VaI6s 100,Vard(e)berget 100,Vardefiiill l00,Vardekullen l00,Varden 100,
147, Vardfls 100, Varpeberget 100, Varpemyr 16, Varven 3 l, Vaskepallarna 100, Vassarekulle(n)
100, Vassberget 100, Vassgel 124, Vassmyrana 147, Vassniis 53, Vassniis udde 53, Vestinarna
53, Vestinskiiret 53, Vetteberget99, ll4, Vettebergsmyrarna 118, Vetteklivan 124, Vettekullen
99, 100, Vetten 100, Vidvangern 31, Vikeberget 100, Vimpeln 100, Vinbiirsviken 16, Vind-
brdcka 53, Vindbriickeudden 53, Vindsis 100, Vinkiillan 158, Vinterledet 71, Vireberget 101,
Vireflaten l4T,Yillekallan 158, Viren 128, Vireskiftet 148, Virskogen 154, Vit(e)sand 53, Vita
backen 101, Vitabanken 148, Vite bank 53, Vitemyr 118, Vitkulls myr 16, Vitlerbacken 101,
Vitstensviken 31, Vrakhilan 16, Vringare ri 66, Vrangarii 66, Vrangebiicks botten 16, Vrange-
kullen 115, Vringudden 66, Vigehals 53, Viickupp 66, Viiggeberget 101, Viiggen 66, Vagg-
udden 53, Viilstenama 53, Viilstenen, Lilla, Stora 53, Viindstenevik 16, Viirebergen 101, Viire-
berget 101, Viirepallen 101, Viister i maden 148, Viisterskog 154, Viistingskiir 53, Viistingskiirs
grund 53, Viistingskiirs knollar 53, Viistingskiirs rdnna 16, Viistingsklirsknoppen 53, Vaftnekdl
t62,Yiinnet148.

Yx(e)skogen 153.
lera 16, 72, l}l,
iste myr 54, fue-
a 101, A rget 101,

Alven 34, 35, Anden 148, Andeskogenl54,Angbigen 148, Angebigen 17, Angebigsma-
den 148, Angen 148, Anggel 148, Anghagen 148, Applelidberget 101, Applestad liden 101,
Applestad(s)backen 10 1, Applestadbackarna I 0 1, Artekiillan 1 58.

OdegSrden 148, Odegirds berget 101. Odegirdsbergen 101, Odegirdshagen 148, Odg6rda
damm 17, OdsmiLlsbiicken 33,34, Ofliget 115, Ofligsbratten 115, Otetn tSZ, Okelns backar
101, Okelnshagen 148, Okehflaten 148, Oken l52,6n66,l48,Onaberg 101, Onaflaten 148,
Oneikrama 148, Onne biick 34, Onne hilan 124, Onne iilv 34, Onnebdcken34, Orebiicken 34,
Ornekullen 101, Orsbiicken 34, Gsdngen, Lilla 148, Orsiingen, Stora 148, Oskiir 54, Ostare
Kivrebiden 54, Ostens vik 17, Oster i maden 148, Osterkalvsund 17, Ostermyr(en) 17,
Osteriing(en) 148, Osteriingskiiret 101, Ostercidhogen 101, Ostercin 54, Oudden 54, 101, Ovre
giirdet 148.

2. Fiirnamnsregister

Adrian 75, 132, Amund 5,29,75, Anna 75, Anne 75, Annemaja 5, Barbara l53,Bengta 124,
Berta'l, Bryngel 6,Bdrta7, Eli 80, Elis 80, Engelbrekt 42,155, Fredrik 81, Guri 82, Gustav 46,
Halvar 15, Hans 43,84, Hilding 86,l2l,Ida 136, Ingeborg 136, Jakob 63, Jan 150, Karsten 86,
Kersti 87, Kjell 137, Kristina 138, Lena 46,Leon 139, Malin 11, Maria 47,Marten 156,
Melker 89, Mans l22,Mitrten 11, Natanael l22,Odin25,Per 91, Petter 48,91,Pe1 L42, 151 ,

Simon 93, Sven 55, Tobias 98, Tolle 52, Tor 146, Torkel 52, Torold 151, Torvald 151, Trond 99,
IJnds25,Osten 17.
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3. Binamnsregister

Baggen 76, Bernsa 132, Frippe 66, Gamle Ola i Fjiilla 81, xHarska 149, xHuke 107, Jansen
86, 150, Juten 86, 121, Lasse 24, Ola i Hflla 48, Pelle 48, Sandvikan 143, Svenne 15, 51,

luvenilsen 98, Torparn 98, Tysken l47,Tappen99.

4. Register iiver soldat- och bitsmansnamn

Brodd 77,Fred 81, Frisk 155, Frisken 155, Rapp 142, Stadig 145, Sdl 118, Orn 101.

5. Ordregister

Balk, bolk m. 'flkerren; stiille diir plogen sv?ingt undan och det diirftir blivit ett opl<ijt parti'
l32,Bark m. 'lingstriickt, bred och jiimn fiirhdjning av havs- eller sjobotten; jordbank' 53,
I32,Banlind, barlin(d) f. 'idegran' 5, Basta f. 'bastu, torkgrop ftir lin o.d.' 120, Bel n. 'tjpp-
ning, t.ex. mellan tvi hus, litet mellanrum, liten l:ucka' 102, Binge m. 'binge, avbalkning,
(stdrre) lflr e.d.' 132, Bistock m. 'urholkad trAdstam anviind som bikupa' 116, Bjiilla f. 'skiilla,
bjailra; bliklocka' 120, Bjiirke n. 'bestand av bjcirk' 116, Blacka f. 'storbladig viixt' 133, Blek
n. 'vindstilla, stilde(biilte)'54, Bleka f. 'fliickvis mdrk och fliickvis ljus eller fllickvis stilla eller
kirad yta' 54, Botle m. 'rund (trii)skil' 103, Borgmestermflke (no.) 'vittrut (Larus hyperboreus)'
55, Botten m. 'l6gt liggande markomrSde; det inre av en vik eller en fjord' 16, 131, Brassa
'viinda, vrida (en viiderkvarn); flytta en sten med ett spett''77,Brattm.,f .74'brarrt, bergsbrant,
brant bergsida', Bratt adj. 'brant'77,Binga f. 'brdst, brcjstdelen av (slaktat) heatur' 149,

Brunne m. 'brand, omrflde avbriint med avsikt (f6r att svedja marken ) eller av vflda, svedjefall'
133, Brur f. 'brud' 78, Br6kon m. 'brakved, Rhamnus frangula' 120, Briicka f. 'stor backe,
l8.ngsluttande backe, brant sluttning pi viig, brant backe, bred sluttning med riitt stark lutning'
74,Brdnne n. 'briinsle' 116, Briinnsten m. 'svavel'78, Briinteberg n. 'berg som ser ut att vara
briinda, di graniten ser svart ut pi ytan' 78, Bukt f. 'cippen, rundad vik' 4, Bus(s)a f. 'lastbflt'
104, Bygg n. 'bjugg, (tviradigt) korn' 104, Bide m.'undervattensskiir, blindskiir, undervattens-
grund, kJippa som nir till vattenytan; undervattensberg vars dversta topp sticker upp sfrax
ovanf<ir vattenytan' 4l,Biry m. 'btijning; bukt med svag rundning, bred vik, rund (bflgformig)
vik, mindre vk' 4, 14, Bis m. 'avbalkning (frjr kor) i ladugird' 6, 120, Biickevall m. 'vid biick
liggande griisbev?ixt oplcijd iingsmark, iing' 134, Biickholme m. 'liten, mer eller mindre kring-
fluten lokalitet, snarast udde, som bildats genom en biicks slingrande lopp' 41, Biistemor f.
'mormor, farmor, svdrmor'; som insmickrande beniimning om 6skan 120.

Dank, Danke n. 'fuktigt stiille, diild, fdrdjupning i marken' 125, Dape m. 'Liten vattensam-
ling, p<il. grundarq vattenpuss, vattenfylld kJyfta' 2, Dorn m. 'liten, rund sting vars ena iinde
slutar i en spets' 120, Dun 'iingsull' 25, Dunna 'dfura, dundra' 79, Dunning 'dinande, dund-
ratde' 19, Dy n., f. 'brunn med kiillider, (kall)kiilla; kiilla med dyig botten' 154,155,157 ,Dyt
'djur', mer specialiserat 'hdgvilt'41, Dyrhus n. (standardsprikligt djurhus) 'megalitgrav, dvs.
gravkammare av (vanligen) obearbetade stenblock, sisom dcis, ganggrift, hiillkista'80, Diimma
f. 'f6rdiimning, kvarndamm' 134, Dtiding m. 'lik' 120, Ddrj m. 'fiskeredskap i form av med
krokar f<irsedd rev' 7.

Eke n. 'ekbestind' 134, Eldsten m. 'sten varmed man kan sl6 eld', i synnerhet 'flinta' 80,
Ener m. 'enbuske, entriid' 105, xEnestad m. 'plats diir det finns mycket enbuskar' 80.

Filla f. 'trasa' 4Z,Fjord m. f. 'djupt intriingande havsvik, stdrre vik; allmiint om vikar och
sund; utvidgning av sjii, stdrre vattenomride' 3, 13, 17, Flak n. 'stdrre grund med flat yta' 38,
Flata f. 'jiimn yta, i/rer' 128, Flate m. '6ker, stor jiirnn, sl?it aker, jiimn 6kerteg, sttirre flackt f?ilt
(mellan tvi diken); stcirre stycke av 6ker; sammanhiingande flkerstycke' 128, 132, Flog(e) m.
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'grund (tillfiillig) vattensamling, vattenpdl; liten sjci' 2, Flu n., flua f., 'skiir som ndtt och jiimt
hcijer sig 6ver vattenytan; litet sk?ir som riversvdmmas vid hrigvatten eller vid hird vind' 38, FH
adj. 'flat, sliit, svagt sluttande' 80, Flig n. 'brant, (lodriitt stupande) bergsida, tviirbrant (och
otillgiinglig) klippviigg, stup' 74, 80, Fl6g f. m. 'vindfltijel; vimpel' 74,81, Frri f. 'groda' 116,
Fucka'ha samlag' 42,81, Fyr m. 'eld, brasa' 81.

Gan(e) m. 'havstrut' 81, Gap o. 'gap,6ppning, gatt' 3, Gata f . 'vdg,landsviig, byviig, ut-
fartsviig; fiigata; iippen plats' 67, 68, Gel n. 'mellanrum, springa, gap; (grAsbevuxen) dppning
mellan tvi berg' 119, Gilja f. '(trang) smal dal, klyfta med branta kanter mellan tv6 berg eller
hrijder; hilviig, bergspass; griisbevuxen siinka mellan tvi berg, iingsstycke eller 6ker som ligger
mellan tvi berg; oppning i skog' 1 19, 120, Gldttm., Gliitta f. 'gliinta (i skogen)'; springa i viigg,
dppning mellan molnen, diild mellan berg; cippning i skog diir man har utsikt' 153, Gota f.
'hdlviig, smal 6ker eller viig mellan tvi giirdesgirdar; tring ddld' 127, Grava 'grdva' 106, Gra-
vare '(dikes)grdvare' 106, Gravg6s 'gravand' 82, Grund m. och n. 'grund i vatten, sandgrund,
stcirre bide, uppskjutaude grund i sjcin (antingen vid land eller ute i sjiin)' 38, 39, Grundrump
m. 'svans eller utskjutande smal del av ett grurd' 42, Gul (no. dial.) f. 'Blest, jevn og stadig
Vind' 106, Gula (no. dial.) 'blase lidt, lufte' 106, G<ipa f. 'lodjur' 83.

Hag n. 'inhiignad (betes)mark (vanligen pfl ett visst avst6nd fran girden)' 135, Hall f.
'(flat) stenhiill, berghiill, strirre flat sten; berg, bergsida'T4,Hallirg m., f. 'sluttning, lutning'
75, HaIs m., hiir 'smalt terriingparti' 135, Hammar(e) m. 'framskjutande bergbacke; brant fram-
skjutande bergparti' 49, 84, Har(e)stock m. 'stocldiilla fcir hare' 135, Hed f. i boh. '<ippen
(griisbevuxen, i vissa fall odlingsbar) (ut)mark, iing; gemensam betesmark' l3l,149, Hiller m.
'grotta i berg, strirre berghila; utskjutande del av berg, utskjutande bergsparti som liksom
bildar ett tak, utskjutande klippblock vilket man kan gi under t.ex. f<ir att fi regnskydd' 85, 119,
Hog m. '(naturlig) hiijd, gravhrig' 73, Hogd f. 'hdjd' 73, Holk m. 'holkkiilla' 69, 154,
Holk(e)kiilla f. 'med triiholk fcirsedd kiilla, kiilla kliidd med en urholkad triidstam' 154, Hors m.
'hiist' 69, Hosa f. 'sffumpa' 125, Huk m. 'b<ijning, skarp kurva, utspring, landtunga, hrigt niis
o.d.' 107, Humlegird m. '(inhiignad) humleodling' 84, Huvud n. 'hdg udde, framskjutande
bergparti'39, Hylle 'fliider' 107, Hympel m. 'kncil, svulst, puckel'39,43,HLm.'haj' 44,
Hi adj. 'hdg' l2l, Hiiggstad m. 'plats diir det viixer mycket hiigg' 80, Hiilla f. '(flat) berghiill,
stenhiill' 14,Hdller m. se Hiller, Hiingedy n. 'gungfly' 156, Hdl, Hrilj m. 'liten vattensamling;
hSla i marken diir det samlar sig vatten; ftirdjupning pi havsbottnen, djuphila; ftirdjupning eller
utvidgning i vattendrag' 2 f., H<ivd n. 'huvud; nigot som hcijer sig civer sin omgivning; fitrh<ij-
ning i terriingen' 104.

Innare, Inner, adj. 'ime' 44, l37,Ittag n.'jord som frir odling intagits av den gemensamma
utrnarken' L29,Ister'jolster' (en art av slliktet Salix) 137.

Jute m. 'man frin Jylland' 121.
Kall m. 'skvaltkvarn, enklare vattenhjul' 24,Kan1k m. 'medlem av domkapitel (eller kol-

legiatkapitel)' 125, Kas f. 'rishrig; hygge, rcijning, svedjeland' 91, 130, Kast n. 'brant diir man
kastar ner timmer och ved; vadkast' 86, Kavring m. 'efter griiddningen pfl bredden ituskuren
rund limpa, som diirefter torkades i ugnen' 44 f., Kesa '(om boskap) springa eller rusa iviig i
vilda spring (med svansen i viidret) frir bromsar och andra insekter' 87, Kil, Kile m. 'vik; smal,
djupt intriingande havsvik' 4, Klev f. 'bergsskreva (med branta sidor) i vilken det gflr en stig,
klyfta i brant berg diir man kan gi; bred dppning mellan berg i vilken det gir en viig; tring pas-
sage mellan berg' 67, Kliva f. 'bergskreva, st<jrre eller mindre spricka i berg, klyfta, smal dal
mellan tvi berg' 119, Kliimma f. 'trangt stiille, trflng passage; bergsklyfta' 137, Knalt m. 'berg-
knalle' 92, Knatt m. 'liten bergknciL' 73, 81 , Knatte m. 'bergknalle, litet berg' 73, 87 , Knoll m.
'knuta, fcirhrijning, liten kulle' 39, Knopp m. 'liten bergkniil' 39, Knulle (no. dial.) m. 'liten
Bergknold, Stenbanke som stikker op i Ager eller Eng, S(er' 45, Kniippe n. 'hcim, stiille diir
tvi giirdesgflrdar stciter samman'70, Kntjs m. 'bergknril'45, Koll (kull) m. 'kulle'45, Kopp
(no. dial.) m. 'hole i jorda; rund topp pi en haug' 87, Koriinta f. 'vid slakt uttagna iniilvor av ko'
45, Kramkista f. 'kista fdr fdrvaring av kramvaror (manufakturva.ror av olika slag)'45, Krapp

t
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adj. 'trang' l22,Krek f., Kdk f. 'bukt, vrfl, h<jrn' 138, Kringel m. 'ring, ringformigt stycke i
terriingen; krok, rundat omride' 138, Kringla f. 'ring, ringformigt stycke i terriingen' 138, Krok
m. 'krcik, krokigt markstycke' 138, Kroppa f. 'ruda' 10, Kriippe n. 'trang passage' l22,Kiltm.
'liigre, oftast nigot rundaktig upph<ijning av sten eller jord' 138, Kvamstiimme n. 'kvarndamm'

139, Kvarnstdde n. 'plats f<ir kvam' 139, Kvi f., n. 'kringgiirdat ikerstycke dit kreaturen sliipps

om sommaren fcir att gcida ikern, inhiignad iing eller 6ker i utmarken, kreatursfilla' 130 f., 139,

Kyrkovall m. 'griissl?itt ndrmast kyrkan, kyrkbacke' 139, Kig(e) m. 'mindre odiickad rundgat-
tad kirlbat anv?ind som lillbit vid fiske' 46, t22, Kive m. 'litet sidorum i (ryggfls)stuga, (till-
byggd) liten kammare, lig gang innan man kommer in i en stuga, litet skjul, koja; vri, h<irn'

L26, KArr n. 'triiddunge fciretriidesvis pi sank mark; snir av liga triid och buskar (oviisentligt

om marken iir torr eller fuktig); dunge; (bevuxen) sankmark' L38,152, Krjlna f. 'torkhus frjr lin
eller malt' 139.

Lark n. 'sidofack i sjdmanskista' 10, Led n. 'grind av lcjsa slanor, dppning i stiingsel stiing-

bar med tviirlagda slanor' 68, Lera f. 'omride med ler(ord)' 5, Lid f. 'backe' 88, Lindriicka f.
'plats diir mdn driinker lin fcir rcitning' 10, Lumpa f. 'tjockt osyrat brtid som steks ipanna' 46,
Lunde m. 'gles dunge, lund, mindre skog' 88, Lunna f. 'h<ig av timmer eller ved som lagts upp'
25, Lunna f. 'mindre backe' 25, Lunna 'sliipa samman virke i skog till mera framkomliga trans-

portviigar' 25,Lwna 'slutta sakta' 25,Lunna 'vittja niit (eller ryssjor) utan att helt dra upp dem;

ta av stensiinkena vid iordningsstiillande av garnen efter fiske' 25,Lyckaf .'&ker som ligger ett
stycke fran girden; ikerlycka besfldd med sarnma siidesslag; flera ikrar som tillsammans bildar
ett f?ilt; del av gflrdens ikerareal (liiget utan betydelse); flkerstycke invid gflrden; ting; inhiignad'
l3l,Llgf. 'kullfallet ffAd' 139, LAve m. 'loge' 89.

Mad f. 'vattensjukt iingsomride, sank iing; sankmark' 131, Mellum 'mellan'47, Messing
(no. dial.) f. 'messesong'90, Mig n.'urin' l2l,lN/:iga 'urinera'33, Mo m., f.'omrflde med

sandig jord diir ljung och tall viixer' 131, Moltemyr f. 'hjortronmyr' 117, Musk m. 'mdrker,

halvdunkel, skugga' 11, Muva f. 'liten (hci)stack, (hti)site' 151, Myr f. 'sumpigt eller vatten-

sjukt omride; liten sjci, tjiirn o.d.' 1 f., 115, Mige, Mike, Mive m. 'mi.s' 4'7, Mil n. 'avmiitt
(avgrlinsat) jordstycke' 129, Miinefitta f. 'kcinsorganet slidan pi sto' 122.

Nyliinde n. 'nyodling' 130, Nyviille n. 'nybruten mark; nyodling' 130, Niibba f. 'smal

spetsig utskjutande udde eller 6ker eller annan terrdngformation' l4l,146.
Omm m. 'lgn' 122, Orr f. 'a1' 33, Os n., 'mynning av vattendrag; stiille som ej fryser tiII

(pi grund av starka strcimdrag); gungfly' 33, 54.

Pall m. 'bergavsats, berghiill eller sten vars ena sida bestAr av en mer eller mindre lodriitt
neditstupande kant eller brant', tiven 'klippa som sticker ut i vattnet; klippa formad som en

biink; avsats; berg med avsatser; liten undervattenssten med brant kant'73, Planka f. 'iker-
stycke mellan diken; fikerremsa som ligger fcir sig sjiilv; 6.ker av minst sex i itta famnars bredd
med diken pi minst tre sidor; ikerstycken, ofta tjugo alnar breda med ett dike vid var sida; l6ng
smal 6ker' 129, Plusa 'plaska, plumsa, pulsa eller gi i vatten' 117 f., Pott m. 'liten vattensam-

ling, vattenhfll, Iiten tjiim' tZ,Pottaf. 'liten rund gryta eller ftirdjupning' 12, Puls m. 'hudav-
dragare, hiistslaktare' 91, Pulsa 'dra huden av slaktad hiist, slakta hlistar' 91, Putt m.'mindre,
l6gt bel?igen vattensamling, vars vatten ofta iir grumligt; (vatten)puss' 2.

Rass m. 'bakdel, podex; iindtarmens mynning' I2T,Ragatta f. 'elak kiiring, kringstryker-
ska, skojerska' 118, Ramn m. 'korp'92, Ramnerer f. 'korpbo'92, Ren f. 'griiskant (som sl8s)

mellan ikrar och andra odlingar; kant; gingstig vid flkern' 138, Rer f. 'rede' 92, *Rindel m.

'Gmal) jordrygg. 6s, h<ig bank e.d.' 142, Rinka 'tretiig mls' 48, Rinnare m. 'liten back' 32,

Rissla f. '(avhuggen) smiirre (btijlig) gren, buske o.d.' 63, Ros f. 'blomma (i allmiinhet), tdrn-
ros' 26, Rothugge n. 'mark diir man huggit upp rcitterna efter ftillda ffad' I43, Rucka f. 'rynka,

veck' 14, Rult m. 'liten rund kulle; tuvig eller kullrig iingsmark' 143, Rump m. 'rumpa, svans;

svansformig uts\utande terriing, 16ngt, smalt Skerstycke' 43,143, Ruta f. 'iker eller glirde av

viss form och storlek (24 alnar i kvadrat); liten markbit; ruta i rutodling' 143, Rfl n. 'thging'92,
RigArd m. 'giirdsgird som bildar riging eller griins' 150, Riinnegata f. 'viig (med stenar 6 cimse
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sidor), utefter vilken koma >>rdnno> till hagen' 150, Riiverump m. 'rdvsvans' 13, Riivule n.
'rdxlya'92, R<inning m., f. 'rdjning' 130, R<ir n. 'rrise, rimiirke'26, R<ir 'vass' 13.

Sand m., f. 'sandmark, (aker med) sandjord, sandigt jordstycke; sandstrand'5, 131, Sik f.
'sank, sluttande iingsmark <jver vilken vatten rinner, vattensjuk siinka (diir vatten rinner fram)'
131, Sikdrag n. 'sankt stiille med vattendrag i en sik' 144, Silj, Selj f. 'siilg' 93, Sjdgird m.
'giirdesgird som 96r ett stycke ut i sj<in' 144, Sjdland n. 'land vid sjrin; strand; insjdstrand' 144,
Skalle m. 'hiigre liggande terriingparti' 80, Skard 'gatt mellan tvfl berg' 125, Skarn n. 'lort, dy,
dynga' 144, Skate m. 'framstickande udde o.d.'43, Skede n. 'viig utmed 6.krarna, rak viig pi en
sliitt, liingre sHt vegsfracka pi byviig, vtig mellan ikrarna som utgdres av de sammanhiingande
viindtegarna, utfartsviig pi en gird; inkrirsviig; viindteg; Skeren; avdelning av ett glirde som
bearbetats pi en gang' 67,129, Skil m., n. (no. dial.) 'punkt el stad der noko deler seg; grense
mellom eigedomar, omride o l' 118, Skiljareplan m. 'plan diir man skilde firen 5t efter den
gemensarnma vallningen' 144, Skilje n. '(iigo)griins' 84, Skillnare m. 'riging' 93, Skimta
(no. dial.) 'lysa, glimta uklart frem, blinka, glitra; sj6 (noko) uklart' 109, Skithil n. 'iindtarmens
myniring' 123, Skopp f. 'hummerstjdrt' 159, Skott n. 'stiille diir man kastar ner ved eller
timmer' 110, 123, Skotta 'kasta ner timmer, ved el.dyl.' 110, Slaiickla 'sparka, vara ostyrig,
brika' 64, Skriippa f. 'storbladig viixt' 150, Skriippa f. 'matask' 150, Skurv m. 'ojiimnhet' 159,
Skut (no. dial) m., Skuta (no. dial) f. 'fremspringende klippe, utoverhengende bergvag' 110,
Skygga f. 'skugga'93, Skygga 'ge skugga'93, Skygge m. 'skugga' 93, Skir(a) f. 'inskiirning i
terriingen, avsats pi ett berg' 8i f., 119, Skiil n. 'musselskal, sniickskal, skalgrus, skalsand'93,
Skflllid f. 'sluttning med skalgrus' 93, SkAr n. 'klippa eller skarpkantad sten som sticker upp ur
den omgivandeytan' 37,74, Skiira f. 'skata' 94, Slad f. 'ilkista' 50, Smityg n. 'smibarnskliider'
fdrr iiven om ytfre kdnsdelarna pi gosse 145, Smiitt m. 'mindre, avliigset liggande kammare,
vindsrum; tring, liten och smal ging mellan tvfl hus' 72, Smdrhila f. 'liten h6la med smcir i
mitten pi grritfat' 145, Snubba f. 'stensnultra' 50, Sniirp m. 'komknarr' 43, Sniirt m. 'stjiirt pfl
flrl eller orm' 92, Spadviinda 'bearbeta jord genom att viinda upp den spadtag fcir spadtag' 145,
Spek(e)trapp 'magert, torrt och dSligt stiille' 145, Stenmal m. 'st<irre och mindre vall eller sam-
ling av stenar; terriing med kullerstenar' 46, Stryk(e)bult m. 'strykbult att Tdgga i stryklod;
stryklod' 118, Stump m. 'liten kaka, tilltugg till sup' 111, Stupa f. 'stup' 74, Stut m. 'kasfrerad
ungtjur eller ung oxe' 146, Stutt, Stdtt adj. 'kort' 146, Stycke n. 'del av aker; (liten) markbit'
129, Styre n. 'roder' ll2, Stiigg n.'stiinger, stakar som bottengarnet sitter fast med' 15, Stzim m.,
Stiim(m) f., Stiimma f. eller Stiimme n. 'damm, fdrdiimning' 15, StAtt f. 'stAtta, <ivergingsstiille
<iver giirdesgArd' 138, Svad f., Svada f. 'sht (slipprig) ofta sluttande berghiill' 74, 146, Svad
(no. dial.) n. 'n@ken klippegrund, bergflate uten jord' 74, Sveba 'veva pi (en viiv), nysta pi
(gatn)' 124, Sverra 'svedja' 113, Sverra (no. dial.) 'hvirvle, dreie sig rundt' 113, Svev m. 'vev
att veva med' 113, Svod (no. dial.) f. 'naken klippegrund, svakt skraanende' 74, Sviinga 'lflta
(hiistar) simma (medan man hailer dem i tygeln och liksom bogserar dem med farkost)' 28,
Siilta f. 'salt strandiing' 131, S6(d) m. 'fir'98, Sddrump m. 'firsvans' 146.

Teg m. 'liten flker; lang och smal flker; del av en aker' 128, Test(e) m. 'tobisgrissla' 15,
Tom m. 'taggig buske' 16, Tova f. 'ulltova, hopvalkad ull, stycke filt; nSgot hoptrasslat, tova'
65, Trollpacka f. 'grodyngel' 16, Trom(m) m., n. 'kant, rand; iiven om (den 6vre kanten av) de
uppstiende sidorna pi en (hii)kiina eller hcisliide' 28, Tromm/Trurnm m., nordboh. Tromma./
Trumma f. 'mule pi kreatur, nos'29, Tring n. 'trflng passage' l2Z,Trdnge n. 'tring passage'
l24,Trdnta f. 'tranb2ir' 118, Trtimm m. 'avhuggen klabb m.m.' 29,Trot m. 'tfllamod' 30, Tirlla
'rulla (ihop), bunta ihop; vira, svepa om' 161, Tulla f. 'liten flicka' 161, Thlle m. 'nigot hop-
rullat, nystan, rulle (av ull, tunnbrdd m.m.); liten pojke' 161, Tyssling m. 'lingon'99, Tange m.
'ling, smal u,dde'44.

Lllk, LJlke m.'marulk, simpa' I24, *Underliin(d)e n. 'l6gt liggande mark, l6gt liggande
stycke land' 152, Urd f. 'nedrasade stenar; ravgryt' 99,Utare adj. 'yttre' 52,Utgarde n. 'lingt
frin girden liggande giirde' 147.

Vadhiilla f. 'berghiill varifran man kastar eller pi vilken man landar landvad (landnot)'
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100, Vadriicka f. 'trlistiilhing fdr upphiingning av vadar frir torkning' sz,Yall m. 'vall, gr?isbe-

viixt opliijd mark, iing; mindre akerftilt beHget i utkanten av dng' 130, Valtra 'viilfra sig, tumla
runt; viiltra (en 6ker)' 114, Valtra f. 'plats diir hiistar brukar viiltra sig eller viiltrat sig' 114,

Varde, Vale m. 'uppkastad stenh<ig, mdrke' 100, Varp n. 'hcig av stenar och kvistar, som pfl
platsen fdr ett drlp eller annan brid drid uppkastats av fcirbipasserande, kasthdg (efter brid
ddd)' 100, Vaska 'tviitta' 100, Vette m. '(av timmer uppbyggd) virdkase' 114, Vire m. 'hontriid
av siilg' 101, Vrage m. 'fdrttijningspile fdr bitar' 7, Vrak n. 'gods, virke som havet ger ifran sig'
16, Viicka upp 'rygga till, vakna upp (hastigt), bli dverraskad' 66, Viile n. 'fl<ite p6 vadens civer-

kant' 53, Viind(n)ing f., m. 'viindteg; flkerf?ilt mellan tvfl viindtegar' 129, Viindsten m. 'sten som
viinder sig vid sjtiging, rullsten' 16, Viire m. 'bagge' 101, Viittne n. 'vatten, vattensamling som
uppstir av urjorden framviillande vattenidror; brunn; vattningsstiille ftir djur' 148.

Alekraka f.'storskarv' 54.
Ackra f. 'iker som ej liingre brukas; 6ker som ligger flirdig f<ir sidd; en ftirsta gingen

uppliijd klcivervall varpi vanligen sis hawe, kom el. blandsiid; iingsmark, som pliijes fdrsta
gangen efter vilan; ting, vall, gr?isvall, naturlig iing; igenlagd Sker som ligger i linda och huunit
itergfl till naturlig 'ang' 128, L44.

Oke m. 'tygflik varmed man rikar ut ett fcir tringt plagg, kil, skarv; kilformigt markstycke'
l52,Ore m. 'laxciring' 34, Overliinde n 'htigt liggande mark' L52.

6. Kulturhistoriskt register

Andaktskors 158, Bastrepstillverkning 5, Basttiikt 76, Bronsildersfynd 19, Brikon 'brakved'
inom folkmedicin 120, Briinnsten 'svavel' och dess anviindning inom bl.a. folkmedicin 6, 78,
Drunkning 43,46, Dun 'iingsull' som nyttovAxt 25, Ensiidesbruk 134, Fiske se Register 1,

t.ex. Hummer-, Kast-, Makdll-, Riike-, Sla-, Snubbe-, Tin-, Torsk-, Vad-, Folktro knuten till
plats diir hiist viiltrat sig 1 14, Gravhcig troligen frin folkvandringstid eller romersk jiirnilder
114, Grundstcitnirg42, Guldgubbe 19 f., Hiillkista 160, Hiillristningar 79,Hdstar frin fast-
landet till sommarbete pt <iarna 85, Jiirnildersfynd 19 f., 160, Kasth<ig eller Varp, dvs. hdg
av stenar och kvistar som pi platsen fdr ett drip eller annan brfld drid uppkastats av fdrbi-
passerande 16, 100, Kolfcirvaring under vatten 9 f., 60, Kvarndrift 36, Kvarnar se iiven Register
1 Kvarn(e)-, Kiillors magi och anviindning inom bl.a. folkmedicin 156, 158, Medeltida ledung
57 ff., Megalitgrav 155, Musseltiikt 93 f., Miissa i det fria fdljd av procession till Korskiillan 90,
Navigationssystem frjre elektroniska navigationstrjiilpmedel 39 f., Rutodling 129, 143, Spi
vdder genom tecken i naturen ll f., 54, Stenildersfynd 19, Stickor och barr som jordfcir-
biittringsmedel 151, Ting 114, ljiirgrav 15, Torvhantering9S, 146, Trankokerier 16,52, 155,
157, ulvgflrdar och Vargg6rdar 152, Utvinning av salt fr6n havsvatten 49, Varde som sjrimiirke
100, Vette, av timmer uppbyggd virdkase 114, Vrakfynd 16, 24, Odegirdar se Register 1

Odegflrd-.
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