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Förkortningar: 

a.a. — anförda arbete. 
Aasen — Aasen, Norsk Ordbog, 1873. 
ack. — ackusativ. 
adj. — adjektiv. 
Arkiv — Arkiv för nordisk filologi. 
art. — artikel. 
a.st. — anförda ställe. 
avd. — avdelning. 
avs. — avseende. 
B — Blomskogs sn. 
b. — början av. 
bek — beskrivning till ekonomiska kartan 

(över Nordmarks hd). 
bergn. — bergnamn. 
best. — bestämd. 
bet. — betydelse (n) , betydelser. 
bglk — beskrivning till geologisk karta. 
bih. — bihang. 
bin. — binamn (et) . 
Bn — Björkman, Beskrifning öfver Werm- 

land, 1842. 
boh. — bohuslänsk (a) . 
dalbom. — dalbomålet. 
dalm. — dalmål (ets) . 
dals'. — dalsländsk (a) . 
dat. — dativ. 
db — Nordmarks härads domböcker i Göte- 

borgs landsarkiv. 
dial. — dialekt (er) , dialektal (a). 
dip!. — diplom, medeltidsbrev, ännu out- 

givna. 
DN — Diplomatarium Norvegicum. 
d.s. — detsamma. 
ek — ekonomiska kartan (över Nordmarks 

hd). 
En — Ekman, Wärmeland i Sitt Ämne, 

1765. 
En. — (Rygh) Norske Elvenavne, 1904. 
esp — Eirspennill (utg. av F. Jönsson). 
f. — förra; femininum; följande. 
fem. — femininum. 
f f . — följande. 
fiskn. — fisknamn (et) . 
fisl. — fornisländska. 
mo. — fornnorsk(t), fornnorska. 
mord. — fornnordisk (t), fornnordiska. 
fr — frälse. 
fr. — från. 
rs — Codex Frisianus, utg. av Unger, 1871. 
f sv. — fornsvensk (t), fornsvenska. 

fan. — fornvästnordisk (t), fornvästnor- 
diska. 

Fw — Fernow, Beskrifning öfwer Wärme- 
land, 1773-79. 

g. — gången. 
gen. — genitiv. 
ggk — geografisk karta (i Lantmäteristy- 

relsens arkiv). 
GS — Generalstabens karta. 
Gs — Diarium Gyllenianum 1622-67 (utg. 

av Hausen 1882). 
gdrdn. — gårdnamn (et) . 
Hammarin — Hammarin, Johan, Carlstads 

Stifts Herdaminne, 1-3, 1845-1848. 
hd — härad. 
Hellquist, Tilln. — Fornsvenska tillnamn. 

I Xenia Lideniana, Sthlm 1912. 
Hist. hand!. — Historiska handlingar, 1861 f. 
hmn — hemman. 
hs — handskrift. 
hskh — Handlingar rörande Skandinaviens 

historia. 
ib. — ibidem. 
in!. — inledning. 
inv. — invånarna. 
is!, — isländsk (t), isländska. 
jb — jordebok (en). 
jbr — jordeböcker. 
jfr — jämför. 
K — Karlanda sn. 
k. — kyrka (i citat). 
K A — Kammararkivet. 
kb — kyrkbok, kyrkböcker. 
koll. — kollektiv. 
kr — krono. 
kvinnon. — kvinnonamn (et) . 
lat. — latin (skt) . 
led. — leden. 
Lgl — Lignell, Beskrifning öfver Grefska- 

pet Dal. 
lh — lantmäterihandling (ar). 
Lundgren, Personn. — Svenska personnamn 

från medeltiden. Antecknade ock ord- 
nade av Magnus Lundgren, Erik Brate, 
E. H. Lind. Upps. 1892-1934. 

m. — mitten av; maskulinum; med. 
mansn. — mansnamn (et) . 
mask. — maskulinum. 
Mch — Munch, Pavelige nuntiers regn- 

skabs- og dagboger 1864. 
ml — mantalslängd (er) . 



IX. NORDMARKS HÄRAD 



Manuskript till beskrivning av ortnamnen i Nordmarks härad har ursprungligen 
utarbetats av A. Noreen, för de territoriella namnen i samarbete med S. Lampa, för 
naturnamnen i samarbete med E. Noreen. Nytt manuskript till de territoriella namnen 
utarbetades sedermera av E. Noreen, som därvid kunde tillgodogöra sig utförliga 
primäruppteckningar av E. Silfors (verkställda 1933-1937). Slutredigeringen har 
gjorts av E. Silfors, som därvid tillagt namn på hemmansdelar och torp samt 
slutfört bearbetningen av naturnamnen. Arbetet har granskats i manuskript och kor-
rektur av professor Jöran Sahlgren och förste arkivarie Harry Ståhl samt i korrektur 
av professor Bengt Hesselman och kammarrådet Erik Schalling. Kamerala föränd-
ringar efter den 30 juni 1936, då jordeboken i huvudsak upphörde att föras, ha ej 
iakttagits. 

LUND 1950 
CARL BLOMS BOKTRYCKERI A.-B. 



A. Territoriella namn. 

Nordmarks härad 
nbkmas, /Wera, nökmarka Nordmarken. 

Häradet räknades före mitten av 1500-talet till Dal, som ursprung-
ligen utgjorde en del av Västergötland. tinder medeltiden (åtminstone 
redan 1396) bildade Dal (med undantag av Valbo hd) och Nordmark 
»Dalaborgs län», uppkallat efter det tidigast 1367 omtalade slottet Dala-
borg (SOIX I: 1 s. 16, XVI s. 165). Häradet hade enligt västgötalagen 
nio kyrkor. Silleruds sn hörde i äldre tid till Gillbergs hd. Enligt språk-
bruket i orten räknas Skillingmarks och Järnskogs socknar ej till den 
egentliga Nordmarken. Härmed överensstämmer en uppgift av Fw (s. 
294), att dessa båda socknar enligt en gammal berättelse »under Norrska 
Föreningstiden» till någon del legat under Eidskogens och Vingers 
socknar i Norge. 

Namnet var tidigast pl. (gen. Nordhmarka, dat. -um) och betecknar 
bygden som den norra delen av Markerna, det i Snorres Konungasagor 
ofta omtalade landskapet Markir, dvs. Nordmarken jämte åtminstone 
Vedbo)  hd av Dal samt Aremark, ()mark och örsmark (nuv. Rödenes), 
möjl. även Vestmarken och östmarken (se under Skillingmarks sn s. 59), 
i Norge. Ordet mark är besläktat med lat. margo 'kant, rand' (jfr margi-nal) och betyder urspr. 'gränsområde, gränsskog, ödeskog', senare 'ut-
mark, skog' (jfr NG I s. 177, J. Sahlgren i NoB 1925 s. 145 f., I. Lundahl 
i SOÄ I: 1 s. 14 ff., 65). Såväl Skillingmark och Töcksmark i Nordmarks 
hd som de nämnda norska socknarna med namn på -mark ligga vid 
riksgränsen. Från Gillbergs och Jösse härader skiljes Nordmarks härad 
genom den s.k. Finnskogen. Om uppfattningen av denna såsom gräns-
skog vittnar s. led. i hemmansnamnet Smolmark i Karlanda socken. 

Namnformer före 1540: (omnibus) Nordmarchä (habitantibus) 
1287 SD 2 s. 25, (in) NorPmarcum m.1300t. vgl I s. 74, Nordhmarkka h, 
1396 Lgl 2 s. 220, (jnnän) Nordhmarkkum ib. (rättat efter hs), Nord-
marken, (i förben:de) Nordmarck 1471 Spegel s. 64, Nordmarck 1497 
dipl., Nordmarken i Westergötland 1497? hskh 18 s. 184, 1527 reg 4 
s. 264, Nordhmarken 1502 Stb 4 s. 331 f., Nordmarcken 1507 DN 15 
s. 114, Normarcken 1508 Stb 5 s. 264, Nordmarker 1508 ib. s. 265, Nord- 
merken 1523 reg 1 s. 169, Nordtmarcken 1526 reg 3 s. 242, (vthj) 
Nordmarkenne 1527 4 s. 94, Normarken 1529 reg 6 s. 298, Nordmark 
1531 Lgl 2 s. 228, Normark 1535 DN 7 s. 764. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Normark 1540, Nolmarkenn 1551, 
Nordmarken 1564, 1621, Nordmarks H. 1633 1877. 

Övriga namnformer: Nordmarken 1540 Skjb s. 21. 
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Blomskog 

bkånska; bhimska (i Silbodal), bbimsko (i ö. Sillerud). 

Socknen nämnes första gången 1396. Blomskogs gäll omfattade 
vid reformationstiden dels de nuvarande socknarna i Blomskogs pasto-
rat: moderförsamlingen samt Trankil, Torrskog och Vårvik (de båda 
senare i Vedbo hd, Älvsborgs län), dels Silbodal, som numera bildar 
eget pastorat. F. led. är urspr. det f sv. namnet på Blomsjön (se naturn.). 

Namnformer före 1540: Blomsaskoghs k. 1396 Lgl 2 s. 220, Blomsa-
skogh 1472 Stu s. 148, Blomskogh s. 1431-32 DN 10 s. 122, Blomskog 
1531 Lgl 2 s. 228, Blamscog 1539 °Magnus. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Blomskoffh S. 1540 1542, Blomsko 
S. 1545, Blomskog S. o.d. 1551-1877. 

Övriga namnformer: Blomskogh 1540 Lgl 2 s. 240, Blomshegäl 
1563 Hist. handl. 7, bil. s. 19. 

1 Blomma bkbnia 1 sk. - Blomen o.d. 1540-1590, Blomennä 1542 
1544, Blommene 1545, Blumenn 1551, Blomma o.d. 1600-1877, Blom-
merne 1621, Blomerna 1633. - Bloman 1554 1612 tl, Blomene 1564 tl 
1622 värml. db, Blommane 1572 tl, Blomana 1629 tl, Blooma 1633 db. 
^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet är best. form av Blomma (fsv. 
*Bloman, dat. *Blomonne), det urspr. namnet på Blomälven (se naturn.). 
- En hmnsdel heter Suckan söka. Namnet är best. form av sv. dial. 
sucka 'sänka'. Jfr under Ängebäck nedan och under Hög i Karlanda sn. 

Blomskogs prästgård bNinska priest00, prck,5gon Prästgården. 
Omfattar kyrkoherdebostället jämte en senare tillkommen skog. 

1 kr. - Prästegårdh 1686, Blomskogs Prestegård o.d. 1715-
1877, Blomskogs prästgård 1915 jb. ^, Första g. rjb 1686, kronohmn 
1 mtl. 

en skog kr. - Blomskogs Prestgård 1 skog 1877 jb. 
Infördes i jb 1877. 

Boda, Lilla lelabift. - Liislebodar 1544, -boda 1551, Litzbuda 1572, 
Litzlabwda 1576, Littzleboda o.d. 1581-1600, Lille Boda 1633, L. Boda 
1680 1725, Boda Lilla 1825 1877 jb. - Litlebwda 1540 Lgl 2 s. 240, 
Boda 1554 tl, Lillebuda 1581 tl, -bua 1600 tl, -bo 1687 kb, Lilla Boda 
1612 tl. ••••• Omfattar en gård, vartill kommit ett torp. Boda är gam-
mal pl. av bod, i dial. bu, i bet. 'bod för förvaring och för tillfälligt uppe-
håll, fiskebod, fäbod'. Jfr t.ex. Kålleboda i Silbodals sn samt But järn, 
Notebodholmen, -viken o.dyl., Ofredsboden m.fl. naturnamn. Gården 
ligger vid Nedre Blomsjön. Benämningen Lilla är given i motsats till 
Stora el. Västra B. i Trankils sn. 

1, 1 sk. 	Första g. jb 1544, kyrkohmn 1 mtl. 
2 Båsen, en utjord sk. - Båsen o.d. 1564-1877 jb. ^- Första 

g., jb 1564, skattetorp. Nämnes icke i dagligt tal. Namnet är best. 
form sing. av b& m., i bet. 'djurfälla med väggar och tak' (se 
vidare J. Sahlgren, NoB 1920, s. 161 ff.). Jfr Båstjärn och Björne-
båsen (se naturn., avd, sjöar resp. dalar). 
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1 Breviken brhnlea, br4ika 1 sk. - Bredeuigen 1540, -uikenn 1564 
1585, Breduigen 1542, -uigh 1544, Breffwfick 1551, Breviken o.d. 1567-
1877 jb. - Bredeuick 1554 tl, Breuik 1622 värml. db. ••••• Ä. jbr skatte-
hmn 1 mtl. Gården ligger vid en bred vik av Västra Silen. En hmnsdel 
heter ösan Asa (ösan 1666 db, ösekasen ek). Namnet är best. form av 
ett dial.ord ösa 'slev, skopa' (no. öse) och har sannol. urspr. avsett den 
lilla runda viken i sjön utanför. Jfr NG XVI s. 53, SOÄ XIX s. 73. 

Bustelund bzustalvin, biustalzw. - Bustalund(h) 1540 1545, -lunda 
1572 1576, Bustelundh 1551, -lunde 1564 1567, -lunda 1581 1590, 
Bostelunda 1621 1680, Bostlunda 1633 1686, Båstelunda 1715 1877, 
Bustelund 1915 jb. - Bustelunden 1572 tl, -lun 1600 tl, -lunda 1771 kb, 
-lund 1826 lh, Bostalundh 1554 tl, Bostelunda 1564 tl. 	Omfattar en 
gård, vartill kommit ett torp. F. led. är säkerligen urspr. det i bygden 
allmänt kända namnet Busten(en) 'stenen som liknar en bod (i dial. bu)', 
varom se naturn., avd. stenar. Med avseende på namnformen jfr Buste-
båcken i Silbodals sn (se naturn., avd. vattendrag). 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - En hmnsdel kallas 
Kränkerud krcbgkra. F. led. är möjl. sv. dial. kränka f. 'pall med 
tre ben'. Ägornas form påminner om en (primitiv) sådan. Soldat-
torpet kallas Busta btåsta, förmodl. efter en soldat, som fått namn 
efter hemmanet. 

2 Toverud t(3vara, en utjord sk. - Toffuerudh o.d. 1564-1660, 
Torfverudh o.d. 1680-1686, Torfverud 1715 1877, Tofverud 1915 jb. 
- Tofverud 1742 ggk GS. ^, Första g. jb 1564, skattetorp. F. led. 
är gammal gen. av mansn. Tove (el. kvinnon. Tova). S. led. är 
rad 'röjning'. 

Ed g. - Ed o.d. 1542-1877, Edett 1551 jb. - Eedh 1540 Lgl 2 
s. 240. 	Omfattar en gård, vartill kommit ett torp (utj.). Namnet är 
ordet ed 'passage mellan vatten'. Gården ligger mellan Nedre och övre 
Blomsjön. 

1, 1 sk. •••-• Ä. jbr kyrkohmn 1 mtl. 
2 Långåna lågeoza, en utjord sk. - Långåå 1564 1590, 

Longåå 1567 1610, Langåå 1600, Långåån 1633, -åhna 1660 1686, 
Långåna 1725 1877 jb. - Långenäs b.1800t. lh, Långånäs GS, 
Långåna el. Långånäs bek. 'N,  Ligger vid den å, som rinner från 
Nävertjärn till övre Blomsjön. 

Ekenäs /nos, ekans. - Ekenäs o.d. 1542-1877, Ecknes 1551 jb. 
- Egness 1572 tl, Ek (e)näs 1802 lh. ^, Omfattar en gård och en utjord. 
Gården ligger på ett näs i Lelång. Stora ekar finnas fortfarande där. 

1 sk. 	Gustavsfors trämassefabrik och kanalstation ligga 
på ägorna. - En hmnsdel Röstegen rådegan, rhstegan (Rösstegen 
GS) nämnes under medeltiden (Ristceigh 1431-32 DN X s. 122). 
Om f. led, se gårdn. Risviken i V. Fågelviks sn. 

en utjord kr. - öff' E. 1564 1576, öfuer E. o.d. 1581-1660, 
Ekenäs o.d. 1680-1877 jb. 	Första g. jb 1564, kyrkoutjord. Har 
förr kallats Övre E, vilket nu icke användes i dagligt tal. 

Engebäek se Ängebäek. 

1 Fölsbyn fiisipan 1/4  sk. - FölssbYen 1660 1686, Fölsbyn 1825 
1877, Föllsbyn 1715 1725 jb. - FolzbYn 1629 tl, FöllesbYen 1643 1h. 
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F. led. är kanske ursprungligen *Fuglsce, innehållande det för-
modade äldre namnet på sjön Fuxen (se naturn.) eller, liksom gårdn. 
Fölsvik i ö. Ämterviks sn, Fryksdals hd (SOV II s. 42), gen. av ett 
*Fylingr, som i Norge flerstädes uppträder som gårdnamn men allmänt 
antages vara ett urspr. fjord- el. sjönamn. Jfr Fellingsed under Sundsta-
byn nedan. Vad detta *Fylingr betyder är okänt, men det skulle kunna 
tänkas innehålla samma fy! 'gömställe', som antagits ingå i gårdn. Fölen 
i Färgelanda sn, Valbo hd (SOÄ XVIII s. 9, XX: 1 s. 43) och som kanske 
ingår i det no. gårdn. Herfol (NG I s. 263), vilket förklarats som 'platsen 
som ger en (skipa)herr (dvs, en flotta) skydd' (NG XI s. 322). 

En tredje möjlighet är att grundformen innehåller ett *fylgsn-, 
identiskt med fno. och isl. fylgsni (fylgni, fyls(k)ni n.) el. fylsn f. 
'gömställe'. Gården ligger vid ändan av en mycket lång vik av sjön 
Fuxen och invid Borgåsen (se nedan under Sundstabyn), på vilken 
funnits en fornborg, av Fw (s. 305 f.) benämnd Buresås Slott. »Slot-
tets» läge har enl. Fw (s. 305) gjort, »at man liknat det wid et Algier, 
emedan därifrån var tjenligast at plundra i Norrige och gömma här 
sit byte, såsom ingången förvarades med järnbommar». Traditionen 
om ett gömställe i de vid gården belägna Kistebergen (se naturn.) kan 
möjl. även vara av betydelse för tolkningen. S. led. är hest. form av by 
(i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1 Gilldalen iikkok 1 sk. — Gildall o.d. 1542-1610, Giildallen 1544, 
Gilldahlen o.d. 1715-1877. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är antag- 
ligen urspr. det från fisl. och no. dial. kända gil 'klyfta, ränna m.m.'. 
Se vidare SOV IV s. 1 och jfr Gelet, höjder, se naturn. Gården ligger 
mellan höjder. 

1 Ingebyn zgakin Ingebön 1 sk. — Jngabö 1396 Lgl 2 s. 220, 
Jngobö 1431-32 DN X s. 122. — Ingäbyen 1540, IngebY 1540 1715, 
-ben 1542 1686, -bYnn 1564 1633, Ingebyn 1576 1877 jb. 	Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. F. led. är urspr. fsv. gen. av Inge (el. möjligen Inga). 
S. led. är best. form av by, bö 'gård'. 

1 Källtegen iiektggan 1/2  sk. — Kettillttegen 1542, Kettelltegenn 1544, 
Kettelteghenn 1545, Kielttenn 1564 1567, -tega 1572 1581, Kiältegenn 
1590, Kielltegenn 1585, Kjelltegen 1715 1877 jb. — Kielletegh 1554 tl. "%, 
Ä. jbr skattehmn i/2  mtl. F. led, är troligen böjn.form av källa. Vid 
hemmansdelen Källebacken (peObellsan) finns en vida bekant källa, från 
vilken en bäck ständigt rinner. Skrivn. Kettill- o.dyl. torde bero på 
oriktig konstruktion av skrivare i anslutning till gårdnamn som inne-
hålla mansn. Kätil (Käft, Kjell), t.ex. Källsbyn i Trankils sn. 

1 Lofflund Man, ett torp kr. — Löfslund 1725, Loffslund 1825, 
Lofflund 1877 jb. 	[Lyffuerud 1643 lh, Lyffterud s1.1600t. lhl , Lyff- 
lundh 1643 lh, Låffslund 1716 ffi, Loffslund 1770t. ffi, Låftlund 1800t. 
1h. ^, Första g. jb 1725 (i lh på 1600-talet), oskattl. torp. Hör under 
Blomskogs prästgård. Samma namn har en hmnsdel i Hajom, Järn-
skogs sn. F. led. är väl i båda fallen loft n., syftande på högt läge (jfr 
Loftvadet, naturn., NG Indl. s. 66, OGB XX: 1 s. 208). L. i B. skulle 
dock även kunna tänkas innehålla gen. av det gamla mansn. Loft, 
som ingår i gårdn. Lossbyn i Järnskogs sn. För den senare tolkningen 
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talar läget mellan Helgelund, hmnsdelar i Sundsbyn, och Livlund, 
t under Blomskogs prästgård, som båda synas innehålla personnamn. 
Gården ligger på en höjd med vidsträckt utsikt åt väster. 

1 Låbbyn liäan 112  sk. - Loffzbyen 1540, Loubyen 1542 1544 
-bynn 1545, LobYnn 1564 1567, Låbyn (n) o.d. 1572-1725, Lodbyn 
1610, Låbbyn 1825 1877 jb. - Låbyn 1554 tl. 	Ä. jbr skatte- 
hmn 1/2  mtl. Namnet, som finnes även i Silbodals sn (se nedan), 
i Laxarby sn, Vedbo hd (SOÄ XIX s. 68), Mo sn, Tössbo hd (SOÄ XVII 
s. 32) och, i formerna Laaby och Lobben, flerst. i s. Norge (se NG I 
s. 111, V s. 239, 286), har hittills ej fått någon tillfredsställande för-
klaring; jfr Läffler i Arkiv VII s. 260, NG och SOÄ a. st. De ä. 
formerna av L. i Nordmarks hd kunna, såsom Sahlgren påpekar, tyda 
på att f. led. är *Lodhu-, motsvarande fvn. 1v5u, böjd form (med yngre 
u-onaljud, se Hesselman i NoB 1933 s. 92 ff., JanMn i K. vet. o. vitterhets-
samh. hand!. F. 6 ser. A bd 1 n:o 2, särsk. s. 14 ff.) av fsv. ladha, snarast 
i bet. 'bro, vägbank', se J. Sahlgren, Upplands fornminnesför. tidskr. VI, 
särsk. s. 107 f. Denna tolkning är även ur saklig synpunkt synnerligen 
tillfredsställande. De ifrågavarande svenska gårdarna och åtminstone 
de norska, som finnas upptagna på tillgängliga kartor, ligga vid broar 
över vattendrag. S. led. är best. form av by (i diaLuttalet bö) 'gård'. 

Mon men. - Moen 1540-1725, Mon o.d. 1564-1877 ib. - Moo 1554 
tl. ", Omfattar en gård, vartill kommit ett torp (utjord). 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Forsdalen, en utjord sk. - Ffårssedall o.d. 1564-1600, Fors-

dall 1610, Fårssdahlen 1660, Forssdalen 1725 1877 jb. •••• Första 
g. jb 1564, skattetorp. Nämnes icke i dagligt tal och läget är okänt. 

1 Näresbyn nå.span 1 sk. - Naritsby 1472 Hammarin 2, s. 174 f. - 
Neerssbyen 1540, Neresbyen 1542, Neriisbynn 1545, Näresbyn (n) 1551 
1725, Näresbyn 1825 1877 jb. - Nerisbyn 1540 Lgl 2 s. 241, -by 1572 tl. 

Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är väl urspr. gen. av det fno. och isl. 
mansn. Neriår, fsv. Närir (jfr SOÄ XIX s. 68). S. led. är best. form av by 
(i dial.formen bö) 'gård'. - En hmnsdel heter Björse (byka), vilket 
troligen motsvarar Bierwlsrwdh 1540 Lgl 2 s. 241 (Skjb). F. led. i 
detta namn torde vara fsv. mansn. Biornulf, Biärnulf (fvn. Bivrnulfr); 
s. led. är urspr. rud 'röjning'. - En hmnsdel vid Olerudssjön heter 
Olerud 'dar, 029. Olowedh 1396 Lgl 2 s. 220, Olerud ek GS. Namnet 
har väl samma ursprung som gårdn. Olerud i Skillingmarks sn (namn-
formen från 1396 i så fall felaktig). 

Näs nTs. - Nees 1540 1567, Näs o.d. 1551-1877 jb. - Ness 1540 Lgl 
2 s. 241. 	Omfattar en gård, vartill kommit två torp (utjordar). Ligger 
på ett näs i Nedre Blomsjön. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Lycke lhlsa, en utjord kr. - Lyckie 1564 1680, Lycke o.d. 

1572-1686, Lycka 1600, Lycke 1715 1725, Lycke 1825 1877 jb. 
- Lyckia 1540 Lgl 2 s. 241. ". Första g. jb 1564, kyrkotorp. I 
Skjb 1540 (Lgl 2 s. 241) heter det: »en tompt ligger wnder Ness 
hether Lyckia». Namnet är böjningsform av ordet lycka, fsv. lykkia 
f. 'inhägnad åker el. äng'. 

3 Lycke, en utjord sk. ^, Första g. jb 1564, skattetorp. Se föreg. 
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Sundsbyn sånsban 1 sk. - Sundsby 1472 Hammarin 2 s. 174. 
Ssundbyen 1540, Sunsbyen 1542 1544, -bynn 1545 1600, Sundsbyn 

1576 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är gen. av ordet sund. 
Gården ligger vid ett sund i Sundsbytjärnet. S. led. är best. form av 
by  (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

Sundstabyn ~stab 	-  Ssunstabyen, SunssäbY 1540, Ssunstä- 
byen 1542, Sunstabyen 1544, -bYnn 1545 1633, SunstebYnn 1564 1590, 
Sundstebynn 1572, SundstabYn 1715 1725, Sun[d]stabyn 1825 1877 jb. 

Sundhstadh 1647 db. ", Omfattar en gård, vartill kommit ett torp 
(utjord). F. led. torde urspr. vara fsv. sunna(r)st 'sydligast'. Namnet är 
väl givet i förhållande till norrut belägna gårdar med namn på -byn 
el. har kanske avsett s. delen av ett *Bön  (jfr  Bön i K, Sk, Tö och ö) på 
samma sätt som namnet Sunstevijker o.d. under 1500- och 1600-talen 
avser s. delen av Viker  (i Trankils sn). Om s. led. se  föreg. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Hmnsdelar: Fellingsed 
fekgsa, felksa. -  kb, Fellingserud GS. Flera hmnsdelar på edet 
mellan Fellingsedviken av St. Le (Foxen) och Sundstabytj. F. led. 
är oklar. Den kan tänkas vara samma fjordn. *Fylingr, som altern. 
antagits ingå i gårdn. Fölsbyn  (se ovan). I ett urspr. *Fylings eiö 
kunde y i svagtonig ställning ha utvecklat sig till i och e, och 
övergången k>1 kunde bero på att dialekten saknar tjockt 1 efter 
e. Med avseende på den dialektala betoningen i detta namn och i 
gårdn. ö jersbyn i V. Fågelviks sn, Ivarsbyn i östervallskogs sn 
samt Stnarsbyn i Silleruds sn jfr Hesselman, Huvudlinjer i nord. 
språkh. s. 197 f. 

2 Borgåsen Nyhet (sic!),  en utjord sk. - Borgaråsenn 1564, 
Borgeråssen 1567, Borgerås 1572 1576, Bårgeåås 1633, Bårgåhssen 
1660, Borgåsen 1680 1686, S. Borgåsen 1825 1877 jb. -  Boråsen 
1780t. lh, Borgåsen ek GS. 	Första g. jb 1564, skattetorp. 
Ligger på en höjd. F. led. är urspr. fsv. gen. borghar av borg 'forn-
borg'. En sådan har funnits på det intilliggande Borgåseberget. 
Se vidare under Fölsbyn ovan och Borgdsen, naturn. 

1 Söpplanda spana  112  sk. - ?(i) Söklä 1396 Lgl 2, s. 220. - 
Söpplä 1544, Söpple 1545, Söpplum 1551, Söpla 1564 1600, Söplan 1610, 
-lann 1621, -landa 1633 1686, Söpplanda 1715 1877 jb. -  Söpple 1572 tl, 
Söplande 1687 kb. ", Första g. jb 1544, skattehmn  1/2  mtl. Namnet torde 
vara en fsv. pl. *söplar 'sopor' (jfr värml. dial. söppel  f., dalbom. och 
no. dial. söppel n.), senare ombildat till Söpplanda. Jfr Söpple i Järn-
skogs sn, SOV IV s. 8, 29 och Söpler i ö.  Norge (NG I s. 23, III s. 203). 

Torkilsbyn terlcalsbetn 1 sk. - Ttörckilssbyen 1540 1542, Tör-
kiilsbyn 1545, Torkelsbyn 1572 1576, Torkilsbyn o.d. 1564-1877 jb. - 
Torkilsby 1554 tl, TörckelsbYen 1643 lh. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
F. led. är gen. av det fsv. mansn. Thorkil. S. led. är best. form av by 
(i dial.uttalet bö) 'gård'. 

Trättlanda  trietlatt, trielag. -  Ttrettälande 1540, Trettalandh 1544, 
-lande 1544, Tretteland 1545, -lande 1564 1581, -landa 1567, Tretlande 
1572 1576, -landha 1621, Trätlanda 1633 1725, Trättlanda 1633 1877 jb. 
- Trällanda 1708 kb, Trälanda 1771 kb. 	Sedan 1540 upptagas två 
gårdar, som i dagligt tal sällan få särskilda namn. Namnet betyder väl 
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'omtvistad mark'. Med avseende på namnformen Trållanda (dial. trcblatb) 
jfr Skyllbäck i Älvdals hd (SOV XIV s. 8). 

1 Västra (Trättlanda) viestara t. 1 sk. — Vest' 1572, T. Westra 
1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 

1 Östra (Trättlanda) itstara t. 112  sk. — ()san.' 1544, T. östra 
1825 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1/ 2  mtl. 

Töresbyn aspan, tkpan. — Törghilsbyn 1396 Lgl 2 s. 220. — 
Ttiiresbyen 1542, Ttyrisbyen 1544, TörisbYnn o.d. 1564-1600, Töres-
byn o.d. 1633-1877 jb. — Tyryesbyn 1540 Lgl 2 s. 240, Tyrisby 1554 tl, 
Töresbyle, -byn 1643 lh, Torsbyn 1688 kb, Törsbyn 1798 lh. 	Om- 
fattar en gård, vartill kommit en utjord. F. led. är urspr. gen. av det 
fsv. mansn. Thyrgils, Thörgils. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet 
bö) 'gård'. 

1, 1/2  sk. 	Ä. jbr kyrkohmn 1 mtl. 
2 Gate Ma, en utjord kr. — Nordre Gatu 1472 Hammarin 2 

s. 174. — Gattu o.d. 1564-1600, Gata 1621 1715, Gata 1725, Gatan 
1825 1877, Gate 1915 jb. — Gatan 1540 Lgl 2 s. 240, Gate 1780 
1840t. lh, Gated 1850t. lh GS, Gatan el. Gated bek. ", Första g. 
jb 1564, kyrkoutjord under Blomskogs prästgård sedan år 1472 
(tidigare till Näresbyn). Jb 1564-81 upptages även ett skattetorp. 
Namnet är böjningsform (fsv. gen., dat. och ack. sg. gatu) av gata 
i bet. 'inhägnad väg'. 

1 Vik vgic. 1/2  sk. — Vigh 1540, Wik o.d. 1564-1877 jb. — Wick 
1540 Lgl 2 s. 241. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. Ligger vid innersta delen 
av Grönvik (varom se naturn.). 

Ängebäck cegabcble. — Engebäck o.d. 1540-1877 jb. 	Omfattar en 
gård, vartill kommit ett torp. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Suckan söka, en utjord sk. — Sukann o.d. 1581 1610, Suc-

kann 1590, Suikan 1660, Swyken 1680 1715, Swyken 1725, Sviken 
1825 1877, Suckan 1915 jb. — Sucka 1780 1802 lh GS, Sviken el. 
Sucka bek. ^••• Första g. jb 1581, skattetorp. Namnet är best. form 
av dial.ordet sucka 'sänka i terrängen'. Ligger nedanför höjder. 

1 Öbyn 412an 1 sk. — Emebyen 1542, EnebYen 1544, -133Tnn 1545, 
öffuebYnn 1551, EdebY 1564, -bynn 1567, öbyn (n) o.d. 1572-1825, 
Öbyn 1877 jb. — Oueby 1554 tl, ödebynn 1564 H, ^%., Ä. jbr skattehmn 
1 mtl. F. led. kan möjligen innehålla ett kortnamn *Eve till mansn. 
Evind, i ortens dial. Even. Se vidare E. Noreen i NoB 1944, s. 145 ff. 
Mera troligt är dock att namnet urspr. innehåller fsv. gen., *Eyvinda(r), 
av mansn. Evind, biform till fsv. Ovind (Ond). Med avseende på n-
bortfallet jfr Bustebäcken (se naturn.). S. led. är best. form av by (i 
dial.uttalet bö) 'gård'. 
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Fågelvik, Västra 
fitgahnk 

Socknen nämnes första gången 1334 och har sedan reformations-
tiden varit annex till Holmedal. Sedan 1886 heter den officiellt Västra 
Fdgelvik till skillnad från Östra F. i Väse hd. 

Socknen är uppkallad efter den vid en vik av Fuxen belägna kyrk-
byn Stommen, vars urspr. namn varit Fdgelvik. 

Namnformer före 1540: Fuglwik 1334 Mch s. 132, Fugeluica k. 
1396 Lgl 2 s. 220 (rättat efter or.), Fuglawik 1531 Lgl 2 s. 228, Fuluig 
s. 1535 DN VII s. 764. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Ffuglauigh S. 1540 1542, Fuglauik 
S. o.d. 1545-1600, Fwgleuick S. 1551, Fougelwijkz S. 1686, Fogelvik S. 
1825 1877, Vestra Fogelvik si 1885. 

Övriga namnformer: Fwglawich 1540 Lgl 2 s. 241. 

Boda /Amma Buane. — Bode 1540, Boda 1545 1877, Bodar o.d. 1551-
1590, Bodernne 1567, Budar 1572 jb. — Buana 1753 kb, Buane 1766 lh. 

1540 upptages en fastighet, vartill senare kommit två andra. Namnet 
är gammal pl. (i dial. i best. form) av bod (i dial. bu), varom se vidare 
under Boda i Blomskogs sn. Gårdarna ligga vid sjön Fuxen. 

1 Västra (Boda) veestbifflana Västbuane 1/3  sk. — West' bud'ne 
1564, Wester 1567 1600, Vestra 1825 1877 jb. — Väsbuda 1600 tl, 
Wästerbodha 1642 lh. 	Första g. jb 1564, skattetorp, senare över- 
fört till hmn (1/3  

1 Östra (Boda) åstbiyana östbuane 1/2  sk. — östr'bwdar 1576, 
Östra 1825 1877 jb. — Osbuda 1600 tl,Östboda 1642 lh, Österbodha 
1642 lh. 	Jb 1551 skattetomt, senare hmn (1/3  mt1). 

2 Östra (Boda), en utjord fr. — Ö. Bodarne 1825 1877 jb. 
Första g. jb 1564, kyrkoutj., som t.o.m. 1600 haft samma namn 

som Västra B., från 1725 förd till östra B. Är nu i orten obekant. 

Bruntorp brktsrp. — Brwndathorp 1396 Lgl 2 s. 220, Bröntrop 
1535 DN VII s. 764. — Brunättorp (p) 1540 1544, Brunattorp 1545, 
Brönetorp 1551, Brönt(t)orp 1564 1600, Bruntorp 1633 1877, Bruns- 
torp (h) 1660 1725 jb. — Brwntorp 1554 tl, BrYntorp 1564 tl. 	1540 
upptages en gård, vartill kommit ett torp (utjord). F. led. torde urspr. 
vara fsv. gen. på -a(r) av mansn. Brunvidh. S. led. är torp 'nybygge'. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. — Hmnsdelar: Häftet Wta 
(Häfte ek). Namnet är best. form av ett mot no. dial. hefte n. 'hin-
der' svarande ord. Anl. till namnet är att en bergtröskel hindrat 
avrinningen från ägorna. Man har måst spränga för att få utdrag. 
Skåkene sktlikana. Två hmnsdelar. Skakene ek, Skåkene GS. Nam-
net är en nybildad best. form plur. av dial.ordet skdk f. 'skakel' 
(plur. 84kar), som trol. betecknat någon skakelliknande terräng-
formation. Jfr hmnsdelen Skdken under Egenås i Silleruds sn. 
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2 Mörtnäs, östra, en utjord sk. — öst' Medelnes 1564 1576, 
Öster Mädelnäs 1590, Ö. Mönäs 1633, Ö. Mörnäss 1660, ö. Mörtenäs 
1715, ö. Mörtenäs 1725, östra Mörtnäs 1877 jb. — östra Mållnäss, 
Wäster M. 1642 lh, Mörtnäs bek. 	Första g. jb 1564, skattetorp. 
Jfr Fagervik nr 2 Västra M. Är nu i orten okänd. Mörtnäs är en 
förvanskning av det urspr. namnet Medelnäs, där f. led. säkerligen 
är samma medel- 'mellerst' som i medelväg o.d. 

1 Båstenäs bisnces. Bossnäs 1/2  sk. — Borssnes 1540 1544, -ness 
1545, Bosnes 1564, Bossnes 1567, Båssnäs 1576 1585, Båssnäs 1590, 
Båstenäss 1621, Båstenäs 1633 1877 jb. — Borsnxs 1554 tl, Baasznes 
1564 tl, Bosnes 1581 tl, Bussnes 1589 tl, Bustnäss 1600 tl, Bostenes 1602 
värml. db, Botznäs 1612 tl, Bostnäss 1629 tl, Bostnäs 1806 1830 lh bek 
GS, Bårssnäss 1642 lh, Båssenäss 1642 lh, Båstnäs 1724 kb 1779 1830 lh, 
Båtsnäs 1753-57 kb 1786 lh. ", Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. F. led, är 
gen. av ett fsv. bör, som förekommer i sv. dial. och ortn. i bet. 'jordrygg 
eller ås, särskilt sådan som sträcker sig mellan två sjöar eller sanka 
marker och som användes till färdled'; se vidare H. Geijer i Sv. landsm. 
1912 B 7 (h. 5) s. 115 ff., B. Hesselman NoB 1930 s. 28 ff. Enligt Hes-
selman (a.a. s. 35 f.) är ordets urspr. bet. 'bärning, bärningsställe, 
stycke väg där man måste bära båtarna . . . eller varorna'. En gammal 
färdeväg till Halden i Norge gick över Båstenäs, dit man sommartid 
kom med båt över Fuxen, varefter man fortsatte till fots över det stora 
näset i Stora Le till den nordvästra viken av denna sjö och vidare över 
Otteid. De varor som man medförde bar man därvid mellan sjöarna. 
Jfr gårdn. Båren SOV III s. 8. Hmnsdelar: Kahbehulten? Hibahslta, kaba-
luilta Kabuhultet ek GS. F. led. är möjl. det från angränsande no. dial. 
kända kabbe 'bistock'. Om s. led. se  gårdn. Haiti Silleruds sn. Kallehultet 
Ula/talta. Kallehultet ek. F. led. är kanske, trots uttalet med öppet a, 
adj. kall; jfr Kalldker under Leverbyn i Holmedals sn. Gården ligger 
frostlänt. Om s. led, se föreg. Kattebäeken kettabcekan. Kartbäcken ek, 
Kattbäcken GS.,  Den förste åbon på K. säges ha hetat 011e Kart. Om 
stället urspr. fått sitt namn efter denne, beror den nuv. namnformen 
på omtolkning av namnet. Könemyren Onamyra.. Könemyren ek GS. 
Om namnet se Könenäbban, naturn., avd. uddar. 

Dusserud dirora Dösserud. — Dyzsarudh 1396 Lgl 2 s. 220 (rättat 
efter or.). — Dusseruth 1542 1544, Dusserud o.d. 1545-1877, Duserud 
1551 1725, Dosseryd 1581 jb. — Dwsarwdh 1554 Il, Dwssorydt 1564 tl, 
DYsserudt 1600 tl, Dudzeröd 1642 lh, Durserud 1780t. lh, Dösserud 
1724 kb. 	1542 upptages en gård, vartill kommit ett torp (utjord). 
Härledningen av f. led. är oviss, möjligen fsv. gen. av ett kortnamn 
*Dysse till det särskilt i fno. rätt vanliga mansn. Dyre. S. led. är rad 
'röjning'. 

1, 1/2  sk. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. 
2 Töresrud, en utjord sk. — Torderud o.d. 1564-1600, Toress-

rudh 1610, Torssrudh 1633 1686, Töresrud 1715 1725 1877 jb. 
r•-,  Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu i orten okänd. F. led. synes 
urspr. vara fsv. gen. av mansn. Tord. S. led. är rad 'röjning'. 

Fagervik fil.garråk. — Tharm 1540 1544, Tarm 1545 1877; Fagervik 
1907 jb. — Fagervik (Tarm) 1908 kb. 	1540 upptages en gård, vartill 
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kommit ett torp (utjord). Hette urspr. Tarm (tarm); namnändringen 
enligt Kammarkollegii utslag 24/12  1907. Detta namn har säker!. urspr. 
tillkommit (nedre delen av) den å, som vid gården utmynnar i Vängs-
viken av Fuxen och där har ett mycket slingrande lopp. Samma namn 
SOV XI s. 16. 

1, 1 sk. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Hmnsdelar: Gömmerud 
j klara. Gömmerud ek GS. Det berättas, att man vid ofred gömde 
undan ägodelar i åsen öster om detta ställe. S. led. är rud 'röjning'. 
- Valtern vciltan. Namnet är best. form av dial.ordet «War m. 
'åkervält'. En sådan skall ha legat och ruttnat på denna plats, 
innan bostad uppfördes där. 

2 Mörtnäs, Västra, en utjord sk. - West' Medelnes 1564, 
Westra Mörtnäs 1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Se 
vidare Bruntorp nr 2 östra M. Är nu i orten okänd. 

1 Flötane Ntana 1 sk. - Fflottenä, Fflöttannä 1540, Flött(h)e 
1544 1551, F(f)löttann 1564 1585, F(f)lötten(n) 1572 1576, Flötan(n) 
1590 1723, Flothan 1610, Flööteenn 1621, Flötane 1825 1877 jb. - 
Fflöta 1554 tl, Flötthöm 1564 tl, Fflötum 1589 tl, Flötanna, Flötane 
1642 lh, Flotane 1908 kb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet är urspr. 
best. form i sing. (nom. och dat.), omväxlande med plur., av ett mot 
dalmålets fliot, flöt (fno., fisl. fliöt) f. 'stor, sank myr' svarande ord. En 
sådan myr finnes nära gården. Jfr Flötemarken i Bullarens hd (OGB 
XVIII s. 17, 74). Urspr. samma ord är det flyt (av ä. *flint), som ingår i 
flera namn på -f lyten i Gillbergs och Jösse hdr (SOV IV s. 48, 50, 
75; VI s. 85, 86, 94) samt i Flyttjärnet i Silleruds sn (se naturn.). Med 
avs. på namnets plur.form se in!. (SOV I). 

1 Låssbyn ltispan Lössbyn 1 sk. - Leuisken 1540 1544, -klin 1545, 
Lösbynn 1564 1600, Lössknn 1633, Lössbyn 1825 1877, Låssbyn 1915 
jb. - Leuisbyn 1554 tl, Lösbyn 1564 tl, Lössbyn 1719-1908 kb, 1810-
1851 lh, Löö(r)szbyn, Löössbyn 1642 lh, Losbyn 1753 lh. ", Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. Namnet torde urspr. vara detsamma som no. Leversby 
(se NG V s. 289), där f. led. urspr. är y. gen. på -s av det vanliga fno. 
mansn. Liavarör. Jfr Leverbyn i Holmedal och Leverhögen i Sillerud. 
S. led. är best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

Nästeviken ncbstavgka. - Nestä vighä 1540, Nestauigh 1544, Näste-
uekenn 1551, -uichen 1581, Nästeviken 1825 1877 jb. - Nestwijken 
1540 Lgl 2 s. 241, Nästavikien 1554 tl. 	1540 upptages en gård, vartill 
kommit en utjord. Namnet betyder 'den närmaste viken'. Gården ligger 
vid en vik av Fuxen närmast norr om V. Viker. 

1/2  sk. ", Ä. jbr skattehmn 112  mtl. 
en utjord kr. ^, Första g. jb 1564, kyrkoutj. Är nu i orten 

okänd. 

1 Risviken rågrg.ka 1 sk. - Riissuigen 1540, -uighenn 1545, Ris- 
viken o.d. 1551-1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är ris i bet. 
'småskog'. För ljudutvecklingen jfr Röstegen (Ekenäs) i Blomskogs sn, 
Sahlgren, NoB 1930 s. 64 samt även Risviken i Silbodals sn. 

1 Stommen stönzan 112  sk. Binamn: Fågelvik ficgaNnk. - Stommen 
o.d. 1544-1877, Foglewijk el. Stombn 1633 jb. - Stompnen y Fwgla- 
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wich 1540 Lgl 2 s. 241, Fogelviks Stom 1790t. 1836 lh, Fogelwiks stom 
el. Fogelwik 1753 kb. 	Första g. jb 1544, kyrkohemn 1 mtl. Kallas 
vanligen Fågelvik, vilket är hemmanets urspr. namn, som blivit socken-
namn (se detta). Namnet S. är best. form av fsv. stompn 'prästgård', 
varom se Lundahl i NoB 1945 s. 162 ff. V. Fågelviks kyrka och präst-
gård ligga på ägorna. 

Sundsbyn szinspan, simspan. - Swndzbyn 1396 Lgl 2 s. 220. - 
Ssunsbyen 1544, SunsbYnn 1545 1581, SundzbYn(n) 1567 1725, Sunds-
byn 1572 1877 jb. - Swnsbyn 1554 tl, Store Sundzbyn 1642 lh. 
1544 upptages en gård 1/2  sk., vartill kommit två torp (utjordar). Gården 
ligger vid ett sund i Fuxen. Jfr Sundsbyn i Blomskogs sn. 

1/2  sk. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. - En hmnsdel heter 
Hälle heeb (ingår nu i hmnsdelen Nordstugan). Namnet är obest. 
form sing., trol. i dat. (fsv. hällo), av ordet hälla 'berghäll'. Sådan 
finnes vid tomten. Jfr gårdn. Hälle SOii XII s. 18. 

en utjord sk. - Littzla 1564 1585, Litzle 1621 1633 jb. 
Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu i orten okänd. 

en utjord kr. - Sundsrudh o.d. 1564-1621, Sundtzrudh 
1610, Suszerödh 1643 ffi, Smedzrud 1633 1660 jb. ", Första g. jb 
1564, kyrkotorp. Är nu i orten okänd. 

1 Upprann öpratt 1 sk. - Opprandh 1540 1544, Oprand 1545, 
Oprann 1564 1600, Vprann 1576, Upran o.d. 1610-1877, Upprann 1915 
jb. - Vprann 1554 tl, Wpran 1564 tl, Uplanda 1642 1753 lh. ^, Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. S. led. är kanske fnord. rann 'hus'. Jfr NG VI s. 134. - 
Några hmnsdelar heta Karsland kåkan (Karslarud ek, Karsland GS). 
F. led. är möjl. gen. av det gamla mansn. Kall (av äldre Karulf). Om 
s. led. se  Långelanda i Silbodals sn: 

Viker v2kana Vikane. - (j) Wikom 1431-32 DN X s. 122. - Viicke 
1542, Viickä 1544, Wiike 1545, Wickann 1551, Wickar o.d. 1564-1600, 
Viker o.d. 1610-1877 jb. - Wika 1564 1600 tl, Wijka 1612 fl, Wikane 
1783 lh. ^, 1540 upptagas två gårdar, vartill kommit ett torp (utj.). 
Namnet är dial. pl. (i dial.uttalet i best. form) av vik. Gårdarna ligga 
vid vikar av sjön Fuxen. 

1 Västra (Viker) viestara v., viestvgkana Västvikane 1 sk. - 
Vestr' vikä, Vestr'vigh 1540, Westhr 1545, Vestra 1877 jb. - 
Westeruikie 1589 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 

2 Västra (Viker), en utjord sk. Binamn: Holen hc2n, Holarna 
hOanp. - Hordenne 1564 1600, Hoolen 1633, [Hällen 1660], Hållen 
1680 1715, V. V. Hållen 1877, V. V. 1915 jb. - Horn ek GS. 
Första g. jb 1564, skattetorp. Binamnet är best. form (alternativt i 
pl.) av sv. och no. dial. hol m., isl. hud!!, höll m. 'rund kulle' o.d., 
varom se Hesselman i Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 2 
s. 1 ff. 

1 Östra (Viker) itstara v., itstvgkana östvikane 1 sk. - öste 
viikä, östeuigh 1540, öst' 1572 1576, östra 1825 1877 jb. - öster-
uikie 1589 fl., ()stare vika 1600 tl, österwijken 1642 ggk, östwijken 
1642 ggk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 

Väng vcee. - [Vdengh 1540 1542], Vengh 1544-1600, Väng o.d. 
1572-1877 jb. 	1540 upptages en gård, vartill kommit två torp (ut- 
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jordar). Namnet är möjligen bildat till ett ord vänge med samma bet. 
som vdng 'äng(sbacke)'. Se vidare NG II s. 224 och jfr SOÄ VIII s. 200, 
XI s. 126. De äldsta jbformerna torde bero på sammanblandning med 
Utäng(en) i Silleruds sn. 

1, 1 sk. ^i Ä. jbr skattehmn 1 mtl. — En hmnsdel heter Val-
backen v4kbalsan. F. led. är trol. en motsvarighet till no. dial. 
kval o.d. (sidoformer till det under Holen i Västra Viker ovan an-
förda isl. hud!!, höll) 'rundaktig förhöjning, avlång isolerad höjd'. 
Gården ligger på en sådan. Om utbredningen av formen hual i 
angränsande norska bygder och i Bohuslän se Hesselman a.a. s. 9. 

2 Djupdalen jikpadq.n Djupedalen, en utjord sk. — Diupadaall 
1564, Diupedall 1564 1610, Diupeda(h)len 1621 1715, Diupedalen 
1725, Djupdahlen 1825 1877 jb. — Diypadalen 1540 Lgl 2 s. 241. 

Första g. jb 1564, skattetorp. Nämnes i Skjb 1540. Ligger mel-
lan höjder. 

3 Djupdalen itkpadgn Djupedalen, en utjord kr. 	Första g. 
jb 1564, kyrkotorp. Se föreg. 

öjersbyn jikpan. — öfiersbyen 1540, öersbYnn 1545, Ögersbynn 
1564, ögorsbYnn 1567, öijersbyn 1825 1877 jb. — Öiarsbyn 1554 tl, 
-byn 1564 tl, ögersbYen 1589 tl. •••• 1540 upptages en gård, vartill kom-
mit två torp (utjordar). F. led. är urspr. gen. av fsv. mansn. (kar. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Stenarsbyn, en utjord sk. — Stennorsbyn 1564, Stönnes-

bynn 1564, StenorsbYnn 1567, Stenarsbyn 1581 1715, Stenarsbyn 
o.d. 1725-1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu i orten 
okänd. F. led. är gen. av fsv. mansn. Stenar. 

3 Stenarsbyn, en utjord kr. 	Första g. jb 1564, kyrkotorp. 
Är nu i orten okänd. Se föreg. 
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Holmedal 
hirkmada 

Socknen omtalas redan i Håkon Håkonssons saga i samband med 
händelser på 1220-talet. Holmedals gäll omfattade vid reformations-
tiden samma socknar som nu, nämligen utom moderförsamlingen 
V. Fågelvik, Karlanda, Töcksmark och östervallskog. Namnet är säkerl. 
givet efter den vid kyrkan och Prästgården belägna Holmedalssjön, 
vars urspr. namn torde ha varit *Holmasiör 'sjön med holmen'. Sjön 
har blott en holme. Möjl. har man dock att i f. led. närmast se ett äldre 
namn på den genom stomhmnet flytande ån. Denna kan efter *Holma-
siör ha haft namnet *Holm-et el. *Holma 'Holmån'. Jfr En. s. 106. 

Namnformer före 1540: Holmadalir, (at, i) Holmadali frs s. 449, 
450, (at, i) Holma dali esp s. 531, Holmadal 1531 Lgl 2 s. 228 (rättat 
efter or. i RA), Holmdal, Home dal 1539 0Magnus. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Holmadal 1540, Holmedal 1542, 
Holmedal S. o.d. 1564-1825, Holmedals S. 1877. 

Övriga namnformer: Holmedal 1540 Lgl 2 s. 241, Holmdall 1563 
Hist. hand!. 7, bih. s. 19, -dal 1765 En s. 201, Holmedaalen 1645 Gs s. 97. 

Bergerud bierjara. - Bergärudh, Be'gerudh 1540, Bergaruth 1544, 
Bergerud o.d. 1551-1877 jb. - Bergarwdh 1554 tl. ", Omfattar en gård, 
vartill senare kommit en utjord. S. led. är rud 'röjning'. Gården ligger 
vid berg. 

1, 1 sk. •N,  Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Helgebyn håkjabou, en utjord ,sk. - Hällgebyen 1695, -byn 

1715, Hällesbyn 1725, Helgebyn 1825 1877 jb. - Hälghebyn 
1642 lh, Hellgebol m. 1600t. ggk, Heljebyn ek. ^, Första g. jb 1695, 
skatteutjord. F. led. är namnet Helge. S. led. är best. form av by 
(i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1 Björkeviken bOrkarkka, AM-kinka Björkviken 1 sk. - Birckä-
uigen 1540, Berckeuigen 1543 1544, Berkewichen 1572, Biörkieuickenn 
1564, -uich 1567, Biörkeuichen 1581 1585, Björkeviken 1825 1877 jb. - 
Byrkewikan 1564 tl, -wiken 1572 tl, Björkviken 1843 1850 lh 1905 kb 
bek GS. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är urspr. fsv. birke 'björkskog, 
björkdunge', senare ombildat till björke efter björk. Gården ligger vid 
en vik av Stora Le. 

1 Breviken brbnka 113  sk. - [Breckeuigen 1540], Bredeuick 1564, 
-uichen 1581, Breuich 1567, Bref (f) wijk 1660 1725, Breviken 1825 
1877jb. - Bredewiken 1540 Lgl 2 s. 241, Breuikian 1600 tl. ", Första g. 
jb 1564 (men nämnes i Skjb 1540), skattetorp, senare överfört till hmn 
(1/3  mtl). Ligger vid en bred vik av Stora Le. 

Båeklerud bblska Bucklerud. - Boklararudh 1396 Lgl 2 s. 220. - 
Bocklärudh, Buclä- 1540, Buckleruth 1542, Buckläruth 1544, Bocklarudt 
1545, Bocklerudh 1564, Båcklerud o.d. 1621-1877 jb. - Bucklarwdh 
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1554 tl, Bucklerudh 1600 tl, Bocklerud 1797 1840t. lh 1905 kb bek GS. 
1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (utjord). F. led. är urspr. 

fsv. gen. av det ss. tillnamn stundom anträffade buklare, boklare 'sköld 
med buckla i mitten'. S. led. är rad 'röjning'. Jfr Bocklarud i Fröskogs 
sn, Tössbo hd (SOÄ XVII s. 16, där citatet från 1396 bör utgå). 

1, 1/2  sk. ", Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. 
2 Skomperud, en utjord sk. — Stumperud(h) 1564 1686, 

Stomparud 1572, Skomperud 1715 1725, Skomperud 1877 jb. 
Första g. jb 1564, skattetorp, 1633 öde. Är nu okänd. Namnet är 
urspr. Stumperud, där f. led. väl är det fsv. tillnamnet Stumpe (fno. 
Stumpi). S. led. är rad 'röjning'. 

1 Bäckevarv beelsavar, Ulsavar 1 sk. — Beckä huarffh 1540, Becke-
huarff o.d. 1543-1610, Bechuarff 1544, Beckhuarff 1621, Bäckehvarf 
o.d. 1576-1877 jb. — Beckiehuarff 1554 tl, -hwerff 1589 tl, Bäckevar 
1720 kb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet, som är rätt vanligt på 
norska östlandet, betyder väl 'bäckkrökning' (jfr NG I s. 39). Jfr Myre-
varv nedan. — Hmnsdelar: Ron röa Roa ek. Namnet är best. form 
av en motsvarighet till no.dial. ro  f. 'vrå'; jfr NG I s. 40, III s. 265 osv. 
samt NG Indl. s. 69. Ligger vid en utbuktning av gränsen mot Karlanda 
sn. Rud ra; flera hmnsdelar. Fsv. *rudh 'röjning'. — En ä. hmnsdel hette 
Sloreby aöraby. F. led. är dial.ordet slor f. 21Qr, JiQr 'smal gräsmark, 
som sträcker sig längs kanten av en mosse och ofta står under vatten'. 

Gjördsbyn se Gördsbyn. 

1 Gröttnäs grhtnces 1 sk. — Gröttnes 1540, Grötten(n)es 1543 1567, 
Grötnäs 1633 1725, Gröttnäs 1825 1877 jb. — Gröthnäs 1554, Gret(t)nes 
1564 1572, GrYtnes 1589, Grottnäss 1600 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 

led. är urspr. gröt (gryt) 'anhopning av sten'. Gården ligger vid ett 
stenigt näs i Stora Le. — Hemmansdelen Björn(e)sand(en) biån(a)sall 
nämnes i Skjb 1540 (Biörnsåndhen Lgl 2 s. 241). Björnsand ek GS. 

1 Gårdtveten ofteettp 11. sk. — Gorttuetten 1540 1544, Gåårttuet-
tenn 1564, Gårtwetten 1572 -1576, -tweten 1633 1725, Gårdtveten 1825 
1877 jb. — Gordhveten 1554 tl, Gårtwitthen 1572 tl. •-•-• Ä. jbr skattehmn 
1/2  mtl. F. led. är ordet gård, kanske i den urspr. bet. 'inhägnad' (jfr 
gärdsgård), el. möjl. ortsdialektens Oka m. 'liten inhägnad, fålla, kätte' 
(no. dial. garde 'd.s.'). S. led. är sannol. urspr. best. form i dat. (kueit-
inne med bortfallet slut-e) av ett mot fno. pueit f. svarande ord. Jfr 
Tveten nedan, OGB XVIII s. 49 f., Tveta SOV XI s. 61. Med i dial.uttalet 
bevarad fem.-form ingår ordet i Bartveten i Silleruds sn.•  Bet. är antagl, 
'uthuggning i skog' (jfr Aasen, No. ordb., NG Indl. s. 83, OGB a.st., 

Knudsen i Saga och sed 1938 s. 57 ff.). 

1 Gördsbyn 9c4ban Gärdsbyn 118  sk. — Giördzby (e)n 1689 1725, 
Gjördsbyn 1825 1877 jb. 	Giersby m. 1600t. ggk, Giertsbyn 1780t. lh, 
Gärdsbyn 1790t. lh, Gerdsbyn, Gärsbyn 1840t. lh. 	Första g. jb 1689, 
upptaget under Holmerud, sedan skattehmn 1/8  mtl. F. led. är väl urspr. 
gen. av det fsv. mansn. Gärdh. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet 
bö) 'gård'. 

1 Hajom Myom, hitlam 11 3  sk. — Hagenn o.d. 1583-1621, Haijom 
1633 1877 jb. — Haghen 1564 tl, Hagim 1589 tl, Haiom 1600 tl, Hagan 
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1621 1622 värml. db, Hajum 1640 värml. db 1779 Fw s. 853. 	Första 
g. jb 1583, skattetorp, senare överfört till hmn (1/3  mtl). Skrives tidigast 
Hagen. Torpet uppges i jb vara nyupptaget i skog och mark 1582 men 
nämnes dock i tl 1564. Under förutsättning att namnet är gammalt torde 
det kunna vara en urspr. sammansättning av hag (e) 'stängsel, inhägnad' 
och hem (i dial. utvecklat till -om) i bet. 'by, gård'. Denna härledning 
är säker beträffande Hajom i Västergötland (SOÄ IX: 1 s. 40), sannolik 
beträffande Hajom i Töftedals sn, Vedbo hd (SOÄ XIX s. 148 ff.), se 
Sahlgren i Saga och sed 1938 s. 74. 

1 Holmedals prästgård hikmadak Holmedal, pr/encin Prästgården 
1 kr. — Holmedals Prestegård o.d. 1686-1877, Holmedals prästgård 1915 
jb. — Holmedal stomp (s) 1540 Lgl 2 s. 241, Prästegården Holmedal 
179ei lh, Holmedahl 1722 kb, Kyrkoherdebostället bek. 	Första g. rjb 
1686, kronohmn 1 mtl. Om hemmanets namn se sockennamnet. — Till 
prästgården hör Amundebyn åmnabon, belägen vid gränsen till Kar-
landa sn, norr om Rössbyn. AmundzbYn 1646 värml. db, Amundebyn 
1647 ib, Amundebyn ek. F. led. är fsv. gen. av mansn. Amund. S. led är 
best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

Holmerud hidemara. — Holmärudh 1540, Holmerud o.d. 1542-1877 
jb. 	Omfattar en gård, vartill kommit ett torp (utjord). F. led. är väl 
fsv. gen. av det gamla mansn. Holme eller fsv. gen. sg. el. pl. av ordet 
holme i bet. 'upphöjning över sank mark', 'mark som helt eller nästan 
helt kringflytes av vatten el. omges av sankmark'. Södra H. ligger på 
ett högt i Stora Le utskjutande näs, som möjl. kunnat betecknas som 
holme, Norra H. vid ett slingrande vattendrag med näs, som i några 
fall möjl. kunnat kallas holmar. S. led. är rud 'röjning'. 

1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
en utjord sk. — Söd' 1564 1567, S. 1572 1621. 	Första 

g. jb 1564, skattetorp. Motsvarar väl de tre hmnsdelar som nu 
kallas Södra H. (s4h8kmara). 

Hån se Hän. 

Hällesrud Uelaso. — Hellessrudh 1540 1551, Helissruth 1541 1544, 
Helliissrutth 1545, Hellisrud (h) 1572 1600, Hällesrud 1877 jb. — Hällers-
röd 1643 lh, Hellersrud 1717 1905 kb 1773 Fw s. 23 1840t. ffi, Helles-
rud 1788 lh. ^, Omfattade urspr. en gård, vartill kommit ett torp 
(utjord). F. led, torde urspr. vara gen. av något av de fsv. mansnamnen 
Härlef, Härlek eller Härlögh. Möjl. ingår dock i stället gen. sg. av fvn. 
hellir 'klipphåla under framskjutande bergparti'. En sådan finnes invid 
gården; se Skuteberget, naturn. S. led. är rud 'röjning'. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Grönnäs greuices, grAinces, en utjord sk. — Grennes 1564 1585, 

Grennäs 1572, Grenäs 1576, Grännäs 1590, Grönes 1600, Grönäs 
1633-1877, Grönnäs 1915 jb. — Grönes 1589 tl, Gränäss 1600 tl. 

Första g. jb 1564, skattetorp. F. led. torde urspr. vara 
det endast i ortnamn anträffade fsv. grön 'granskog', senare ersatt 
av grön. 

Hän hon. — Heden o.d. 1540-1633, Hennenn 1542, Hönen(n) 1544 
1545, Hedhe 1551, Heda o.d. 1564-1590, Hädenn 1567, Hiänn 1572 1576, 
2 
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Heenn 1581 1600, Hään (n) 1590 1621, Hån o.d. 1660-1877, Hän 1915 
jb. 	Häen 1589 tl, Hänn 1600 tl, Hean 1640 värml.. db, Hedane 1642 
lh. 	1540 upptas en gård, vartill kommit en tomt (torp, utjord). Nam- 
net är urspr. best. form sing. av fvn. hel& f. 'hed', med kontraktion av 
ej till ä liksom i dial. formerna av t.ex. Klevane i Silbodals sn, Tegen 
i Silleruds sn, Lernäs SOV VI s. 54. Att best. art. bevarats som n på 
samma sätt som i mask. ord beror möjl. på att grundformen är dat., 
fvn. heiöinni, med bortfall av slutvokalen; jfr Janz&i, Studier över 
subst. i bohusl. s. 149 f. Jbs tidigare form Hån beror väl på att namnet 
ansetts vara identiskt med Hån i Töcksmarks sn. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Övre (Hän), en utjord sk. — öst' 1564 1576, Ö. 1633, öffuer 

1660, ()fra 1725 1877 jb. ••••, Första g. jb 1544, skattetomt (torp). 
Är nu okänd. 

Kroken krOkan. — Krogen 1540 1544, Kroken o.d. 1564-1877 jb. 
^, Omfattade urspr. en gård, vartill kommit ett torp (utjord). Namnet 
är best. form av krok i bet. 'vägkrök'. Den äldsta bebyggelsen inom 
hmnet har trol. legat vid det ställe där den söderifrån kommande lands-
vägen svänger åt öster mot Karlanda sn, 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Gullbrandsbyn giugbrcinspan, en utjord sk. — Gulbrandzbyn 

1564 1600, Gulbransbyn 1576 1686, GulbrandzbYn 1725, Gull-
brandsbyn 1877 jb. ", Första g. jb 1564, skattetorp. F., led, är gen. 
av det fsv. mansn. Gulbrander (urspr. Gudhbrander, fvn. Gua-
brandr). S. led. är best. form av by (i dial.uttalet bö) 

Leverbyn lkban, lvbøi, 14varbon. — Leerbyen 1540 1544, Leffuer- 
bynn 1551 1567, Löffuerbyn o.d. 1572-1621, Lefverbyn 1825 1877 jb. 
— Leffwerbyn 1564 tl. ^, Omfattade urspr. en gård, vartill kommit 
två torp (utjordar). F. led. är möjl. fsv. gen. på -ar av det i fornväst-
nordiskan vanliga mansn. Liövarör (Lind Dopn. sp. 736 ff.), som i 
samma form synes ingå även i Leverhögen i Silleruds sn och i y. gen. 
på -s i Låssbyn i V. Fågelviks sn. Samma tolkning torde vara tillämplig 
även för Leverheden i Svanskogs sn, Gillbergs hd (SOV IV s. 34), om 
detta namn uppfattas som 'Li3var5s del av Hedane (nuv. granngård till 
Leverheden)'. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1, 1 sk. "-• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. — En hmnsdel Kallåker 
(kgalsar) nämnes under medeltiden (Kalaker 1396 Lgl 2 s. 220, rättat 
efter or.). Både skrivningen 1396 och dial.uttalet synas tala emot att f. 
led. vore adj. kall (fsv. kald, värml. o. dalsl. dial. kal). Emellertid 
skrives det i trakterna kring Oslofjorden (och i Telemark) vanliga 
gå'rdn. Kanak, av ä. *Kald-akr 'den kalla, sura åkern', vid ung. 
samma tid (1429) a Kalakrum (NG I s. 13) och åtm. i Kalleviken 
i Brunskogs sn synes adj. kall ingå trots dial.uttalet med öppet a 
(se SOV VI s. 26). Jfr äv. Kallehultet under Båstenäs i V. Fågelviks 
sn. En parallell till denna avvikande utveckling i ortn. är väl ut-
talet med öppet i st. f. väntat slutet a av ordet sand i Sandviken 
i Trankils sn och i Sanda i Töcksmarks sn. 

2 Fjäll f:Yel, en utjord sk. — Fielldh 1551, Ffiell 1564 1576, 
Fjäll o.d. 1725-1877 jb. ^, Första g. jb 1551, skattetomt (torp). 
Ligger nedanför Ulef jäll (varom se naturn.) 
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3 Skålerud skdkara, en utjord sk. - Skålleryd 1568 1576, -rudh 
1621 1633, Skålerudh 1600, [Kåhlerudh 1660, Kållerud 1680-1877], 
Skålerud 1915 jb. ,•••• Första g. jb 1568, skattetorp. F. led. är väl sv. 
och no. dial. skdle 'enkel byggnad (utan dörr) för tillfälligt uppe-
håll, skjul', äv. 'skyddsskjul för jägare'. S. led. är rud 'röjning'. 

1 Liane lana 112  sk. - Liide, Liidä 1540, Liida 1543 1544, Liidenn 
1545, Lian 1572 1877, Lidhenne 1621, Liane 1915 jb. - Lijd (h) a 1564 
1572 1629 tl, Lierne 1589 tl, Lienne 1600 tl 1742 ggk, Lijdane 1642 lh, 
Lijenne m. 1600t. lh, Liane 1708 1850t. lh 1719-1905 kb. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. Namnet är best. form plur. av lid f. 'dalsida, back-
sluttning'. Gården ligger i en sådan. Ang. plur.formen se ml. (SOV I). 

Myrevarv mårvar, mPrvar. - Myrähuerffh 1540, MYrehuarffh o.d. 
1543-1725, Mörehuarff 1564 1590, MYrhuarff 1610, Myrehvarf 1825 
1877 jb. - Myrehuarff 1554 tl, Myrhvarf 1717 kb 1775 1840t. lh bek 
GS. ••••, Omfattar en gård, vartill kommit ett torp (utjord). F. led, inne-
håller troligen fsv. gen. av ett ånamn *Myra 'Myrån', avseende nedre 
delen av vattendraget från Holmedalssjön till Fuxen, som med starka 
krökningar rinner genom myrmark och utgör hmnets gräns i väster och 
söder. Om s. led. se  Bäckevary ovan. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Kyrkerud, en utjord sk. - Kiorkierudh 1564, Kiirkerud 

1572, Kyrkierudh 1610 1680, Kyrkerud o.d. 1725-1877 jb. ••••• 
Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. Trol. avses ägorna vid 
s. ändan av Holmedalssjön. Dessa kallas nu Klyppen laijpa men uppges förr ha kallats Kyrkebyn jskkabyn. Anledningen till namnet 
är väl att området gränsar till Prästgårdens ägor. Jfr hmnsn. Kyrke-rud i Silbodals sn. 

Månstad tnista Munstad. - M'ästadh 1540, Mundstade 1542, 
Monstad 1545, Munsta 1551 1610, -stada 1564 1567, Munstad o.d. 1572-
1633, Månstad o.d. 1660-1877 jb. - Mwnstadha 1554 tl, Mundstadt 1572 
tl, Må'nsta 1602 värml. db, -stadh 1623 värml. db, Munstad 1754 kb 
1840t. lh. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (utjord). F. 
led. är möjl. urspr. gen. Munda av mansn. Munde, Mundi, en förkort- ning av namn på -mundr. S. led. är väl urspr. pl. av stad i bet. 'bostad'. 1, 1/2  sk. 'N,  Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 

2 Lerberg, en utjord sk. - Lerberg 1564 1572, Lerberg 
1825 1877 jb. 'N,  Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. 

1 Mölnerud mara, Mijfeld, mitykla 112  sk. - Mölneruth 1542 1544, Mölnerud o.d. 1564-1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. F. led. inne- håller mölna 'kvarn' el. mölnare 'mjölnare'. S. led. är rud 'röjning'. 

Pikstad pålssta. - Pixstude, -stadä 1540 1544, Pigstaff 1551, -sta 
1576 1581, Pijchstaff 1564, Pikstad o.d. 1610-1877 jb. - Pixstadha 
1554 tl, -Pighstad 1564 tl, Pickstad 1852 lh, 1905 lh, Pexta 1780t. lh, 
Peckstad 1792 lh. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (ut- 
jord). Namnet är trol., såsom Sahlgren påpekar, urspr. fsv. pikstafer 
'med spets försedd stav, vandringsstav', betecknande någon terräng-
formation. 



20 

1, 1 sk. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - En hmnsdel heter 
Klopparna kf ?Tana. Namnet innehåller dial.ordet klopp f. khe 
'spång av t.ex. två el. tre stockar el. slanor över en bäck el. en blöt 
sänka'. 

2 Bångstad Utesta, en utjord sk. - Bongsta 1564 1581, -stad 
1585, Bangstadh 1610, Bångstadh 1621 1686, Bångstad 1725 
1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. F. led. kan vara gen. av 
en motsvarighet till det fno. bin. Bang el. till det fno. bin, el. mansn. 
Bangse. S. led. är väl stad i bet. 'bostad'. 

Rössbyn rpdn. - Rusben 1540 1543, Russbynn 1545, Rudzbynn 
1551, Rösbyn 1572 1576, RåssbYn 1610, RössbYen 1686 1715, Rössbyn 
1825 1877 jb. - Rwdhzbynn 1554 tl, RosbYn RöosbYn, RöesbY b. 1600t. 
db, Rudsbyn 1754 kb 1798-1850t. lh, Rossbyn 1905 kb. 	1540 upptas 
en gård, vartill kommit en skogspart. F. led. är trol. snarast gen. av 
fsv. rudh 'röjning'; jfr Rudsbyn SOV IV s. 22. Möjl. föreligger ett urspr. 
samband med det angränsande Rad i hmnet Bäckevarv. S. led. är 
best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1, 1/2  sk. r•-• Ä. jbr skattehmn 112  sk. 
2 Björsidan, en skogspart sk. - Biörs(s)ida 1568 1600, -sidan 

1680 1715, Biörnesidha 1610 1621, Biörnsidann 1633, Björ- 
sidan 1725 1877 jb. 	Första g. jb 1568, kyrkoskogspart. Är nu 
okänd. Namnet innehåller, om det ej är förvanskat, orden björn 
och sida och betecknar väl en del av kyrkoskogen där björn brukat 
uppträda. 
Selen set. - Ssellen 1540 1544, Selenn 1564, Sellenn 1576, Sällen 

1610, Sälen 1633, Selen 1825 1877 jb. - Selen 1554 tl, Sälen 1589 1600 
tl, Säleen 1642 lh. ", 1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (ut-
jord). Namnet är kanske trots skriftformerna obest. form av ordet sel 
n. 'lugnvatten i älv'. Sådant finns i Förnäsälven mellan Selen och Röss-
byn. Ordet sel i denna bet. är emellertid ej känt från dessa trakter. 
Måhända är det därför troligare att här föreligger best. form av en 
motsvarighet till no. seil m. 'inböjning, bågformig insänkning på en 
kant eller rygg; fördjupning' (Aasen; detta ord ingår kanske även i 
Seldrdgen SOV VI s. 165. En smal dalsänka finnes centralt inom hem-
manet (vid handelsboden och »Framselen»). 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Forsnäs, en utjord sk. - Ffurunes 1564, Ffurenes 1567, 

Furonäs 1572, Fårnäs 1633, Fårssnäss 1660, Forsnäs 1680, Fors-
näs 1825 1877 jb. ", Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. 
Namnet är urspr. *Fyrineis, innehållande samma fyri n. 'furuskog, 
furulund', som urspr. ingår i gårdn. Furskog i Silbodals sn. Det 
har säkert. åsyftat ett näs vid Förnäsälven. 
1 Stallarebyn stgarbff Stallarbön 1 sk. - Stallarbyen 1540 1686, 

Stallerbyn 1576, Stallarebyn o.d. 1715-1877 jb. - Stallarebyn 1554 tl. 
Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är det fsv. tilln. Stallare. S. led. är 

best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 
Sundsbyn sioispan (lgasunspan Lilla S.). - Lille SundzbYn 1564 

1567, Sundsbyn Lilla 1825 1877, Sundsbyn 1915 jb. ", Omfattar en gård 
och en utjord (torp). Ligger vid ett sund i Stora Le. S. led. är best. form 
av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. Tillägget Lilla (jb 1564-1877) torde vara 
givet i motsats till den äldre gården Sundsbyn i V. Fågelviks sn. 



21 

1, 1/3  sk. 	Första g. jb 1564, skattetorp, sedermera överfört 
till hmn (1/3  mtl) 

2 Järnerud Mara, en utjord sk. - Gelmerud 1564, Gellme-
rudh 1567, Illmerudh 1621, Ilmerudh 1633 1680, Järnerudh 1686, 
(L.) Jernerud 1825 1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. F. 
led. är till sin härledning oviss. Möjligen urspr. *Geirmundar-rudh 
'Germunds röjning'. 

Sållom srn.  - Solem 1540, Sollem 1542 1585, Sollim 1544, Sållem 
1572, Sållom 1633 1877 jb. 	Omfattar en gård, vartill kommit ett torp. 
Namnet är ett urspr. *S6lheim(r), vilket i olika former: Soleim, Solum 
(t.ex. SOÄ XIX s. 82), Sollum (OGB X s. 23 f.) förekommer på många 
ställen i Norge och Sverige. Betydelsen är 'solbelyst gård' (jfr Sahlgren 
i Saga o. sed 1938 s. 64 ff.). I Sållom, samt, har det urspr. långa o i 
första stavelsen tidigt förkortats liksom i So//um i Boh. och i två namn 
med samma ursprung i Nordmöre i Norge. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Sågestad, en utgjord sk. - Sagsta 1564 1576, Saxsta 1581, 

Sågstadh 1610, Sågesta [d] 1633 1715, Sågestad 1725 1877 jb. 
Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. Namnet anger väl plats 
(»stad») för en såg, i dial. sg f., vid Lianeälven. Jfr fsv. goterna-
stadher 'ställe där en kvarn är anlagd el. kan anläggas'. 

1 Såviken seimka 112  sk. - Ssadeuigen, Sodeuigen 1540, Ssodeuigh 
1543, Södauigh 1544, Sadeuickenn 1564, Sådeuichenn 1567, Såduichen 
1572, Såuichenn 1581 1585, Såviken 1825 1877 jb. - Sådeuikien 1554 
tl, Saaghowiken 1564 tl. ". Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. F. led. är troligen 
urspr. gen. sg. av fsv. *sådh f., biform till säd (jfr fvn. .960 n.). Jfr 
Såtång SOV XIII s. 26 f. (Sadhatangan 1430) och Sålanda SOÄ II s. 98 f. 
(Sodhåland 1390), vilket senare på det närmaste motsvarar fvn. scibland 
'sädesåker'. Gården ligger vid en vik av Struven. 

1 Tveten tv«ex 1 sk. - Ttuetten 1540 1542, Tveten 1825 1877 jb. 
Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Om namnet se Gårdtveten ovan. 

1 Tången y. teism, ä. trigana Tångene 1/2  sk. - Ttongen 1543 1544, 
Tången 1660 1877 jb. - Tangenne 1589 tl, Tangene 1654 db, Tångane 
1655 db, Tångene 1718 1754 kb 1800t. lh, Tångane 1780t. lh. ^, Ä. jbr 
skattehmn 1/2  mtl. Namnet är väl best. form av ordet tånge m. 'land-
tunga, som löper ut i en sjö' o.d. Gården ligger på en lång och smal 
höjdsträckning, vars n. ände skjuter ut i Såviken av sjön Struven. 

1 Uppsala block 1 sk. - Oppssall (e) 1540, Wpsalla 1564 1567, 
Opsall 1572, Vpsall 1576, Upsala o.d. 1581-1877 jb. - Opsala 1626 
värml. db. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet är rätt vanligt som by. 
och gårdnamn i Sverige och, i formen Opsal, i Norge. Såsom Sahlgren 
påpekar är det säkerl. tillkommet genom uppkallelse (ev. i andra hand) 
efter (Gamla) Uppsala. En anledning till namngivningen är säkerl. här 
som i andra fall att gården är högt belägen. Om den övergång ps>ks 
varom dialektuttalet vittnar och som är allmän i gårdn. Opsal i s. Norge, 
se NG Indl. s. 22. 
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Järnskog 
jans,ka, jånsiko 

Socknen, som nämnes först 1531, har sedan reformationstiden varit 
annex till Köla i Jösse hd. F. led. innehåller möjl. den stam *kern-, 
*hiern- av ä. *herzn-, som ingår i sv. hjärna och i norr!. dial. hörna 
'pannhud på vissa däggdjur, panna, skalle' och vars urspr. bet. är 
'huvud, hjässa, kulle' o.dyl. Om denna stam i ortn. på Hörn- och 
Järn- se Lindroth i NoB 1915 s. 64 f. Den kunde ha ingått i namnet på 
den höga bergåsen söder om gamla kyrkplatsen i Stommen. En annan 
möjlighet vore att i f. led, se ett *Hera-nes 'harnäset', åsyftande ett näs 
vid Järnskogsälven inom hmnet Stommen. Jfr Harnäs i Silleruds sn. Av 
förbindelsen *i Heranes-skoghe (vilken bör ha varit vanlig, då det är 
fråga om ett sockennamn) kan ha blivit *i Hierne(s)skoghe på samma 
sätt som *i häl blivit ihjäl. Jfr t.ex. Jällsås (trol. av *i Hellis-ciss) SOIS. 
XIII s. 116, Gjellesaasen (av *i Hellis-åssinn) NG VI s. 201 samt JanMn 
i Arkiv 59 s. 253 o. där anf. litt. S. led, skog har väl från början avsett 
själva kyrkplatsen. En ännu allmänt känd förklaringssägen berättas 
av Fw s. 308. 

Namnformer före 1540: Herneskog 1531 Lgl 2 s. 228. 
Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Hieraskoffh 1540, Hiernaskoffh 

S. 1542, Hierneskoffh S. 1544, Hierneskog S. o.d. 1551-1600, Järnskogh 
S. 1610 1621, Jernskog S. 1825 1877. 

Övriga namnformer: Hierneskog (h) 1540 Skjb s. 170 f., Hierna-
skogh s. 1564 tl. 

1 Bete b.ta, b0, bb.til 1/2  sk. — Byttegen 1542, Bettega 1564 
1572, Betegenn 1590, Betegh 1600, Bettee 1610, Bettedh 1621, Beted o.d. 
1633-1877, Bete 1917 jb. — Betigh 1564 tl, Betig 1572 tl, Beete m. 1600t. 
ggk 1696 kb, Bethe 1643, Bete 1800t. lh, Betty 1697 lh, Beti 1780t. 1790t. 
lh. 	Första g. jb 1542, skattetorp, sedermera hmn (1/2  mtl) Järnskogs 
kyrka ligger på ägorna. F. led, är subst. bete el. verbet beta; s. led. teg 
(ev. i böjd form) varom se gårdn. Tegen i Silleruds sn. Namnet är 
möjl. givet i motsättning till det på andra sidan Järnskogsälven belägna 
Slärteg. I Klockarstugan i B. var förr »beteställe» ('rastplats') för re-
sande. Jfr Munkbet, K. Trotzig i Dalarnas Hembygdsförbunds Tidskrift 
1925 s. 141. — Hmnsdelar: Midskog m41ca. Musko ek, Meskerud GS. 
Stället är uppkallat efter ett Midskog i Norge (enl. uppgift beläget mellan 
Vestmarken och Magnor). Den förste åbon skall ha varit därifrån. 
Trätebråten trietabrgtti. Trälbråten ek. Ordet träta i ortnamn brukar 
syfta på tvist om äganderätten. Jfr Trättlanda i Blomskogs sn. 

Boda bil bip Buda. — Bodä 1540, Bode 1543 1544, Budda 1551, 
Boda 1564 1600 1917, Buda 1572 1585, Ö. Buda 1633, Boda Östra o.d. 

Invånarnamnet är antecknat i formen Utigar (e, e), vars a är upp-
kommet genom kontraktion av den gamla diftongen ei; jfr under Hän i 
Holmedals sn. 
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1660-1877 jb. — Buene 1621 värml.db; Jernskogboda 1780 lh, Jern- 
skogsboda b. 1800t. lh 1842 Bn s. 207. 	Omfattar en gård och en 
utjord (torp). Kallas även nu stundom Järnskog (s) -Boda. Jbs tidigare be-
nämning östra B. användes icke (jfr Västra B. i Skillingmarks sn). 
Namnet är gammal pl. av bod, dial. bu(d), 'fäbod, fiskebod m.m.' Jfr 
(Lilla) Boda i Blomskogs sn. — En hmnsdel heter Borgaråsen jar- 

Borgaråsen ek. F. led. är fsv. gen. av ordet borg i bet. 'fornborg' 
(jfr Borgåsen i Sundstabyn, Blomskogs sn) el. i bet. 'brant höjd' (jfr 
Borgene SOV XI s. 19). Gården ligger vid en gruskulle nära gränsen 
till Jösse hd. En på denna kulle belägen »Stenkulle, som annars liknar 
en Grafkumel», omtalas av Fw (s. 294 f.) under namn av Kanikekullen 
varom se naturn., avd. höjder. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Ängegården, en utjord fr. — Engegården 1614-1725, Änge-

gården 1825 1877 jb. ", Första g. jb 1614, skattetorp. Är nu okänd. 

Fjuserud fjigara. — Fiusseruth 1544, Fjuserud o.d. 1551-1877 jb. 
Omfattar en gård och en utjord. F. led. innehåller dial. ordet fjus 

'fähus' i gen. pl. el. i stamform. I senare fallet har mellan s och r in-
skjutits ett e; jfr SOÄ XX s. 334. 

1, 1/2  sk. 	Första g. jb 1544, skattetomt, torp, snart överfört 
till hmn (1/2  mtl). 

2 Råan, en utjord sk. — Raan 1680 1715, Råan 1825 1877 
jb. 	Första g. jb 1569, kyrko. Är nu okänd. Namnet är väl dial. 
best. form (*ra?) av ordet vrå. Jfr Ron ovan under Bäckevarv i 
Holmedals sn. 

1 Fjäll fjcel. 1 sk. — Fiell 1396 Lgl 2 s. 220. — Ffiell 1540, Fjell 
1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl, t.o.m. 1633 i Skillingmarks sn. 
Ordet fjäll har i ortens dial. bet. 'större, bergig obygd mellan olika sock-
nar el. bygder'. Gården ligger vid vägen över »fjället» mellan Järnskog 
och östervallskog. Jfr B. Hesselman, Från Marathon till Långheden s. 
138 ff. — Några hmnsdelar heta Trångstad tretesta. Trångstad ek. F. 
led. är adj. trång eller ett subst. trång f. (fsv. Pung f. el. n., isl. prgng f.) 
'trängsel, trångt ställe, trång passage'. Namnet är föranlett av en för-
trängning i en även i övrigt trång dal. S. led. är stad 'åbrädd' (jfr SOÄ 
I: 2 s. 16) el. pl. av stad i bet. 'bostad' (jfr Trångstad SOV VIII s. 25). 

1 Grävbacka grdbak Gräback(a) 1/2  sk. — Gredebackä 1540, Gre-
backe 1544, -backa 1567, Gräbacka 1564 1576, -back 1572, Greffbacha 
1581 1585, Gräfbacka 1680 1877 jb. — [Gråbakka 1564 tl], Gränbacka 
1643 lh. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl., t.o.m. 1633 i Skillingmarks sn. F. 
led, torde innehålla samma ord griöt, *griut, gryt n. 'anhopning av sten', 
som i formen gröt är vanligt i västsv. och no. ortnamn. Namnet kunde 
betyda 'stenbacken, den steniga backen' eller vara föranlett av det gryt 
av nedrasade stenblock, som finnes nära vägen strax söder om gården. 
Med avs. på ljudutvecklingen jfr Gr e (d) bäcken OGB I s. 146 f., by-
namnen Gre(d)by, Grevby, Gripby o.dyl. Hellquist, De sv. ortn. på -by 
s. 7, 42 och uttalet med ä i f. led. av Gröttvål SOV VI s. 42 samt ä. skrivn. 
med i, ä o.dyl. i namn på Gryt- el. Gröt- (t.ex. SOV VI s. 25, 42). 
Samma utveckling iö, iii till e förekommer även i gårdn. Kesebotten i 
Karlanda sn (som dock möjl. är ett uppkallelsenamn, se nedan). 
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1 Gällsbyn yckbpan 112  sk. - GelzbYen 1540, G (i) elsbynn 1564 1660, 
Giällesbyn 1715, Gjällesbyn 1825 1877, Gällsbyn 1917 jb. 	Ä. jbr 
skattehmn 1/2  mtl, jb 1540 samt 1564-1633 i Skillingmarks sn. Namnet 
återfinnes i Ärtemarks sn, Dalsl. (SOÄ XIX s. 180). F. led. är möjligen 
gen. av ett mot is!. Gellir svarande fsv. mansn. *Gällir. S. led. är best. 
form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. - En hmnsdel, som nu heter 
Höglunda, hade förr namnet Högelian kglia. Höglien ek GS. Om 
namnet se Högelian i Silbodals sn. 

1 Hajom y. hapm, ä. Mom, Mam, hjyom, klam Hiom 113  sk. - 
Heedem 1564, Hidem 1567, Hjern 1572, Heedim 1581 1585, Hijdom 
1633, Hijom 1660 1686, Haijom 1715 1877 jb. - Hedhem 1564 tl, 
Hijdom 1636 värml. db, Hajum m. 1600t. ggk. 	Första g. jb 1564, 
skattetorp, sedermera hmn 1/3  mtl. Namnet synes vara en urspr. sam-
mansättning av hed, fvn. helår f., och hem, fvn. heimr m., 'gård', 
senare utvecklat till -om. Skriftformen Hajom beror säkerligen på infly-
tande från Hajom i Holmedals sn. - En hmnsdel heter Loftlund 
ltiftlun. Om namnet se Lofflund i Blomskogs sn. 

1 Kolsrud kinc,cnra en utjord sk. - Kolsrud o.d. 1564 1917, 
Kållrydh 1581, KålssrYd 1585, [ListzlerYdh 1585,] Kålsrudh 1610 1633, 
Kiesserudh 1660, Kuserud (h) 1680 1715, Kuserud 1725 1877 jb; Holmse-
rud N° II ek. 'N,  Första g. jb 1564, skattetorp, tillhörande hmnet Holmse-
rad i Skillingmarks sn. överflyttad hit fr.o.m. 1885. F. led. är kanske no. 
dial. kause 'en duktig el. mäktig man', använt som binamn. De ä. skrivn. 
tyda på gen. av namnet Kol, men de kunna bero på missuppfattning. 

-Koppom kkpon; kåpom (Fjäll) . - Koppem 1396 Lgl 2 s. 220. - 
Koppim o.d. 1540-1544, Koppem 1551 1590, Kopem 1564 1576, Kå-
pungh 1610 1621, Kåpungen 1660, Kåppungen 1680, Koppungen 1686, 
Koppom 1715, 1877 jb. - Koppungh 1643 1697 lh, Koppungen 1697 
1760t. lh. 	Jb 1540 upptar en gård, vartill kommit ett skattetorp. 
Namnet är en urspr. sammansättning, där f. led. är ordet kopp, trol. 
i den från no. dial. kända bet. 'rund förhöjning, kulle m.m.' (se Koppsäng 
SOV VI s. 9 f., Koppen NG XIII s. 13). S. led. är urspr. hem i bet. 
'gård' (se Hajom i Holmedals sn). Inom Lilla och Stora K. finnas flera 
runda höjder (Rundåsen, Hattefaråsen, Höga berget, Orrekullen). Den 
ofta uppträdande formen Koppung (en) o.dyl. beror väl på förvanskning 
i anslutning till gårdn. Koppungen i Svanskogs sn, Gillbergs hd (SOV 
IV s. 34). 

1 Lilla (Koppom) Ula k. 11 3  sk. - Söder 1564 1590, S. 1600, 
Lille 1610, Lilla 1877 jb. - Södre 1697 lh. 	Första g. jb 1564, 
skattetorp, sedermera hmn (1/3  mtl). Kallas äldst Södra K. Ligger 
söder om följ. 

1 Stora (Koppom) störa k. 1 sk. - St. 1715, Stora 1877 jb. 
- Stora 1643 lh. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 

1 Korsbyn kis,pan 1 sk. - Korsbyen 1540, Korsbyn 1877 jb. 
Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. betecknar möjl. att gården tillhört ett i 
en kyrka uppställt kors. Sådana kors hade under den katolska tiden 
särskilda jordegendomar till underhåll och belysning (se NG Indl. s. 
62). En annan möjlighet är att f. led. avsett ett större utomhus upp- 
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ställt kors, vid vilket andakt förrättats under den katolska tiden, på 
samma sätt som ännu sker i katolska länder. Se t.ex. NG a.st., Ahn-
lund, Oljoberget och Ladugårdsgärde s. 185 ff., Karl Trotzig i Dalarnas 
Hembygdsförbunds Tidskrift 1925 s. 148, Hesselman, Från Marathon till 
Långheden s. 153. Sistnämnda bet. av ordet kors synes ha varit känd 
i Värmland ännu under 1600-talet, ss. framgår av uttrycket varken 
gå till kors eller kyrka (se Ahnlund a.a. s. 195). S. led. är by 
(i dial. uttalet bö) 'gärd'. — En hmnsdel heter Tavlan tityka. Man 
kunde tänka sig, att namnet urspr. avsett en med kors försedd »offer-
tavla» av det slag som föranlett ortn. Taveltäkten i Tuna sn i Hälsing-
land (Ahnlund a.a. s. 194). Enl. uppgift i orten skall det emellertid 
vara föranlett av en förr vid gården uppsatt anslagstavla, som angav 
stället som skjutsstation. 

1 Kronan kr(3na 1/4  sk. — Kronan o.d. 1680-1877 jb. ", Första g. 
jb 1660, kronoutjord skatte under Grävbacka, från 1825 skattehmn 
1/4  mtl. Namnet är best. form av krona, här liksom på andra håll använt 
som höjdbeteckning (jfr NG VI s. 76, SOV VI s. 26, SOÄ XX: 1 s. 47 
sp. 1). Punkt »339» GS 79 på Kronans mark är närmast efter Gråberget 
den högsta punkten i socknen. — En hmnsdel heter Klammen kketina 
(nu öde). Klämmen ek. Namnet är best. form av dial.ordet klam f. 
'klämma'. Stället ligger vid en förträngning av en dalgång. 

Lien lina Lidene. — Liiden 1540 1554 Lida 1567, Lia 1572, Lian 
1576 1877, Lien 1917 jb. — Lijdane 1643 lh, Liienne m. 1600t. ggk, 
Lianed 1768 lh, Liane 1783 1850 lh, Line 1790t. lh, N. S. Lian ek GS. 

Namnet är best. form (i dial.uttalet i dativ sing., ä. *Lidh-enne) av 
ordet li(d) 'backsluttning, dalsida'. 

1 Norra (Lien)nöhna (k-1)1 sk. — Nordr' 1540, Norra 1917 
jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Ligger norr om nr 2. — En hmnsdel 
heter Snoken sndlca. Namnet är möjl. best. form av ett snok f., mot-
svarande no. dial. snok m. ' (svagt) kallt luftdrag'. Stället låg enligt 
uppgift förr högre och utsatt för drag och vind. 

2 Södra (Lien) sergna 	1) 1 sk. — Södra 1540 1917 jb. 
Ä. jbr skattehmn 1 mtl. — Fyra hmnsdelar ha namnet Brårud 
brdra. Brårud ek GS. F. led. är säkerligen urspr. en fsv. gen. brua(r) 
av bro i dess västnordiska form bru; jfr Braarud NG I s. 189, Brå-
landa OGB XVIII s. 359, SOÄ XVI s. 24. Gårdarna ligga vid en 
bro över Rinnan. S. led. är rud 'röjning'. 

1 Lossbyn lpan 113  sk. — Loftzbyn 1396 Lgl 2 s. 220. — Lofftz-
byen 1540, LosbYnn 1590, LåssbYn 1610 1633, Lössben 1660 1686, 
-byn 1825 1877, Lossbyn 1917 jb. — Loffzby 1589 tl. ", Upptas jb 1540, 
därefter 1590; skattetorp, senare hmn (1!

3 
 mil). F. led. är urspr. gen. 

av det fsv. mansnamnet Loft. Jfr LåssbynSOÄ XV s. 54 f. Skrivningen 
Lössbyn torde bero på inverkan från Låssbyn, äldre Lössbyn, i V. Fågel-
viks sn (med annat ursprung). S. led. är best. form av by (i dial.uttalet 
bö) 'gård'. 

1 Mosstakan mist.gicana Mosstakene 1/3  sk. — Måszettackenn 1564, 
Måsettaken 1572, Mossetacken 1600, Måstakan 1715 1877, Mosstakan 
1917 jb. — Mostakan 1564 tl, Moszetackenne 1629 db, Måstakane 1760t. 
1790t. lh, Mosstakan 1820t. 1850 lh ek GS, -takane 1835 lh. 	Första 
g. jb 1564, skattetorp, senare hmn (113  mtl). S. led, är best. form (i 
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dial.formen i dativ) av dial.ordet taka 'intaga'. Jfr Takene i Silleruds 
sn. Gården ligger vid en mosse. 

1 Nolgård nOggtk 112  sk. - Nordr'gordh 1540 1541, Norttgordh 
1543, Norgord 1545, Nolgård 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl, 
1551-1576 upptaget i Skillingmarks sn. F. led. är dial. nol för nord. 
Namnet är givet i förhållande till Vadjungsed. 

1 Näva »km 1 sk. - Neffuä 1540 1544, Neffua 1545, Näfva 1877 
jb. - Näfve o.d. 1696 kb 1697 1795 lh. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
Namnet är böjningsform (möjl. äldst dat. sing. nä fe) av fsv. nät n. 
'näbb, nos', no. dial. nev n. 'spets, framskjutande fjällkant, utsprång, 
udde'. Det kan urspr. ha betecknat det näbbliknande näs, som mitt emot 
gården bildas av Järnskogsälven och en i denna mynnande bäck (Näve-
bäcken?). För denna möjlighet talar i hög grad det förhållandet, att 
bäcken i fråga kommer från en långt från Näva belägen sjö med namnet 
Nävesjön (se vidare detta namn). Möjl. har dock hmnet namn efter 
läget vid sydspetsen av det bergsområde, som sträcker sig mellan Vad-
jungsed och Koppom. - Några hmnsdelar heta Oset dsa. Oset ek GS. 
Dial.ordet os n. betyder 'ställe i en sjö, där vattnet ej så lätt fryser till, 
antingen utanför mynningen av ett vattendrag eller, såsom här, vid ut-
loppet ur en sjö'. Gårdarna ligga vid utloppet ur sjön Vadjungen. 

1 Påterud pettara 1 sk. - Patterudh 1540, -ruth 1542 1544, Påtte- 
rud(h) 1551 1723, PåterYdh 1585, Påterud o.d. 1600-1877 jb. 	Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl, 1551-76 upptaget i Skillingmarks sn. Härledningen av 
f. led. är okänd (jfr OGB XVIII s. 106). S. led. är rud 'röjning'. 

Rämjäng rchni •ig Rämging. - Remmagenge 1540, Rem'degenge 
1543, Remmenegenge 1544, Romundgenge 1545, Remegengh 1551 1576, 
Römegenn 1585, Remegiengian 1600, Rämmegänge 1633, Remgiänge 
1660, Remgjenge 1715 1877, Rämjäng 1917 jb. - Remegengie 1626 
värml.db, Remegenge 1629 tl, Rämmegänge 1643 lh, Rämjäng 1765-1830t. 
lh, Remjeng 1804 1832 lh ek GS. ^, Omfattar en gård och en utjord 
(förut torp). F. led. kan vara samma ord rimi m., som nedan under 
Rommenäs i östervallskogs sn antages ingå i det no. sjönamnet Rome-
sjoen och som kunde ha avsett den ganska smala höjdrygg på vilken 
gårdarna ligga. S. led. är ett mot no. dial. g jengja f. 'bete, betesäng' 
svarande ord (se Gängene i Silleruds sn). 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Sjöpjuken, en utjord sk. - Siöpiock 1564, -pioch 1567, 

-piöck 1621, -piäk 1635, -piuken 1680 1715, Siöpiuken 1725, 
Sjöpjuken 1825 1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Då i nr 1 
finnas hemmansdelar med namnet Pjåkene (picikana), synes det 
sannolikt att jbs form beror på förvanskning av det äldst upp-
trädande Siöpiock, troligen att läsa Sjöpjåk. Innebörden av pjåk 
är okänd. 

Saxebyn siiksabon Saxebön. - SaxssäbYen 1540, Saxbynn 1551, 
Saxebyn 1567 1877 jb. - SaxerbYen 1643 lh. ^, Omfattar en gård och 
en utjord. F. led. innehåller trol. gen. av det fsv. mansn. Saxe. S. led. 
är by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Om Brårud, hmnsdelar i 
nr 1, se ovan under Lien. 
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2, en utjord kr. 'N,  Första g. jb 1564, kyrkoutj. Kallas 
Mollungsheden (midogshee2a; Mollungsheden ek). F. led. innehåller 
väl en avledn. av dial.ordet moll 'fin, med matjord blandad sand', 
sv. rspr. mull, men anledningen till namnet är okänd. — Hmnsdelar: 
Byrud 4ra. Byre ek GS. F. led. är väl ordet by el. ett därav avlett 
åbonamn med bet. 'person från byn (Saxebyn?) el. från en plats 
med namnet Byn'. Ramlen ränzka. Ramla ek GS. Enligt uppgift 
uppkallat efter två bröder Ramel, som byggde stället. 

1 Skönnerud svhara 1 fr. — Ssiönderudh 1540, Siönderudh 1600, 
Sk (i) ö (h)nerudh 1610 1686, Skiönnerudh 1680, Skjönnerud 1825 1877 
jb. — Siönnerud 1564 tl, 1813 lh, Siuunerudh 1603 db, Skinerod 1626 db, 
Skinnerödh, Skynneröd 1643 ffi, Synn Rödh m. 1600t. ggk, Skömnrud 
1663 db. 	Ä. jbr skatte 1 mtl. F. led. är urspr. gen. Siunda av fsv, 
mansn. Sjunde. S. led. är rud 'röjning'. — En mindre hmnsdel heter 
Skrya skria. Skrya ek. 

Slärteg skcj4a. — Slettr'ttegen 1540 1542, Slettertegh 1544, Sledertegh 
1545, Slärtägh 1551, -tega 1576, -t (t) egen 1585 1621, Slerttega 1564, 
Slerteg o.d. 1633-1877, Slärteg 1917 jb. — Slärtegh 1572 tl, Slertigh 1564 
tl, Slartege 1763 lh, -teg 1763 1790t. lh. ^, 1540 upptas en gård, vartill 
kommit en utjord. F. led. innehåller sannol. fsv. slätter 'slåtter'. Namnet 
betyder alltså 'slåttertegen' och har väl givits i motsättning till gårdn. 
Bete 'betetegen' (se ovan). — En hmnsdel heter Trakten trakt. Trakten 
ek GS. Namnet sammanhänger väl med ordet trakt i sammansättningen 
trakthuggning. I bygden menar man emellertid, att det avser en öde 
trakt. Samma namn SOÄ I: 2 s. 56. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Samteg så wicen,-talY, sattice.V, en'utjord sk. — Samteg 1715, 

Samteg 1725 1877 jb. "- Första g. jb 1715 (upptaget 1701), 
skattehmn. F. led. är sam- i samfälld o.d. Jfr Sandtegen i Sille-
ruds sn. 

1 Stommen stöman 112  sk. — Stommen 1543 1877 jb. — Stompnen 
y Hierneskogh 1540 Skjb s. 170. 	Ä. jbr kyrkohmn 1/2  mtl (präste). 
Om namnet se Stommen i V. Fågelviks sn. 

1 Strömsmark stranzark Strömmark 1/2  sk. — Strömsmark o.d. 
1540-1877, Stransmark 1551 jb. — Strömark 1564 tl, Strömmark 1790t. 
1h. 	Ä. jbr skattehmn (1 mtl) 1/2  mtl, 1551-1633 upptaget i Skilling- 
marks sn. F. led. är i jordeboksformerna gen. av ordet ström, fvn. 
straumr. Diftongen au har vid förkortning i dial.uttalet blivit a. Om 
s. led. se  häradsnamnet. Hemmanet ligger vid en ström (Grävbacka-
forsen) i Järnskogsälven och gränsar i väster till Norge. 

Söpple sbpka. — ? (j) Söklä 1396 Lgl 2 s. 220. — Söplä 1540, Ssöpplä 
1543, Söple 1544 1686, Söpple 1545 1877, Söpla 1564 1600 jb. 	Om- 
fattar en gård och en utjord (förut torp). Om namnet se Söpplanda i 
Blomskogs sn. 

1, 1 sk. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Hmnsdelar: Broåsen brastz 
Bruåsen. F. led. är ordet bro, i dial. uttalet i den västnordiska 
formen bru, syftande på en bro över Rinnan på vägen till N. Lien. 
Gustås Ostas. Gustås ek GS. F. led. är säkerl. samma ord som fno. 
gustr, sv. och no. dial. gust, 'vindpust'. Stället ligger vid en liten 
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ås ute på en slätt. Jfr samma namn SOV VI s. 8. Knollen kngl (nu 
Höglunda). Namnet är best. form av en motsvarighet till no. dial. 
knalle m. 'bergshöjd', en sidoform till det knoll m., som ingår i 
gårdn. Kndll i Karlanda sn. Stället uppges ligga på en sandkulle. 

2 Gårdsnäs gew Gårdsrud? en utjord sk. - Gorssrudh 1540, 
Gordzhuth 1544, Giölssiö 1564, Gälsiä 1567, Gårdzö(ö) 1572 1600, 
Gårdzås 1576, Gierdssio 1610, GierdhesbYn 1621, Gårsrud 1633, 
Gårdznäss 1660, -näs 1680, Gårtznäs 1715, Gårdtznäs 1725, Gårds-
näs 1877 jb. - Gardzrudh 1651 1656 värml. db, Garsjö ek GS. 

Första g. jb 1564 (1544?), skattetorp. Den urspr. namnformen 
är trol. *Garos-rub 'röjningen vid gården (Söpple)'. 

1 Tållesbyn aspan 113  sk. - Tolisbynn 1600, Tollessbyn 1610, 
Tållesbyn 1825 1877 jb. - Tolleffzbyn 1572 tl, -bY 1581 tl. 	Första 
g. jb 1600 (tidigare i tll , skattetorp, senare hmn (1/3  mt1). F. led. är 
urspr. gen. av det fsv. mansn. Thorlef, fno. Porleifr. 

Ulvskardane 	- Vlzhögh, Vlfshögen 1540, Vulsshage 1543, 
VlIsshage 1544, Wlusshugh 1545, Wlffzhoffde 1551, -huffutt 1564, 
Wlffzhuffue 1585, Ulfzhufda 1633 1723, Wlshuffut 1567, Vlshögden 
1572, -hög 1576, Ulfhufdane 1825, Ulfshufdane 1877 jb. - Vlzhuffdhan 
1564 tl, -hoffden 1572 tl, Vlffzhofuodh 1603 värml. db, -hufuod 1604 ib, 
Wlshoffde 1624 ib, Vlffzhöffdenne 1641 ib, Ullfshäffden 1643 ffi, Vlfz-
hudenne 1664 värml. db, Ulfsrudh 1666 ib, Ulfshoffdene 1696 kb, 
-hofdane 1698 kb. ", Omfattar en gård och två utjordar (förut torp). 
Namnet torde snarast vara ett fsv. *Ulfs-hofudh 'varghuvud' (jfr fsv. 
ulfs hjärta 'varghjärta'), i ä. tid ofta i dat. sing. i obest. form (-hofde) 
el. best. form (-hof dene av fsv. * ho f deno), och närmast vara att sam-
manställa med jämförelsenamn sådana som Björnhuvud (et), * Galt-
huvud, Värhuvud 'vädurhuvud' (se A. Janz& i NoB 1942 s. 55), 
Hanunda, urspr. Hana-höfdi (dat.) 'tupphuvud' (by i Hökhuvuds sn, 
Frösåkers hd, Sthlms län), Hönacka 'hönsnacken' (se E. Noreen i NoB 
1944 s. 140), Vännack 'vädurnacken', hmn i Karlanda sn, se nedan. 
Gården ligger på en höjd invid ett starkt kuperat och bergigt vildmarks-
område, som i ä. tid säkerl. föranlett tanke på vargar. Konturen av 
den högsta bergssträckan inom detta område kan anses likna ryggen av 
en varg med huvudet mot väster vid berget Ulvshuvudskutan (om 
detta namn se naturn.). - Möjl. är dock s. led. urspr. en motsvarighet 
till fno. Mai m. 'framskjutande parti av berg'; jfr gårdn. Hovdane 
SOV VI s. 53. Namnet skulle i så fall betyda ung. 'varghöjden' och 
snarast syfta på förekomst el. fångst av varg. Med avseende på formen 
Ulfs- jfr Älgsgraven (natura.). För namnets nuv. dial.form har möjl. 
det i bygden säkerl. mycket oftare än gårdnamnet nämnda bergnamnet 
*Ulvshuvudskutan (4askitact) varit av betydelse. 

1, 1 sk. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Hmnsdelar: Bondestorp 
bbnastarp‘ Bondetorp ek GS. F. led, är y. gen. av mansn. Bonde 
el. av ordet bonde i dess vanliga användning som binamn. Trång-
stad traysta. Trångstad ek GS. Trol. en förvrängning av Transtad, 
innehållande fågelnamnet trana, se A. Ernvik i NoB 1944 s. 132 f. 

2 Fjällboda fjedbu Fjällbu, en utjord fr. - Ffielläbode 1540, 
Ffielsboda 1564 1567, Ffielbuda 1572 1576, Fielboda 1581 1600, 
Fiällboda 1725, Fjellboda 1877 jb. 	Jb 1540, därefter 1564, 
skattetorp. Om f. led. se  Fjäll ovan. S. led. är gammal pl. av bod, 
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i dial. bu(d), varom se (Lilla) Boda i Blomskogs sn. F. ligger på 
det östra »fjället» i socknen, vid en »fjällväg» till Älgå sn, Jösse hd. 

3 Näs nce:sa Näset, en utjord fr. — Nees 1540 1567, Nä (ä)s 1572 
1715, Näs o.d. 1725 1877 jb. 	Jb 1540, därefter 1564, skattetorp. 
Ligger på ett näs i Nässjön. 

Vadjungsed vasesa Vängsed 1 sk. — (ij) Wiidhvngxedhe 1379 Stb 
1, s. 177 (kontrollerat efter or.). — Vedungzedh 1540, Widumsse 1543, 
Viidumpze 1544, Wediungzed 1600, Wadungzeedh 1686, Wadjungz Ed 
1715 1725, Wadjung Ed 1825 1877, Vadjungsed 1917 jb. — Veduugedh 
1564 tl, Wenxö 1572 tl, Venxed 1600 1612 tl, Wädingzedh 1652 värml. 
db, Wängzedh 1652 Jösse hds db, Wängse 1697 lh, Wängssedh 1698 kb. 
'••• Ä. jbr skattehmn 1 mtl, 1551-76 upptaget i Skillingmarks sn. F. led. 
är urspr. gen. av sjön. Vädungen (se detta). Skrivningen Vadjungsed 
o.dyl. (äldst Wadungzeedh) sammanhänger tro!. med att det förr var 
vad (vid högvatten färja) över Järnskogsälven vid sjöns södra ände. 
Bro byggdes där för omkr. 100 år sedan. S. led. är ed 'passage mellan 
två vatten'. Gården ligger mellan Vädungen och Hemsjön. 
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Karlanda 
k4lan 

Socknen, som nämnes första gången 1344, har sedan reformations-
tiden varit annex till Holmedal. K. är det ä. namnet på hmnt Stommen, 
där kyrkan stod till år 1778. Jfr Karlandsmon, -torpet, -bäcken m.fl. ortn. 
inom hmnt. Namnet är oklart. Det kunde möjl. vara ett urspr. *Kalla-
land (jfr namnformen Kalfwalanda 1540) med den bet. som antagits 
för detta på flera st. i Norge förekommande namn: ett jordstycke som 
använts till betesmark för kalvar. Se NG XI s. 238, 420, 462, XIII s. 437. 
I förbindelsen -lya!- hade i så fall först a och sedan v undanträngts, 
varvid det föreg. a förlängts. Att uttalet därvid blivit g och ej G, kunde 
tänkas bero på att det korta a-ljudet vid tiden för förlängningen haft 
ett uttal, som ej alltför mycket skilt sig från det nuv. q. (På samma 
sätt kunde dial.uttalet av a i gårdn. Skarbol i Töcksmarks sn förstås.) 
Ur saklig synpunkt förefaller emellertid denna tolkning ej övertygande. 
Kanske är namnet i st. ett urspr. Kal/land (jfr NG IX s. 103) 'land varpå 
endast kan födas en kalv?'; jfr gårdn. Kuland 'land varpå kan födas 
en ko' (NG II s. 176). Andra formellt tänkbara urspr. former av namnet 
äro Kavlanda (jfr skrivningen Kaflandce 1344), med oklar syftning 
(jfr möjl. Kaberget, naturn.), och *Kaflalanda, vari f. led. kunde vara 
gen. pl. av kavle, syftande på kavlebroar över sankmarker (se t.ex. 
Långebroåsen, naturn.). 

Namnformer före 1540:(j) Kaflandw sokn 1344 DN XIII s. 16, 
(aff) Karlande K. 1531 Lgl 2 s. 228. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Karlande S. 1540 1590, Karl (1) anda 
S. 1551 1825, Carlanda S. 1660 1877, Karlandh S. 1585 1600. 

Övriga namnformer: Kalffwalanda (k.) 1540 Lgl 2 s. 241 f., Kar-
landh s. 1554 tl, Kalandhe s. 1564 tl, Kallandhe s. 1572 tl, Karlan s. 1589 
tl, Karland 1621 värml. db, Carllanda 1774 kb, Karlanda ek GS. 

Björn &gin. — Biern (n) 1542-1600, Biernedh 1551, Biärn (n) 1590 
1725, Bierna 1610, Biärn(n) a 1621 1633, Bjern 1877 jb. — Biören, Björn 
1642 lh. 	Omfattade urspr. en gård (numera uppdelad i två), vartill 
kommit ett torp (nu utj.). Karlanda kyrka ligger på ägorna. Namnet, 
som synes vara ensamstående, är oklart. Möjligen är det ett urspr. 
*Bicergh-eno, dat. sing. i best. form av fsv. bicergh, en sidoform till 
berg. »Brytning» e>iä torde kunna antas ha ägt rum i detta ord på 
samma sätt som i ordet bärga 'skörda' i grannsocknen Järnskog, vilket 
där uttalas bieerp. Gården ligger på en mot väster brant stupande 
bergshöjd. 

1, 3/4  sk. 	Ä jbr skattehmn 1 mtl (jfr nr 3). 
2 Mosserud mirPra, en utjord kr. — Moserudh 1564, Måsserud 

1567, Måseryd 1576, Måsryd 1590, Mosserudh 1660, Måserud 1725, 
Måsserud 1877 jb. Måsarwdh 1540 Lgl 2 s. 242, Mosserud ek GS. 
^, Första g. jb 1564, kyrkotorp. S. led. är rud 'röjning'. Lägenheten 
ligger vid mossmark. 

3 Prästgården preestgan 1/4  kr. — Bjern 1815 1877, Präst- 
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gården 1915 jb. 	Första g. jb 1815, kronohmn 1/4  mtl, utbrutet ur 
nr 1. Komministerboställe enL kungl. brev 18/6  1811. Jfr under 
Stommen nr 1 i Töcksmarks sn. 

Björkebol Vokabok, -bok. - Birckaboll, Bircke- 1540, Birckä-
bolletth 1541, Birckeboll 1544, Bierkebordh 1551, Björk (i) eboll 1564 
1680, Björkebol 1877 jb. - Byrkiebolitt 1554 tl, BYrkeboll 1564 tl. 
1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utjord). Om f. led. se  
Björkeviken i Holmedals sn. S. led. är bol 'nybygge', varom se J. Sahl-
gren, Nysund s. 85. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Göje, en utjord sk. - Högar 1564 1600, Höger 1572, Höga 

1600, Högia 1680, Höja 1715, Höija 1725, Göije 1877 jb. 	Första 
g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. Namnet är förvanskat. Möjl. 
avses den öster om Rinnälven belägna hmnsdelen Heden ha. 
Heden ek GS. Uttalet av detta namn har i ä. tid sannol. varit håla 
el. dyl. Med avs. på skrivn. med ö jfr de ä. skrivn. av Hämnds nedan. 
- En hmnsdel heter Grofallet grOfab. Grofall ek G. F. led. är väl 
det gamla kvinnon. Gro el. Groa; jfr Grå'bol i Töcksmarks sn. S. led 
är trol. fall i bet. 'svedjefall'. 
Bön, Västra tAstara bn. - Vestr'böen 1540, Böen 1542 1544, 

West'bönn 1564, W. Böön 1610 1715, Bön Westra 1877 jb. 	1540 
upptas en gård och en utjord (tidigare torp). Ligger västerut i socknen 
(jfr följ.). Bön är best. form av bö, västsv. och västnord. form av by 
'gård'. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Två hmnsdelar heta 
(Norra och Södra) Boekehuden bölsahya. Till förklaringen av detta 
namn jfr A. Janzfti, NoB 1943, s. 121 ff., OGB XVI s. 43. I bygden 
menar man (bl.a.), att namnet skulle ha föranletts av klen växt-
lighet. »Det skulle inte växa mer där än på en bockhud.» Jfr dock 
Kalvskinnet nedan under Tvärdalen i Silbodals sn. - En hmnsdel 
heter Brattan bråta. Bratta ek. Namnet är best. form av dial.ordet 
bratta 'liten brant backe'. 

2 Kallnäs ketInces, en utjord sk. - Kallenes 1540 1600, Kallen-
näs 1581 1585, Kalnäss 1633, [Carlanda 1725], Kallnäs 1877 jb. 
Jb 1540, därefter 1564, skattetorp. Namnet är rätt vanligt i Norge 
(jfr NG I s. 290 f.) och betecknar där ett näs varifrån man kallar 
(ropar) på båt för överfärd. K. ligger på ett näs i Högsjön. Upp-
kallelsenamn? 

Bön, östra &skov bdn. - öste Böen 1540 1544, Böönn 1551, 
Ö. Böön 1621 1725, Bön östra 1877 jb. 	1540 upptas en gård, vartill 
kommit två utjordar. Ligger österut i socknen. Jfr föreg. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Hmnsdelen Vadbråten 
vcibrgitt (Vabråten ek) har sitt namn efter ett tidigare vadställe 
(stenvad stbzvd) i Jänsebrobäcken. En nu riven lht hette Lusten 
/fisk. Namnet gavs, enligt uppgift av åbon, trol. efter ett ställe 
med samma namn vid Deje i Ned. Ulleruds sn, Kils hd. 

2 Knutsboda knåspa, en utjord kr. - Knuttsboda 1564, Knutz-
buda 1572, Knusboda 1600, Knutzboda 1725, Knutsboda 1877 jb. 
- Knusboll 1589 tl, Kniitzbo 1642 lh, Knutzboll m. 1600t. ggk, 
(utj.) Knutzboda si. 1600t. ggk, Knutsbol 1742 ggk 1770t. 1839 lh 
ek GS. 	Första g. jb 1564, kyrkoutj. S. led. är gammal pl. av 
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bod i bet. 'fäbod e.d.'; jfr (L.) Boda i Blomskogs sn. - En hmnsdel 
har bin. Himmelriket hår/pinka (offic. Rönningen). 

3 Fåkom fikom, en utjord sk. - Fökom 1584 1600, Fökann 
1585, Fåken 1610, Nor Fåken 1613, Fockom 1715, Fåckom 1725, 
Fockom 1877, Fåkom 1915 jb. - Fwkinn 1589 tl, Fockom ek. "" 
Första g. jb 1584, skattetorp. Namnet är väl i analogi med namn 
på -om av ä. hem bildat av ordet *fdk n. 'lätta ämnen, som flyga 
omkring i luften', i dial. i snek. Det upplyses att snön »fyker» 
där och samlar sig i drivor. 

1 Fagerbol f4garbQk 112  sk. - Ffagerboll 1542 1567, Ffagerboo 
1572, Fagerbol o.d. 1621-1877 jb. 	Fareboll 1564 tl. ^, Ä. jbr skatte- 
hmn 1/2  mtl. F. led. är trol. adj. fager, syftande på hemmanets ljusa 
och vackra läge vid Svalsjön. S. led. är bol 'nybygge', varom se J. Sahl-
gren, Nysund s. 85. 

1 Fors, Norra n(Dkara få..? 1 sk. - Ffors 1540 1576, N. Fors 1610, 
Fors Norra 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Ligger vid en fors i 
Hämnäsälven. - En hmnsdel östra Åsen har bin. Kulleråsen kt'dantse. 
F. led. är säkerl. samma *kliner 'kullrig, rund', som ingår i ordet 
kullersten. Samma namn SOV III s. 36. 

1 Fors, Södra *tara fit,5 113  sk. - (j) yttra Fosse 1344 DN XIII 
s. 16. - Fförssa 1564, Ffårssa 1567, Fforssa 1576, Fåårs 1581, S. Fåårs 
1621, Fors Södra 1877 jb. - Södforss 1600 tl, Södherfårss 1642 lh. 

Första g. jb 1564, skattetorp, senare hmn (1/2  mtl). Ligger i när-
heten av en fors i Lianeälven. Jfr föreg. 

1 Gryttom griftom 112  sk. - Gröttem 1540 1576, Gröttim 1581 1600, 
Gryttim 1585 1590, Gryttom o.d. 1680-1877 jb. - Grötthöm 1564 tl, 
Grytim 1589 tl, GrYttom 1600 tl 1642 1794 lh. 	Ä. jbr skattehmn 
112 mtl. F. led. är urspr. gröt (gryt) 'anhopning av sten', varom se 
Grävbacka i Järnskogs sn. Om s. led. se  Hajom i Holmedals sn. Jfr 
Gryttom SOV VI s. 25. 

1 Herredalen h4dgn Härdalen 112  sk. - Hardaall 1564, Herdall 
1567 1600, Haredal 1572, Herredall 1581 1590, Herredalen o.d. 1621-
1877 jb. - Haredall 1564 tl, Herredalen 1589 tl, Heredalenn 1612 tl, 
Herrdaln o.d. 1763-1840t. lh. 'N,  Första g. jb 1564, skattehmn 1/ 2  mtl. 
F. led. är säkerl. ordet hare med dess fsv. biform häre. Jfr Herrebråten 
OGB X s. 131 och Harnäs i Silleruds sn. Gården ligger i en dal. - En 
hmnsdel heter Kreken kdkan. Namnet är best. form av dial.ordet kreke 
m. 'avkrok, vrå', urspr. använt som ägonamn. Jfr t.ex. OGB IX s. 157, 
X s. 125. 

Håltebyn håltabon Holtebön. - Holtabyn 1396 Lgl 2 s. 220 (rättat 
efter orig.). - Holthabyen 1540, Holthäbyen 1540, Holtebyn 1576, 
Håltebynn 1633, Håltebyn 1877 jb. - Holtabyn 1554 1581 tl, HåltabYn 
1572 tl. ", 1540 upptas en gård, vartill kommit två torp (nu utjordar). 
F. led. är gen. pl. av holt 'hult' el. gen. av det vanliga fsv. och fno. 
mansn. Halte, Holte. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1, 1 sk. r•-• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Emnebyn, en utjord kr. - Almlidenn 1564 1590, -lida 1572 

1600, Amlidha 1610, Ahrenlida 1621, Armliden 1633, -lijan 1660, 
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AmebYn 1680, Amnebyn 1715, Ambnebyn 1725, Emnebyn 1877 
jb. - Alnalidha 1540 Lgl 2, s. 242. 	Första g. jb 1564, kyrko- 
torp. Är nu okänd. Namnet synes urspr. ha varit Almliden, sedan 
på olika sätt förvanskat. Jfr följ. 

3 Elmebyn, en utjord sk. - Almliden (n) 1564 1600, -lida 1572 
1576, Almeheden 1581, Almlijdha 1610, -lijssa 1621, Älmlijsa 1633, 
Elmlijan 1660, ElmebYen 1680 1715, EllmebYn 1725, Elmebyn 
1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. Se föreg. 

Hämnäs hielyncps. - Hömenes 1540, Hönneness 1542, Hönnes 1544 
1545, Hiernes 1551, Hemnes 1564, Hämnäs 1572 1877 jb. - Hömnes 
1554 tl, Hämbnäs 1694 kb, Hämmenäs 1774 kb. 	Omfattade urspr. 
en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.) och en utjord. F. led, är säker!. 
(liksom i no. Hemnes, NG II s. 195) urspr. hem. Namnet torde betyda 
'näset vid gården' i motsats till det längre bort från bygden belägna, 
till större delen skogbevuxna »näs», som på sidorna begränsas av 
Knollsälven och Hämnäsälven och som sträcker sig fram till (men ej 
går ut i) Svalsjön. Jfr Hemsjön och Hemtjärn (se naturn.). Gården 
ligger på en höjd vid Hämnäsälven och Svalsjön. 

1, 1 sk. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Tre hmnsdelar ha namnet 
Skansen skcinoi, . Vid en liten bergås på en höjd, där två vägar från 
Holmedals sn (Norge) mötas. Här har säkerl. funnits en skans. 
(Bergåsen kan ha utgjort en naturlig sådan.) 

2 Slätten, en utjord sk. - Hömenes, Högh 1540, Hemnes o. 
Högh 1564 1600; Skåckan 1660, Skåthan 1680, Slättan 1686, Slätten 
1715, Slätten 1725 1915, Slättan 1877 jb. 	Jb 1540, därefter 
1564, skattetorp. Har ingått i hemmanet, genom laga skifte. Nam-
nets urspr. form är oviss (möjl. Skaken; jfr nedan s. 47). 

3 iimot aktat, en utjord sk.- Ämott 1564 1600, Ämot 1633 1715, 
Ämot 1725 1915, Ämått 1877 jb. - Amodh 1540 Lgl 2 s. 242, 
Ämått ek. ^, Första g. jb 1564, kyrkoutj. Har genom laga skifte 
ingått i hemmanet. F. led, är urspr. gen. pl. av å, s. led. är fsv. 
mot 'möte'. Gården ligger på en höjd mellan två åar (Hämnäs-
älven och Knollsälven), ej långt från det ställe där de bredvid 
varandra mynna ut i Svalsjön. öster om gården flyter Karlands. 
bäcken ut i Knollsälven. 

Hög hsg. - (j) Haughj 1344 DN XIII s. 16. - Högh 1540 1686, 
Hög 1572 1877 jb. - Hög 1540 Lgl 2 s. 241, Höghen 1564 tl, Hoogh 
1625 1633 värml. db. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp 
(nu utjord). Huvudgården ligger vid en hög, rund gruskulle. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - En hmnsdel har bin. 
Galås Mas. F. led. är möjl. en motsvarighet till no. gard 'gård'; 
jfr Gdrdsnäs under Söpple i Järnskogs sn. 

2 Sviken sicka Suckan. Binamn: Boekserud böksara, en utjord 
sk. - Sukann 1564, Suckan o.d. 1567-1633, Såken 1572, Swcken 
1576, Swijken 1680 1715, Sviken 1877 jb. ^s-,  Första g. jb 1564, 
kyrkotorp. Namnet är urspr., liksom ännu i dial.uttalet, best. 
form av sv. dial. sucka 'sänka'. Lägenheten ligger i en sådan. 
Namnformen Sviken är tillkommen genom felläsning. Binamnets 
f. led är gen. av bock (värml. och dalsl. dial. 	sannol. använt 
som öknamn. S. led, är rud 'röjning'. 

3 
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1 Kesebotten Mabek 1 / 2  sk. — Kessäbottnen 1540 1541, Kenssa-
bottnen 1544, Kiessebottenn 1564, Kiissebotten 1572, Kiesebottn (n) 
1585 1600, Kessebooteenn 1621, Kjesebotten 1877 jb. — Kijssebotn 1572 
tl. ^, Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. Hemmanet är möjl. uppkallat efter 
Kjesebotn i Vaaler sn, Smålenene, Norge; jfr E. Noreen i NoB 1944 s. 
143. Helt uteslutas bör dock ej möjligheten att f. led. urspr. är en mot-
svarighet till det no. Kjesebotn, innehållande fvn. kjöss (gen. kjösar) 
'smal vik, liten dal' (se NG Indl. s. 60) och botn 'inre delen av ett 
vatten (el. av en dal?)'. Med avseende på ljudutvecklingen jfr Grävbacka 
i Järnskogs sn. Hemmanet ligger vid norra änden av Kesebottstjärnet 
och genomdrages av en bäckdal. Jfr Sillebotten i Silleruds sn. 

1 Knän knal Ils  sk. — Knoll 1564 1600, Knullen 1610, Knän 1877 
jb. "- Första g. jb 1564, skattetorp, senare hmn (113  mtl). Namnet är 
sv. och no. dial. knoll 'bergshöjd' (jfr SOV IV s. 12, SOÄ XVII s. 94). 
Gården ligger på en sådan. 

1 Korsbyn hum 1 sk. — Korsbyen 1540 1542, Korsbyn 1825 
1877 jb. 	jbr skattehmn 1 mtl. Om namnet se Korsbyn i Järn- 
skogs sn. 

Kytterud Mara 1/4  sk. — Kiötterud(h) 1564 1572, Kietterud 
1567, Kiutteryd 1585, KYterudh 1610 1660, Kytterud o.d. 1633-1877 
jb. — Kieta rudh 1554 tl, Tiuttorydt 1564 tl, Kiiitterödh, Kiätte- 1642 lh, 
Kysterud m. 1600t. ggk, Kjutterud 1780t. lh. 'Första g. jb 1564, skatte-
torp, senare hmn (1/4  mtl) . Härledningen av f. led. är okänd. Möjl. 
ingår sv. dial. (urspr. finska) kytta, v. 'svedja, bränna svedjeland, an-
tända högar av ris och torv för att genom askan göda jorden' (jfr 
Kytthyttan SOV III s. 54 f.) el. ett öknamn bildat till no. kyta, v. i bet. 
'rusa iväg', i ortens dial. nto 'hoppa, skutta' o.d. S. led. är rud 'röjning'. 

Liane lana. — Liidä 1540, Liide 1540 1544, Liiden 1542, Lidom 
1551, Lijda 1564 1567, Lian o.d. 1581-1877, Lianned 1715, Liane 1915, 
Norder o.d. 1540-1605; Södre 1540, Södra 1877 jb. 	Lidha 1554 tl, 
Lijdane 1642 ggk lh, Lijenne m. 1600t. ggk, Liene 1742 ggk b. 1800t. lh, 
Line 1790t. 1830t. lh. 	Omfattar urspr. två gårdar, vartill kommit 
en utjord. Namnet är dialektal best. form plur. av lid 'dalsida, backslutt-
ning'. Med avseende på plur.formen se inledn. (SOV I). — Hmnsdelar: 
Gödalen Man (3 hmnsdelar). Gödalen ek GS. F. led. är möjl. ordet 
gjut) 'håla, fördjupning, klyfta' o.d.; jfr nedan under Djuv i Silbodals sn 
och under Juskog i östervallskogs sn. Av detta har i så fall liksom i 
Juskog blivit gy(v), som efter tidig förkortning av y blivit gö(v). Päls-
ärmen peelsarma; NV om Gödalen. Åkrarna sträcka sig in i skogen 
mellan ett par åsar och vidga sig vid gården som en ärm (i dial. arm f.). 
F. led. päls antyder väl, att det är en stor ärm. — En lht i Gödalen 
heter Plåthultet phi.thalta. Plåttorpet ek. F. led. är ordet plåt i bet. 
'liten slätt som till formen och på grund av sin litenhet påminner om 
en plåt, d.v.s. ett mynt av det slag som i vårt land präglades 1644-1776'. 
Jfr Plåten OGB XVIII s. 297 f., Plåtarna, se naturn., avd. terränger. 

1, 1 sk. ^, Ä. jbr två hmn, vartdera 1/ 2  mtl. skatte, 1606 sam-
manförda till 1 mtl. Den ena gården benämndes Norra, den andra 
Södra L., vilket senare namn i jb övergick på den sammanslagna 
gården. 
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2 Björstad, en utjord sk. - Biörstad 1696 1715, Biörstad 1725, 
Björstad  1877 jb. ^,  Första g. jb 1696, skatteutjord. Nu okänd. 
F. led. innehåller väl namnet Björn. S. led. är stad '(bo)ställe'. 

1 Lyssås  /bp  Lysse 1 sk. -- Liissä 1540, Liisse 1542, Lyssehögh 
1544, Liissehögh 1545, Leshoff 1551, LYsåå 1564 1590, Lysså 1567 1600, 
Lyssed 1572, -ee 1576, LYssåå 1581, Lyssåss 1610 1686, Lyssås 1825 1877 jb. - Lyse 1554 tl, [Löfhöghen 1564 tl], Lyshöghen 1581 tl, LYsis 1612 
tl, Lysås o.d. si. 1600t. ggk 1780t. 1846 lh kb GS, Liusås 1742 ggk. 

Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet är dunkelt. Det kan möjligen vara 
en ursprunglig sammansättning med adj.  ljus  i den dialektala formen 
lys i  f. led, och subst. ds  eller något annat ord i s. led. Paralleller till 
liknande utveckling av namn på -ds finnas flerstädes, t.ex. värml. 
»Klackse» för Klacksds, dals. »Snikse» för Sniksds, varom se Assar 
Janzffi i NoB 1940 s. 157. Gården ligger på en höjd med vidsträckt 
utsikt åt söder och' invid en större bäck, som till stor del flyter genom 
öppen terräng. - Hmnsdelar: Gärdslan  'åska.  Namnet är best. form av 
en motsvarighet till no. dial. g jerdsla f. 'inhägnad'. Korset  kåsa. Korset 
ek GS. Anledningen till namnet är okänd. Jfr möjl. Korsbyn i Järn-
skogs sn. Efter Korset  har hmnsdelen Korsemon  ~mot  (Korsmon 
ek GS) sitt namn. 

1 Månserud  meinsara 114  sk. - Månsrudh 1551 1633, Månserud o.d. 
1686-1877 jb. 	Första g. jb 1551, skattetomt, torp, senare hmn (1/4  mtl) S. led, är  rud 'röjning'. 

Mölnerud  &nara, 	 -  Mölnnerudh 1564, Mölnerud 1572 1877 jb, -  Mölnarwdh 1554 tl, MölnerYdt 1564 tl. 	Omfattade 
urspr. en gård, vartill kommit en utjord. F. led. innehåller  malna 'kvarn' eller  mölnare 'mjölnare'. S. led. är rud 'röjning'. Vid gården finnes kvarn. 

1,  1/2  sk. ", Första g. jb 1564, skattehmn 1/2  mtl. 2 Kilerud  ,,siegara Kässerud, en utjord sk. - ?Kattlarudh 1540, 
Kässerudh 1633, Kijhlerudh 1660 1686, Kusserud 1715, Kijhlerud 
1725, Kihlerud  1877 jb. -  Kiässerö 1642 lh, Kilerud si. 1600t. 
ggk, Kjerserud, Kesserud 1770t. lh, Kjesserud 1794 lh ek GS. 
Första g. jb 1633, kronoutjord. Jbs namnform är en förvanskning. 
F. led, är möjl. gen. av ett mansn. *Kalle, som även synes ingå i Kässeberg SOÄ. X s. 12 f. och  Kessviken SOÄ XIX s. 162 f. *Kätte-kan ha blivit Kässle- och Kassel-, varefter 1 bortfallit framför r i rud. S. led. är  rud  'röjning'. 

1 Mörtnäs  möns 112  sk. - Mörtenääs 1686, Mörtnäs 1725 1877 jb. - Mortnäs 1696 kb. 	Första g. jb 1686 (tillökt 1681) , kronohmn 
1/4  mtl, sedermera 1/2  mtl. F. led. är väl, liksom i  Murtnes NG  I s. 109, fiskn. mört,  i dial.  mo4  (no. dial.  murt).  Namnet åsyftar kanske urspr. det näs  som i n.ö. delen av hmnet bildas av tvenne sammanflytande 
bäckar. - Enligt Ernvik (Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskr. 1945 
s. 20) låg den lägenhet Glasnäset, efter vilken det nuv. hmnet Glasnäs 
i Älgå sn, Jösse hd (se SOV VI s. 69) uppkallats, i Mörtnäs, vid den 
lilla älv, som utgör Glaåkerssjöns avlopp till övre Gla. 

1 Smolmark  sm4kmark 1 sk. - Smilemarck 1542 1544, Smilä-
marckith 1540, Smillemarck 1543, Smörmarck 1551, Smölmark 1564 
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1576, Smölemarch 1567 1590, Smulemarck 1600, Smullmark 1621, 
Smolmark 1825 1877 jb. 	Smilemarck 1554 tl, Smollomark 1564 tl, 
Smellamark 1572 tl, Smvlamarck 1589 tl, Smolemarch 1600 tl, Smålmr 
1612 tl, Smulomark 1602 värml. db, Småle- 1629 tl, Smule- 1642 lh, 
Smull- m. 1600t. ggk, Smol- 1694 kb 1765 lh, Smul- 1742 ggk 1847 lh, 
Smöl- 1792 lh. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är sannol. växtn. smile 
(i no. dial. äv. smele, smöl o.dyl.) m., en motsvarighet till ty. Schmiele 
(Marzell, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen I s. 162 f.) , i Sverige 
avseende flera arter av släktena Airopsis och Aira 'tåtel' (Lyttkens, Sv. 
växtn. III s. 1501, 1505), i Norge Aira flexuosa 'kruståtel' och Festuca 
ovina 'fårsvingel' (Jenssen-Tusch, Nord. Plantenavne s. 10 f., 88 f.). Om 
den sistn. arten upplyser Strom i sin 1784 utgivna Beskrivelse over 
Eger-Prwstegixld (s. 88), att den kallas smolve el. smillie och »holdes 
for det ypperligste af alle Grass-Arter, hvoraf ikke alene Faar, men og 
Kim. og Heste blive overmaade feede». Trol. är det denna art, som 
föranlett gårdnamnet. Den förekommer rikligt inom hmnet, såväl 
framme vid gårdarna som i skogsmarken. Jfr no. Smyliliden o.dyl. NG 
V s. 98. Om s. led. mark se häradsnamnet ovan. — Hmnsdelar: Kastet 
kåsta. Kastet ek GS. Namnet är best. form av ordet kast i bet. 'brant 
stup, där man kastar ned timmer, ved o.dyl.', vanligt i sammansättningen 
timmerkast thzarkast. Rumperud ~para. F. led. är ordet rumpa 
'svans', avseende (lång o. smal) åker vid slutet av inägorna. S. led. är 
rud i bet. 'bostad' (urspr. 'röjning'). Ligger i ö. delen av hmnet. Till R. 
hörde Rumpesätern römpascptra (nu öde). Rumpesäter ek GS. 

1 Stommen stöman 1 sk. — Stommen 1543 1877 jb. — Stompnen 
y Kalffwalanda 1540 Lgl 2 s. 241. 	Ä. jbr kyrkohmn 1/ 2  mtl (präste). 
Här stod kyrkan före 1778. Om namnet se S. i V. Fågelviks sn. Hmnet 
har säkerl. haft namnet Karlanda (Kalvalanda?), se sockennamnet. — 
Hmnsdelar: Kreken krgan. Om detta namn se K. i Herredalen ovan. 
Tavlan titvka. Där var förr en s.k. skjutstavla uppsatt vid vägen. Se 
samma namn under Korsbyn i Järnskogs sn. 

1 Sörboheden sgthea, sa Säbyheden? 1/4  sk. — Sörboheden 
1651 1877 jb. — Sibboheden 1653 värml. db s. 253, Serboheden 1840t. 
Ih. 	Första g. jb 1651, skattehmn 1/4  mtl (tillökat 1651). Hmnet ligger 
på den s.k. Finneskogen. I db av år 1653 upplyses, att en finne bodde 
där. Anledningen till namnet är okänd. 

Venacka se Vännacka. 

Vitsten vbgt,en 1 sk. — Huittasten, Huittä- 1540, Huittesten 1542 
1600, Hwitesten 1576, Hwijtsten 1633 1660, Hvittensten 1680 1877, 
Hvitsten 1915 jb. — Hwittasten 1564 tl, Huittsteen 1632 värml. db, 
Hujtsten m. 1600t. ggk, Hvittesteen 1694 kb, Hvitsten o.d. 1742 ggk 
1764-1792 lh 1774 kb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led, är urspr. best. 
form av adj. vit. Ombildningen av Hvitesten till Hvittensten beror på 
(omedelbart eller medelbart) inflytande av namnet på det estländska 
fästet Wittensten (jfr SOV VI s. 37). En vit sten skall ha funnits vid 
gården, men ingen hade 1934 sett någon dylik. Däremot ha flera jord-
fasta stenar inom hemmanet vita fläckar av kvarts. Jfr det i trakterna 
kring Oslofjorden vanliga gårdn. Hvitstein (NG 1 s. 6 m.fl. st.). 
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1 Vrängebol vreeeabig Vrängebu 1 sk. — Vrengebol 1540, -bo 1544, 
Brengebo 1545, Vrengebo 1543 1600, Wrängebooll 1610, Wrängebol 
1633 1877 jb. — Wrengeboll 1564 1600 tl, Wrängelbol, Wränghebo 1642 
lh, Wrängeboo 1702 kb. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl, snart 1 mtl. F. led. 
är oklar. Möjl. är den fsv. gen. av ett ånamn *Vrånga, se Vrångebu-
älven, naturn. S. led. är trol. urspr. ordet budh 'bod', varom se (L.) 
Boda i Blomskogs sn. — Några hmnsdelar heta Kollerud (kara). I jb 
1540-45 upptas Kollerudh, -rudt som skattehmn 1/2  mtl. F. led. är 
dial.ordet kolle m. kål.a i bet. 'rund bergshöjd', s. led. är rud 'röjning'. 

1 Vännacka vdnak 112  sk. — Vedr'nacke 1540, Vrdr'nacke 1542, 
Wennaka 1564, Wenacka o.d. 1567-1877, -nacke 1610, Vännacka 1915 
jb. — Ved'nacka 1554 tl, Wenak 1564 tl, Vennack 1775 lh. 	Ä. jbr 
skattehmn 1/2  mtl. Saknas i jb 1544-51. Namnet innehåller säkerl. orden 
vädur 'bagge' (fvn. veär, dalbom. veera) och nacke (fsv. nom, sing. nakke, 
böjd form i sing. nakka). Namnet betyder alltså 'baggenacken'. Ett el. 
annat djurs nacke användes ej sällan som beteckning för 'höjd'; se 
E. Noreen i NoB 1944 s. 140 f. och Ulvshuvdane i Järnskogs sn. Den 
äldsta bebyggelsen inom hmnet uppges ha legat vid hmnsdelen övre 
Gatan uppe på yttersta delen av en från väster framskjutande jordrygg, 
som framför bostaden avslutas med en rund bergknalle och tre korta, 
nedåtböjda, parallella bergsryggar. Höjdens likhet med nacken, skallen, 
nosen och hornen på en bagge synes obestridlig. — Inv. i hmnet ha 
av gammalt ökn. vduakbosana 'vännackbaggarna' (trol. föranlett av 
hmnets namn). 

Årstad ista. — (j) Ormstadha 1396 Lgl 2 s. 220. — Arstad(e) 1540 
1544, Ärstada 1545, Årsta 1551 1581, Ärstad(h) 1585 1877 jb. — Or (r) - 
stad 1846 1h. 	1540 upptas en gård, vartill kommit två utjordar (den 
ena urspr. torp). F. led. är urspr. gen. av fsv. mansn. Orm. S. led. är 
fsv. pl. av stad i bet. 'bostad'. 

1, 1 sk. ••••• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Helgebyn hålriabot, en utjord sk. — Hielebynn 1564, Helie-

bynn 1567, Helgebynn 1585 1600, Hällebyn 1610, Hälljekn 
1725, Helgebyn 1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. F. led. 
innehåller mansn. Helge. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet 
bö) 'gård'. 

3 Mosserud mkr, en utjord sk. — Måsserud 1696, Måsse- 
rud 1877 jb. — Mosserud bek. 	Första g. jb 1696, skatteutjord. 
S. led. är rud 'röjning'. 

Försvunnet: 
Grönevalla. — (j) Groenwwollum 1344 DN XIII s. 16. 	F. led. 

synes vara adj. grön, s. led. är pl. av vall 'grässlätt'. 



38 

Silbodal 

silbadak 

Socknen, som nämnes första gången 1396, var vid reformationstiden 
annex till Blomskog, förenades 1640 med Vårvik till ett pastorat och är 
sedan 1680 eget pastorat. Av gammalt betecknar namnet Silbodal utom 
socknen även Silbodals prästgård. Enligt Sahlgren utgår namnet från 
en äldre form Silbyrdha(r)dal, där f. led. är gen. av *Silbyrdh, inne-
hållande sjönamnet Silen och samma byrdh f. 'bärning, bärställe, d.v.s. 
ett ställe där man burit båtar eller varor', som ingår i fsv. Andbyrdh, 
nuvarande Handbörds härad i Kalmar län. *Silbyrdh är väl urspr. 
namnet på ett bärställe vid Silbodalsälvens nedersta forsar. Den gamla 
jo-stammen byrdh synes även ingå i det sörmländska gårdn. Böle i 
Kjula sn, öster.rekarne hd (Jn byrdhedhe 1331 SD 4 s. 243 or.). Går-
den ligger på ett smalt näs i den nu försvunna sjön Kafjärden. Nam-
net betyder kanske 'bärningsedet'. Se vidare J. Sahlgren i Det ottende 
nordiske Filologmode i Kobenhavn den 12-14 August 1935, s. 38 f. 

Namnformer före 1540: Silbyrdhädal k. 1396 Lgl 2 s. 220, Silberg 
dall 1531 Lgl 2 s. 228. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Silbodals S. o.d. 1540-1877, Siber-
dall 1540, Silberdallzs S. 1542, Silherdall S. 1544 1545, Sillabodal S. 
1564 1600. 

Övriga namnformer: Silbodal(s k.) 1540 Lgl 2 s. 240 f., SYllabodall 
S. 1564 tl, Silbedals S. 1605 värml. db. 

Backa bidg. — Backen 1540 1544, Backa 1551 1877 jb. ", 1540 
upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). Namnet är böjnings-
form av backe. Gården ligger på en mot söder och väster sluttande höjd. 

En hmnsdel heter Bottnen bkfr. Namnet är föranlett av läget i 
bottnen av en dalgång. 

1, 112  sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl, snart 1/2  mtl. 
2 Södra (B.), en utjord sk. — Söd' B. 1564 1585, S. Backa 1725, 

Backa Södra 1877 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Är till läget 
okänd. 

1 Barlingehult (billtgs1z8lt Barlingshult). Binamn: Strömshult 
strdmsholt 1/4  sk. — Barliieehult 1656, Barlingehult o.d. 1660-1877 jb. 

Torpett Barlingzhultet (som Finnen Hendrich Perszon hade vptagit 
... för Sex åhr sedan) 1655 db, Barinhult 1709 kb, Strömhult (Barlings-
hult) 1753 kb, Barlindehult 1843 lh, Barlingshult 1843 lh kb ek GS. ',-
Första g. jb 1656, skattehmn 1/4  mtl. Namnet har säkerl. urspr. varit 
Barlind ehult, vari f. led. innehåller bar(r)lind, i dial. bditt f. 'idegran'. 
Detta namn användes sällan. Hmnet är enl. jb 1656 »upptagit på S. 
Ströms ägor» och har därav namnet Strömshult. Om s. led. se  gårdn. 
Hult i Silleruds sn. 
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1 Djuv ity 1 sk. - Giiiffh 1540, Guffh 1544, Gyff 1576, Diuff 
1551 1686, Djuf 1825 1877 jb. - Jwff 1554 tl, Giuff 1564 1572 tl, Dyf 
1710 kb, Juf 1796 Da. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet är en mot-
svarighet till no. dial. gjuv 'fördjupning, håla, (bergs)klyfta' och syftar 
säker!. på den djupa Ashålan (se naturn.). - En hmnsdel heter Kastet, 
belägen invid K. i Smolmark, Karlanda sn (se detta). 

1 Furskog fiska 1 sk. - Ffyrä skoffh 1540, Fföreskoffh 1540, 
Fforeskoffh 1542, Föreskoff 1544 1545, Furuskoff 1551, Furuskog o.d. 
1564-1567, Fureskogh o.d. 1576-1600, Fårskog 1825 1877, Furskog1915 
jb. - Fforskogh 1554, .Föreskogh 1572 tl, För (r)skog 1643 lh, Får-
1767-b.1800t. lh, Fåre- 1810-1850 lh. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Nam-
net är urspr. en motsvarighet till fvn. fyriskögr 'furuskog'. 

1 Gerrud jb:a 1  sk. - Geruu 1564, Gerw 1567, Geronn 1572 1576, 
Gieron 1600, G (i) erud(h) 1610 1723, Gjerrud 1825 1877 jb. - Gerudh 
1572 tl, Er (e)kerudh 1643 lh, Gerrerud 1840t. 1h. ^, Första g. jb 1564, 
skattetorp, senare hmn (1/3  mtl). Namnets härledning är oviss (det 
synes knappast från början innehålla ordet rudh 'röjning') . 

Huken kakan. - Hucken (n) 1544 1600, Hugenn 1551, Huken o.d. 
1564-1877 jb. - Hucken 1643-1840t. lh, Huken 1643-1850 lh. 	1544 
upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). Namnet är best. form 
av sv. och no. dial. huk 'böjning, skarp kurva, utsprång, landtunga, högt 
näs o.d.'. Här avses möjl. den höjdsträckning, som från Lammåsen 
(se naturn.) skjuter fram dels åt norr i riktning mot Gallerud, dels åt 
söder i riktning mot landsvägsbron vid Huksforsen, men trol. snarare 
den tvära krök åt väster som Silbodalsälven gör vid landsvägsbron 
omedelbart ovanför Huksforsen, eller näset vid denna åkrök. Jfr samma 
namn NG I s. 194, 238, II s. 77 m.fl. st., SOÄ I: 2 s. 21, XIX s. 79 b., 
182 m.fl. st., OGB I s. 321, X s. 24. 

1, 1 sk. ", Första g. jb 1544, skattehmn 1 mtl. 
2 Rållesbyn ritspan, en utjord sk. - RollisbYnn 1564 1581, 

Rollesbyn1621, RållesbYn 1633 1715, RållesbYen 1725, Rållesbyn 
1877 jb. - Rulleszbyen 1643 lh. e•-• Första g. jb 1564, skattetorp. 
F. led. är väl urspr. gen. av fsv. mansn. Roll« (ä. Rodhlef). S. led 
är best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1 Högelian hylia, Mylta Högliden 1/2  sk. - Hökeliida 1564, Höch-
lijda 1567, -lida 1581 1590, Hökliida 1572, Höckelida 1576, Höcklida 
1600, Höglida 1585, -lien 1621, -lijann 1633, Högelijan 1660 1686, 
Högelian 1715-1877 jb. - Högelijan, Hööglijdan 16431h, Högliden 1770t.-
1850t. lh, Höglia 1710 kb, 1770t. 1830t. lh, -lian 1780t. 1810 lh. 
Första g. jb 1564, skattetorp, senare hmn (1/3  mil), från 1660 1/2  mtl. 
Namnet är säkerl. föranlett av den höga liden (jfr Lian nedan) från 
ån upp till platån vid hmnsdelarna N. och S. Oppstugan, där den äldsta 
bebyggelsen legat. De äldsta skrivningarna, som tyda på att f. led. urspr. 
vore hök, i dial. bk, bero säkerl. på missuppfattning av namnet. 

Högerud Mgara. - Hugerudh 1540 1567, Högerud 1572 1877 jb. 
- Högåridh 1540 Lgl 2 s. 240, Högrydh 1554, Hugerud 1572 tl. 
Omfattande urspr. en gård, vartill kommit en utjord. Skriftformen Ha ge-
kunde synas vara gen. Hugha av mansn. fsv. Hugh i (väl detsamma som 
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ingår i namnet Hugerud på en hmnsdel i Älgåna, Sillerud), men dial.-
uttalet med ø talar emot denna möjlighet och tyder på att f. led. urspr. 
är gen. pl. av subst. hög (i vilket fall man dock väntade ett dial.uttal 
hirga-) el. best. form av adj. hög. S. led. är rud 'röjning'. Hemmanet 
ligger högt, och flera av gårdarna ligga på mer eller mindre markerade 
förhöjningar. Gravhögar finnas på ägorna. 

1, 1 sk. 	Jb 1540 upptas en ödegård, 1544-45 ett skattehmn 
1/ 2  mtl, från 1551 kyrkohmn 1 mtl (präste). — Två hmnsdelar 
vid en utbuktning av gränsen mot Silleruds sn heta Ron ra. 
Roa ek GS. Om detta namn se Ron i Bäckevarv, Holmedals sn. 

2 Kyrkebaeka (rbrkabalsan Kyrkebacken), en utjord kr. Bi-
namn: Kyrketrådet 7i9rk2trg. — Kyrkiobacke 1633 1686, Kyrke-
backa 1825 1877 jb. ", Första g. jb 1633 kronoutjord (kyrko). Här 
låg Silbodals gamla kyrka. S. led. i binamnet är fsv. -trodh n. 
'trampande', med samma bet. som no. dial. trod f. 'tilltrampad plats'. 

1 Kalleboda kgabg. -bu Kallebu(da) 1/8  sk. — Kalleboda 1581 1660 
1915, Kallaboda 1585, -bo 1590, Källebodha 1621, Kålboda 1633, Kålle-
boda 1680 1877 jb. — Kalleboda 1700t.-1840t. lh. ", Första g. jb 1581, 
kronotorp, utj., senare skattetorp och hmn (1/8  rad). Härledningen 
av f. led. är oviss. Möjl. kunde man tänka på det under medeltiden 
icke ovanliga mansn. Karle (Kalle). Jfr dock även Kallciker under Lever-
byn i Holmedals sn. Om s. led. se  Boda i Järnskogs sn. Gården ligger 
på en hög bergkulle på den s.k. Finneskogen. 

1 Klevane kketvana 113  sk. — Kleffuenn 1564 1567, Kläffuan(n) 
1581 1585, Kläffuenn 1590, Klefvan 1877, Klefvane 1915 jb. — Kläuenn 
1564 tl, Kläffwan 1643 lh, Klefwane 1710 1753 kb 1789-1849 lh, 
Klefven (e) 1790t. lh. 	Första g. jb 1564, skattetorp, senare hmn (1/ 3  
mtl). Namnet är dial. best. form pl. (tidigare sing.) av ordet klev 'brant 
backe'. Gården ligger vid höjder, där flera klevar finnas. Urspr. avses 
trol. den klev som förbi hmnsdelarna Ned-Klevane och Sanden går upp 
till Movägen. 

1 Kyrkerud rbrkara 112  sk. — Kirckerudh 1540, Kyrkerud 1877 jb. 
Ä. jbr skattehmn 112  mtl. S. led. är rud 'röjning'. Anl. till f. led. är 

okänd. Möjl. har hmnet, liksom Kyrkerud i By sn, Näs hd (SOV XI 
s. 21 f.), urspr. tillhört kyrkan. Det gränsar till Prästgården. Enligt en 
tradition skall här ha funnits en kyrka. 

Kålleboda se Kalleboda. 

Lian 4c& Liden. — (j) Lidhe 1396 Lgl 2 s. 220. — Liiden 1540 1542, 
Lliidenna 1544, Liidenne 1545, Lida 1564 1567, Lian o.d. 1572-1877 jb. 
— Lijdh 1554, Lijann 1564, Lidem 1572, Liia 1581 tl, Lia 1753 kb 
1770-1780t., Liane 1820t., Linane 1830t. 1h. 	1540 en gård, vartill kom- 
mit ett torp (nu utj.). Namnet är best. form sing. (urspr. obest. form 
plur.) av lid 'dalsida, sluttning'. Åkrarna slutta ned mot Lidbäcken. 

1, 1 sk. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. — En hmnsdel heter Muggen 
måg», urspr. ägonamn. Detta sammanhänger möjl. med no. dial. 
mugga f. 'fuktighet', muggen adj. 'fuktig' el. 'möglig' (i ortens dial. 
nu  blott i sistn. bet.), varvid läget invid en myr, som före laga 
skiftet år 1882 fanns söder om bostaden, kunnat vara av betydelse 
för namngivningen. 



41 

2 Upplian, en utjord sk. - Oplidenn 1564 1567, Opliida 1572, 
Wplida 1581, Uplijan 1660 1715, Uplian 1877 jb. 	Första g. jb 
1564, skattetorp. Motsvarar hmnsdelarna (Lid-) ödegården, 
-gårdarna (iga" kgana, lføgn, liogethtna) norr om huvudgården. 

Lysed 	- Lyssedh, Liissä 1540, LYsse 1542, Liisse 1544, LYusse 
1545, Lyssöö 1551 1567, Lyssee 1564, Lyssed 1572 1576, LYsedh 1581 
1686, Lysed 1877 jb. 	Lysedh 1554 tl, Lyszedh 1643 ffi, Lyssed 1775- 
b.1800t. lh. ", 1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). 
F. led. innehåller sannol. adj. ljus i dess dialektala biform lys, som 
även bevarats i det flerst. inom häradet förekommande Lystjårn (se 
naturn.). Om s. led. se  Ed i Blomskogs sn. Gården har ett mycket ljust 
läge på en landtunga mellan Lysedstjärnet och en vik av V. Silen. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Vaglen vit,gan, en utjord sk. - Waglande 1564 1567, -land 

1581, -landa 1590, Woglande 1576, Waglen 1660 1715, Waglen 
1825 1877 jb. 	Waxlanda 1643, Vageln 1775 lh. 	Första g. jb 
1564, skattetorp. Namnet är väl best. form av vagle (vagel) 'sitt-
pinne för höns, tvärbjälke, stång', använt som beteckning för 'höjd-
sträckning'. Jfr SOÄ I: 2 s. 18. De västra gårdarna ligga på en 
högt belägen, smal avsats. 

Låbyn nban. -  Loubyen(n) 1544 1545, Låbynn 1551 1590, Lod-
1621 1633, Låbyn 1825 1877, LobYnn 1564 1567 jb. - Loby 1554 tl, 
Labby 1572 tl, Låbbyen 1581 tl, Lodbyn 1629 tl, Lodz-, Lådzbyen 1643 
lh, Låbbyn 1742 ggk 1753 kb 1790t. lh ek GS. 	1544 upptas en gård, 
vartill kommit ett torp (nu utj.). Om namnet se  Låbbyn  i Blomskogs sn. 

1 sk. ", Första g. jb 1544, skattehmn 1 mtl. 
en utjord sk. - Tubbabynn 1564 1590, Tubabyn 1572, 

Täbyn 1610, Toobynn 1621 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. 
Hette urspr. Tubbabyn, vari f. led. väl är fsv. gen. av mansn. Tubbe. 
S. led. är best. form av by 'gård'. 

Långelanda /(1e/an.  -  Langelandh 1540 1610, -landa 1564, Longe-
land 1545, -lande 1567, -landa 1581 1590, Långelandh 1551, Långelanda 
1660 1877, Longlandh 1572 jb. - Långalan 1554 tl, Långland 1753 
kb. ", 1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). S. led, är 
gammal pl. av land i bet. 'mark, terräng (-område) som utnyttjas eller 
kan utnyttjas för svedjande, odling, slåtter, bete etc.' (se F. Hedblom 
i NoB 1947 s. 148 f.). Gården ligger på en långsträckt höjd vid Silbodals-
älven. Jfr Långelanda SOÄ XVIII s. 84, OGB IX s. 8, Långlanda SOV 
VI s. 35. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - En hmnsdel kallas Hävel-
åsen r&vakasti. F. led. häri är säkerl. antingen dial.ordet råvle n. 
rchvb, som bl.a. betyder 'ojämnt golv i en lada, t.ex. av lösa stänger 
el. lösa okantade bräder med »påliggare» av ytbräder' el. ett ord 
*rävel 'stång', varom se Janz&I i Arkiv 60 s. 174 ff. Flera paral-
lella om upphöjningarna i ett »rävle» påminnande bergåsar, som 
höja sig omkr. 0,5-2 m över den jämna marken, finnas söder 
om bostaden. 

2 Skoglian, en utjord sk. - Skoglidenn 1564, -lida 1576 1590, 
Skogzlidenn 1567, -lida 1572, Skogzlian 1715, Skougzlijan 1725, 
Skoglian 1825 1877 jb. - Utj. Skogz Lijom 1643 lh. ^, Första g. 
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jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. S. led, är best. form av lid 
'sluttning'. 

Nils nTs.- Nees 1540 1567, Näs 1567 1877 jb. ^, 1540 upptas en 
gård, vartill kommit ett torp (nu utj.) och en utjord. Gården ligger på 
ett näs i Västra Silen. 

1, 1 sk. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Sörgården sågetn, shgein, ä. sagan?, sagan, en utjord sk. 

Sella .1551, Nid' Sillagården 1564, Nijd' Sillagård 1567, (Näd') 
Sillagardzed 1576 1581, Näd' Sillagård 1585, Näder Sillagardzedh 
1590, N. Silgårdz Edh o.d. 1621 1633, Sillegå'rden 1660, Skegården 
1680, Skiegården 1686 1715, Näs Skjegården 1725 1877, Näs Sör- 
gården 1915 jb. - Sögården 1760t. 1775 lh ek. 	Jb 1551 en tomt, 
1564-1621 skattetorp, från 1633 utjord. Brukas under Näs enl. 
anteckning i jb 1621, tidigare under Sillegårdsed. Namnet är urspr. 
Nedre Sillegården, innehållande (V.) Silens namn. Jfr Sillegårdsed 
nedan. De ä. skrivn. Ske gården o.d. äro förvanskningar. Namnet 
Sä(r)gdrden är antingen urspr. Sörgården, föranlett av läget söder 
om Sillegårdsed, eller en omtolkning av Sillegården. 

3 Lakeviken kkamka, en utjord kr. - Lackauich 1600, Lake-
wijk 1621, Lakewijkan 1660 1686, Lakewijkan 1725, Lakeviken 
1825 1877 jb. - Lackewijek 1643 lh. ", Första g. jb 1600, kyrkoutj. 
Ligger vid en dyig vik av V. Silen, där lake gärna håller till. 

1 Nässlebacka YALskabaka, nc'419- 1 sk. - Nesläbackä 1540, Nettle-
backe 1542 1545, Nädzlebacka 1551, Neslebacka 1564, Nässlebacka 
1633 1660, Nästebacka 1680 1877 jb. •••• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
F. led. är urspr. och ännu i dial.formen böjningsform av ordet nässla. 
Numera heter 'nässla' n4ta i norra, »Illa, nkka i södra delen av socknen. 
Formen Näste- beror på missuppfattning. S. led. är böjningsform av 
backe. Namnet syftar urspr. på höjden vid hmnsdelen Oppstugan. 

1 Prästgården prchstgan, preedan 1 kr. Binamn: Silbodal sabackar. 
- Stommen 1542, Stomnen 1544, Stombn el. Prästegården 1725, 
Stommen el. Prästegården 1877, Prästgården 1915 jb. - Stompnen y 
Silbodal 1540 Lgl 2 s. 240. 	Ä. jbr kyrkohmn 1 mtl (präste). Urspr. 
stom (om detta ord se under Stommen i V. Fågelviks sn) till Blomskogs 
prästgård. Kyrkoherdeboställe. Om namnet Silbodal se sockennamnet 
ovan. 

Risviken rvtka. - Riissuigen 1540 1545, Rissuickenn 1551, -uich 
1600, Risviken 1825 1877 jb. - Riswick 1554 tl, Reswijka 1710 kb, 
-wiken 1830t. 1840t. ffi, Resswiken 1790t. 1840t. lh. 	1540 upptas en 
gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). Om namnet se Risviken i V. 
Fågelviks sn. Gården ligger vid en vik av V. Silen. 

1, 1 sk. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Två hmnsdelar, belägna 
på en udde i V. Silen, heta Skäret sd_e'ra. En nu ej längre självständig 
hmnsdel heter Tavlan tår ka.Anl. till namnet är okänd. Gårdn. Tavla 
i Enslövs sn, Tönnersjö hd, Hall. län förmodas i SOH I s. 92 f. 
urspr. ha betecknat någon fyrkantig terrängformation, en åker 
el.dyl. Om andra förklaringsmöjligheter se T. under Korsbyn, 
Järnskogs sn. 
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2 Gåttskäl 	gfigok, en utjord sk. - Gussh 1540, Godzkölla 
1564 1572, Godzskiöll 1585, Gottzkölla 1581 1590, Grushiell 1610, 
Gåsshiell 1621, Gåtskell 1633, Gåttskiäl 1660, Gothskiähl 1686, Gått-
skiäll 1725, Gåttskjäl 1852 1877 jb. - Godskäl 1629 tl, Gåhlskiäll, 
Gålsskiöl 1643 lh, Gåålsiöö 1643 GS, Gåttsjäl bek. ", Första g. jb 
1564, skattetorp. F. led. är mångtydig; den kunde t.ex. vara gen. av 
mansn. Gautr el. av ett vattendragsnamn *Gusa 'den häftigt ström-
mande' (varom se NG IX s. 285, XV s. 294). S. led. är väl snarast 
sv. och no. dial. kjöl, kjel i bet. 'högländ skogstrakt mellan två 
bygder'. Gården ligger vid sammanflödet av två branta bäckar ett 
stycke upp i en skogslid nedanför en höjdsträckning, vars östra 
del säkerl, haft namnet Tokil; se hemmansn. Tokil i Silleruds sn. 
Trol. har hela höjdsträckningen mellan V. Silen och Järnsjön på 
gränsen mellan det medeltida Nordmarks hd och Värmland, be-
tecknats som en »köl», varav G. och T. äro olika delar. Jfr socken-
namnet Trankil nedan. 

Sillegårdsed sgaggis. - Sillägordze, Sellägordzedh (ode) 1540, Sille-
gordhe 1544, Sijllegåådhze 1545, Sellegasse 1551, Sillagårdzedh 1564 
1600, Sillagardzed 1572 1581, Sillegårdsed o.d. 1660 1877 jb. - Sillagård 
1540 Lgl 2 s. 241, Sillagårdz eed 1554 tl, Sillegås 1619 tl, Sillegård o.d. 
1643 1800t. lh, -gården 1788 lh. ',d 1540 upptas en gård, vartill kommit 
en tomt, kallad Sella 1551, varav senare blivit ett skattetorp Nedre Sille-
gården, som säkerl. är identiskt med nuv. Sörgård(en) under Näs (se 
ovan). Namnet har från början varit Sillegård (en), vari f. led. är (V.) 
Silens fsv. namn (*Sille). Namnet Sillegdrden användes i jbrna fram 
till 1570-talet blott om nyssnämnda torp, under det att hmnet kallas 
Sillegdrdsed. S. led. i detta namn är ed 'passage mellan eller utmed 
vatten'. Hemmanet ligger vid det smalaste stället mellan V. Silen och 
Järnsjön. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Tronbyn trömban, en utjord sk. - TrondebYnn 1564 1600, 

TronebYn 1610, Tronobyn 1680 1715, Tronobyn 1725, [Tonobyn 
1825 1877], Tronbyn 1915 jb. - Trondaby 1540 Lgl 2 s. 241, Tron-
byn bek. ", Första g. jb 1564. F. led. är väl fsv. gen. av mansn. 
Trond el. av trond 'person från Trondheim (el. Trondheims stift)'. 
Jfr B. Hesselman, Från Marathon till Långheden s. 194. En 
gammal färdeväg till Norge går förbi gården. S. led. är best. form 
av by (bö) 'gård'. 

1 Slämtegen lieestegan 1 sk. - Slembeteeken(1) 1396 Lgl 2 s. 220 
(rättat efter orig.). - Sslemmättegen 1540, Slemättegh 1544, Slemmateg 
1545, Slemtegen 1633 1877, -teg 1715, Slämtegen 1915 jb. - Slemetrydh 
1554, Slömetegh 1564, Slemetegen 1572 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
F. led. innehåller väl fsv. slember 'dålig, usel, värdelös'. - En hmnsdel 
kallas *Hylke hiakka, hickla. Namnet är väl best. form av en motsvarig-
het till no. dial. hylke, hylkje n. 'kar av en ihålig trädstam', trol, av-
seende en källa försedd med sådant kar. 

1 Stenslanda stitdlan 113  sk. - Stenslandh 1545 1610, -lande 1564, 
1576, Stenslanda 1590 1877 jb. - Stesland 1554 tl, Stenslandh 1589 tl, 
-landa 1564 tl. 	Första g. jb 1545, skattetomt, torp, senare hmn (1/ 3  
mtl). F. led. är trol. gen. av ordet sten, möjl. i koll, bet.; jfr Stensbeicken, 
StenstFirn och Stensvattnet (se naturn.) samt Stensås OGB XVIII s. 42 f. 
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Enstaka större stenblock finnas på ägorna, och jorden är stenig, särskilt 
nedemot ån, som här bildar en fors, där stora mängder av sten finnas. 

Stommen el. Prästegården se Prästgården. 

1 Strand stran 1 sk. — Strandh 1540, Strand 1877 jb. 	Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. Ligger vid V. Silen. 

Ström strory. — Ström 1540 1877 jb. "-,Sedan 1540 upptas två 
gårdar. Norra S. ligger nära Strömsforsen, en fors i Silbodalsälven. 

1 Norra (Ström) n4010924 ~rom Nordström 1 sk. — Nor' 
1540, Norra 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 

1 Södra (Ström) *trott 1 sk. — Sydr' 1540, Södra 1877 jb. 

1 Tegen td2an 1/4  sk. — Tegen 1715 1877 jb. — Tegen 1643 lh 
(torp under Risviken). ", Första g. jb 1715 skattehmn 1/4  mtl. Samma 
gårdn. i Silleruds sn. Om dess förekomst i v. Sverige och s.ö. Norge 
se OGB XVIII s. 127. 

Tvärdalen tved.c.m. — Ttuerdallen 1542, Tuerdall 1544 1545, Tvär-
dalen o.d. 1633-1877 jb. ••-• 1542 upptas en gård, vartill kommit ett torp 
(nu utj.). Gården ligger i en dalgång, som mynnar ut i Silbodals-
älvens dal. Jfr t.ex. Tverdal NG VI s. 67. 

1, 1 sk. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. — En hmnsdel heter Bottnen 
Wik, ä. Kolebotten kgrabåte. På den plats där stugan urspr. stod 
var det en gammal kolbotten. Kalvskinnet kezsavo, hmnsdel, säkerl. 
urspr. ägonamn; jfr Bockehuden under V. Bön, Karlanda sn. 

2 Gallerud Mara, en utjord sk. — Gallerud (h) 1564 1660, 
Galterudh 1680 1686, Galterud 1725 1877, Gallerud 1915 jb. 
Första g. jb 1564, skattetorp. F. led. är väl det fsv. mansn. Galle. 
S. led. är rud 'röjning'. — En hmnsdel heter Juvlingen iikvbgan. 

1 Ulvestad ickv(a)sta 1 sk. — Vlffuenes 1540, [Vluistalh 1542], 
Vlffuestath 1544, Ulfvestad o.d. 1545 1877 jb. — Olffuestad 1612 tl. 
Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är mångtydig men är kanske snarare 
djurn. u/v än ett mot no. Ulve svarande mansn. (fsv. latiniserad form 
Ulpho). Om s. led. se  ml. (SOV I). Gården ligger, liksom Ulvenås i 
Töcksmarks sn, i en utkant av den odlade bygden, invid tassemarker. 
Ett ulvide har trol. funnits vid Ulvs lön österut i hemmanet, om ett 
annat närmare gårdarna vittnar namnet Ulvehidet, se naturn. — En 
hmnsdel, den högst belägna i hmnet, heter Bättre upp bdtrov. 

1 Vikebotten vikabsk 1 sk. — Vikäbottnen 1540, Vikabottnen 
1544, -botten 1572, Wikebotten 1825 1877 jb. — Wikaboth 1554 tl, 
-båndth 1581 tl. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Gården ligger vid »bottnen», 
d.v.s. innersta delen, av en vik av V. Silen. Jfr Sillebotten i Silleruds sn. 

1 Våxlanda veils..21an 112  sk. — (aff) Voxlande 1540 1581, Wox-
lanndh 1585, Vaxlande 1544, -land 1545, Wåxlandh 1610, Wåxlanda 
1633 1877 jb. — Waxlan 1554 tl, Wåxlan 1581 tl. ^, Ä. jbr skattehmn 
1/2  mtl. F. led. är troligen gen. av ordet våg i bet. 'smal sjö, utvidgning 
av (större) vattendrag' (jfr isl. vågr 'sjö'), se Sahlgren i NoB 1946 s. 84 f. 
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Jfr gårdn. Vdxnäs i Karlstad (SOV VII s. 21, där oförklarat). Om s. 
led. se  Långelanda ovan. Namnet är givet efter läget vid Våxlandat järnet. 

Årjäng driceg, årtg, &vig Ärging. - Argengen 1540, -genge 1540 
1542, Ärgenga 1544, -geng(h) e 1545 1576, Ärgjenge 1825 1877, Årjäng 
1915 jb. - Argön' 1554 tl, Äregengh 1564 tl, Äregingh 1572 tl, Ähr(e)-
genge 1643 lh, Ärjeng 1770t. 1852 lh ek, Årjäng GS. ^, 1540 upptas 
en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). F. led. är fsv. gen. ar  (år) 
av a 'å'. Om s. led. se  Gängene i Silleruds sn. Namnet är givet efter 
läget vid Silbodalsälven. 

1, 1 sk. 0%.,  Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Tinebyn, en utjord sk. - Tormoskn 1564 1590, -bynn 1600, 

Tormodzbynn 1567, Tarmosbyn 1572 1576, Tormiskn 1585, 
Tornissbyn 1610, Torneskn 1621, Tönnekn 1633, TYnnebyen 
1660, Tinneken 1680 1686, Tinnebyen 1725, Tinebyn 1825 1877 
jb. - Finnebyn 1781 lh. ", Första g. jb 1564, skattetorp. Läget är 
okänt. Hette urspr. Tormodsbyn, vari f. led. är gen. av mansn. 
Tormod. Den nuvarande namnformen har uppstått genom en rad 
felskrivningar. Jfr Tormansbyn (Tormosbön) SOA. XIX s. 196 f. 

Åstunda &Van, ift..9kan.- Ars (s) lande 1540 1545, -landh 1600, Äslundh 
1551, Ärslande 1564 1581, -landa 1572 1590, -landh 1585, Ässlandh 
1610, -landa 1660, Äslanda 1680-1877 jb. - Äåslandh 1554, Åsland 1572, 
Äslan 1589 tl. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). 
Namnet är trol. givet efter den ds, vid vilken hmnsdelarna Gården och 
Tomten ligga. Om s. led. se  Långelanda ovan. 

1, 1 sk. ^%, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - En hmnsdel heter Grå-
foten gr&fok, trol. förkortning för *Gråfotegården el. dyl. (som 
kunnat få: sitt namn efter Grdfoteviken el. -mossen), innehållande 
ett noaord gråfot för 'varg'. Anledningen till namnet skall vara, att 
en karl och en hund här blivit uppätna av gråben. Jfr Gråfote-
stenen, sten i Karlanda sn (se naturn.). 

2 Mullög mag, en utjord sk. - Millöga 1564, Mullöga 1567 
1590, Mulöga o.d. 1576 1610, Målöga 1633, Moolöga 1643 lh, 
Malöga 1660, Malöij(i) a 1680 1686, Malöija 1877, Meullög 1915 jb. 

Första g. jb 1564, skattetorp. Namnet är säkerl. fsv. mullögh, 
mollugh 'tvättfat', vilket ibland användes ss. benämning på små 
tjärnar (se t.ex. E. Noreen i NoB 1919, s. 133). Här har namnet 
ursprungligen avsett en göl, som funnits i dalen väster om bostaden 
(mellan M. och Ödegården) och som ibland skämtsamt kallades 
Mullögsjön mblegs". Den blev utdikad under förra världskriget. 

1 öna dna 1/2  sk. - öen 1540 1544, önn 1551 1572, Orma 1576 
1585, Ona o.d. 1590-1877 jb. - önne 1554, Oenn 1564, Ona 1572 tl, 
Orma 1643 1780t. lh. ", Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. Namnet är dial. best. 
form av ö. Hmnet består av en ö i V. Silen (Storön). 
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Sillerud 

sebra 

Socknen, som nämnes första gången 1383, har i äldre tid icke 
tillhört Nordmarks hd. Under medeltiden räknades den (i motsats till 
resten av häradet) till Värmland och var vid reformationstiden annex 
till Gillberga. I jb upptas den t.o.m. 1610 under Gillbergs hd (1543 under 
Näs hd). Bildar sedan 1609 eget pastorat. År 1814 överflyttades några 
hemman som tillhört den s.k. Dalboredden (jfr SOV IV, s. 31 och SOÄ 
XVII, s. 28) till Silleruds sn. F. led. innehåller gen. av det urspr. namnet 
She på sjön Ö. Silen. S. led. är rud 'röjning'. Namnet är givet efter det 
vid 0. Silens nordligaste vik belägna hmnet Sillerud (Silleruds präst-
gård), där intill senare tid sockenkyrkan haft sin plats. 

Namnformer före 1540: Sillarudz s. 1383 DN II s. 374, 1461 DN II 
s. 630, Sildarudh s. 1397 DN II s. 418, Sillere 1503 N.o.H. II s. 75, 
Sillered 1503 ib. s. 78, 94, Sillaridtz s. 1528 reg 5, s. 197. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Sillerudh S. 1540 1680, Silleruds 
s. 1877. 

Övriga namnformer: SYllaridh 1540 Skjb s. 170. 

1 Bartveten båtveta, bitSvgta 113  sk. - Barttuetenn 1581, Bartuete 
1610, Bartveten 1877 jb. 	Bartwteten 1572 tl, Barrtueta 1698 lh, -tveten 
1757 kb. 	Första g. jb 1581, skattetorp, senare hmn (1/3  mtl.) F. led. 
är väl snarast adj. bar i bet. 'kal, skogfri'. Om s. led. se  Gårdtveten i 
Holmedals sn. 

Boda, Västra bana (-i) Bu (d)ane. - Bodene 1503 N.o.H. II 
s. 75, 76. - Budom 1540, Boenn 1543, Bodenn 1545, Budene 1551, 
Boda o.d. 1564-1621, W. Boda 1633 1725, Boda Westra 1877 jb. 
- Bodha 1554 tl, Budhan 1572 tl, W. Buann 1612 tl, Vester buann 1629 
tl. •••• 1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). Om namnet 
se (L.) Boda i Blomskogs sn. Gården ligger vid Bodasjön i västra delen 
av socknen. Jfr följande. 

1, 1 sk. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Bjurdalen bji_tdqn, en utjord sk. - Biurdall 1589 1610, 

Biuurdalen 1621, Bjurdahln 1825, Bjurdalen 1877 jb. 	Biwrdaall 
1581 tl, Biördalen o.d. 1644 lh si. 1600t. ggk. 	Första g. jb 1589, 
skattetorp. F. led. är ä. sv. bjur 'bäver'. Ligger i en dalgång. 

1 Boda, Östra band (tt delvis ty) Bu (d) ane 1/3  sk. - Booderne 
1564, Budar 1572, Bwda 1576, öster Boderna 1610, ö. Bod(h)a 1660 
1715, Boda östra 1877 jb. - Bodenne 1554 tl. 	Första g. jb 1564, 
kyrkohmn 112  mtl. Om namnet se föreg. Här synes snarast bet. 
'fäbodar' föreligga. 

1 Bryngelsbyn brånspan, -bp? 1 sk. - Bronielsbyn 1503 N.o.H. II 
s. 75, 76. - BrönsbYn 1540 1590, -bynn 1564 1600, Brödzbynn 1545, 
Brynielsbyn 1610, BrYnnelssbYn 1621, Bryngelsbyn o.d. 1633-1877 jb. 
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^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är gen. av mansn. fsv. Bryn juli, varav 
senare Bryngel o.dyl. S. led. är best. form av by 'gård'. 

1 Byn bytt, bp 1 sk. — Byn, By 1503 N.o.H. II s. 75. — Byn o.d. 
1540-1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet är best. form av by 
'gård'. — Två hmnsdelar heta Tämte tilmta. Namnet, som finnes även i 
Jösse och Älvdals hdr och är vanligt i angränsande delar av Norge, är 
urspr. plur. böjn.form av ordet tomt. Jfr SOV VI s. 56, XIV s. 48 och 
Holmberg, Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement s. 170, 
172 ff., 328 f. 

1 Bålerud beikara, bddara 1/8  sk. — Bållerudh 1624 1686, Bolerudh 
1633, Bålerud o.d. 1660-1877 jb. — Bålerudh 1612 tl. ", Första g. jb 
1624, skattenyb., senare hmn (1/8  mtl). F. led. är sannol. gen. Båröar 
av mansn. Birör. Jfr Bdlgård SOV VI s. 7, Bardabol(et) SOÄ XVII s. 82, 
&lierad OGB XX s. 14. 

1 Bäcken bd/san 113  sk. — Bäcken o.d. 1600-1877 jb. 	Första 
g. jb 1600, skattetorp, senare hmn (113  mtl). Ligger vid en bäck. 

Egenäs kamps. — Jgdenes 1503 	s. 75, 76, 94. — Ygdenas 
100, Iffuernes 1543 1545, Igness 1551, Ygnnes 1564, Ygnnes 1572, 
Ygenes 1567, Ygennäs 1585, Ygenäs 1576, Igenäs 1581, Egenäs o.d. 1621-
1877 jb. — Ygdenäs 1554 tl, Ighanees 1572 tl, Egenes 1612 tl. ", 1540 
upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). F. led. är möjligen 
(jfr NG XI s. 566) urspr. fsv. gen. av det från fvn. kända igäa 'ärla, mes, 
buskskvätta m.m.'. Gården ligger på ett näs i Ö. Silen. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 önnebyn btiabott, en utjord sk. — önnebYn 1564 1725, 

öenebynn 1567, önnebyn 1825 1877 jb. ". Första g. jb 1564, skatte-
torp. F. led. är troligen fsv. gen. av mansn. önd, motsvarande fvn. 
Eyvindr. — Hmnsdelar: Skåken ski.ka. Namnet är best. form av 
dial.ordet skdk f. 'skakel', urspr. använt som ägonamn, avseende 
lång, smal åker. En sådan sträcker sig in i skogen omedelbart 
söder om bostaden. Jfr ägon. Hummeln (se naturn.). Toten 
Mellan Långtj. och Ö. Silen. Namnet återfinnes som benämning 
på en hmnsdel i Ärtemarks sn, Dalsl. (SOÄ XIX s. 175). Det är 
möjl., ss. SOÄ I: 2 s. 79 antas betr. det dalsl. namnet, givet efter 
bygden Toten i Norge. Jfr dock Totemyren, naturn. 

Elgtån se Älgtån. 

Elgåna se Älgåna. 

Eskedalen se Äskedalen. 

1 Fjällane fjgana 1/8  sk. — Fiälla 1557, Fiella 1634, Fiäldh 1646, 
Fjellane Stora 1825 1877, Fjällane 1915 jb. — Fiellande 1696 kb. 
Första g. jb 1557, kyrkotomt (preb.), torp, senare hmn (114  mtl). över-
flyttat från Mo sn, Tössbo hd, Älvsborgs län, enl. kungl. brev 9/8  1814. 
Jfr Fjällane (förr Lilla F.) i Svanskogs sn, Gillbergs hd (SOV IV s. 32). 
Namnet är dial. pl. i best. form av ordet fjäll, varom se Fjäll i Järnskogs 
sn. Gården ligger på »fjället» mot den s.k. Dalboredden. 
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1 Forsbyn Npan. Binamn: Karlsfors hasf8:9 1 sk. - Forsbyn 
1503 N.o.H. II s. 75, 76. - Forsbyn 1540, Forssbyn 1877 jb. - Carlsfors 
1810t. 1840t. lh, Karlsfors ek GS. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Egendomen 
kallas Karlsfors (f.d. järnbruk). På ägorna ligger socknens nya kyrka. 
Gården ligger vid en fors i Karlsforsälven. 

1 Fälltakan feektgka 1/ 2  sk. - Feltaken 1503 N.o.H. II s. 75, Fel-
tagen ib. s. 76. - Ffielletakenn 1564, Fieltachen (n) 1567 1572, Fielt-
takenn 1581, Ffeltacken 1576, Felttaken 1585, Fältaken 1600 1680, Fäl-
takan 1723 1877, Fälltakan 1915 jb. - Ffieltakann 1554 tl, Felletakan 
1564 1581 tl, -tan 1589 tl, -taka 1600 tl, Feltaka 1612 tl 1840t. lh. 
Första g. jb 1564, skattehmn, 1/ 2  mtl. F. led. innehåller sannolikt något 
av orden fälla f. el. fälle n., båda med bet. 'skogshygge, svedjeland'. 
S. led. är best. form av taka 'intaga'. 

1 Galteviken gåltavgka 1 sk. - Galtewiken 1503 N.o.H. II s. 75, 76. 
- Galteuik 1540, -wijch 1610, Galtteuikenn 1551, Galttuich 1543, Galt-
uickenn 1545, Galtewijkan m. öhna 1660 1686, Galteviken m. Ona 
1877, Galteviken 1916 jb. - Galteuikenne 1554 tl. ", Ä. jbr skattehmn 
1 mtl. Huvudgården ligger vid en vik av den s.k. Galteviksfjorden, 
ett parti av ö. Silen. Namnet är trol. givet efter det vid sydspetsen av 
Galteviksöna belägna undervattensskär, som nu vanligen kallas Galte-
ryggen el. Griseryggen men av äldre personer även benämnes Galten (se 
detta). Jfr Galtevigen NG X s. 203. öna (dna) är dial. best. form av ö. 
Det betecknar en ö i ö. Silen. 

Gjengene se Gängene. 

1 Grinsbyn gninspan 114  sk. - GrimsbYn 1557, GrinsbYen 1634, 
Grinsbyn 1877 jb. - Grensbyn 1800 1840 lh. Första g. jb 1557, skatte-
torp, senare hmn (1/ 4  mtl) . överflyttat från Mo sn, Tössbo hd era, kungl. 
brev 9/8  1814. F. led. är väl urspr. gen. av det fsv. mansn. Grim. S. led. 
är best. form av by 'gård'. 

Grällsbyn gr4pan, -byn, byn. - Gressebyn 1503 N.o.H. II s. 75, 
76, 94, Gresseby ib. s. 76. - [Görisbyn 1540], Gresbynn o.d. 1543-
1600, GregesbYnn 1564 1567, Gregersbynn 1572, Grersbyn 1576, Gräs-
bynn 1585, GrälsbYn 1633, Grelsbyen 1680 1686, Grälsbyn 1877 jb. - 
Grelsbyn 1622 värml. db. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett 
torp (nu utj.). F. led. är urspr. mansn. Gregers, Grels (av ä. Gregorius). 
S. led. är best. form av by 'gård'. 

1, 1 sk. ^•• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Töresbyn, en utjord sk. - TormosbYn 1564 1590, -14 1585, 

Tormodsbynn 1567, Torsbynn 1621, Töresby(e)n 1715 1725, Töres-
byn 1825 1877 jb. 'N,  Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. 
F. led. är urspr. gen. av mansn. Tormod. Jfr »Tinebyn» ovan under 
Årjäng i Silbodals sn. 

1 Guttarebol girtarabQk 1 sk. - Guttoromsbol, Guttoromz, Guttore 
1503 N.o.H. II s. 76. - Gutterm bodh 1540, GottarmbYn 1564, Gottarms-
boll 1567, Gotarboo 1576, Guttarmboll 1581, Guterboll 1610 1633, Gutte-
bol 1877, Guttarebol 1915 jb. - Guttorbol 1554 tl, Guttarmbordh 1564 tl, 
Guttarbordh 1589 tl, Guttarebol o.d. 1644-18401. lh, Gottarbol b.1800t. 
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lh, Guttebol ek GS. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är urspr. gen. av 
det fsv. mansn. Guttorm. S. led. är fsv. bol 'nybygge', varom se J. Sahl-
gren, Nysund s. 85 ff. 

Gyltenäs yplt(a)ncps. - Giltenes 1503 N.o.H. II s. 76. - Gyltenäs 
o.d. 1540-1877, Gyltanes 1572 jb. 	1540 upptas en gård, vartill kommit 
ett torp (nu utj.). Namnet finnes även i Trankils sn. F. led. är ordet 
gylta 'ungsugga', ev. använt som personbinamn (jfr Gylterud SOV VI 
s. 60). Gården ligger på ett näs i Ö. Silen. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Rössnäs tds,tups Torsnäs, en utjord sk. - Tordesnes 1564, 

Tordis(s)nes 1567, 1600, Tordesnäs 1572 1585, Toresnääss 1621, 
Töresnes 1633, Rörssnäss 1660, Rösnäs 1680, Rössnääss 1686, Rös-
näset 1725, Rössnäs 1877 jb. - [Forssnääs 1644 lh], Torsznäs 1647 
värml. db, Röösnäs sl. 16001. ggk. "- Första g. jb 1564, skattetorp. 
Den officiella namnformen är förvanskad genom oriktig avskriv-
ning av jbformer. F. led. är sannol. urspr. gen. av ett mot fvn. 
Pordis svarande kvinnonamn. 

Gängene jeep Gängan. - Gengene 1503 N.o.H. II s. 75, 76, Gengen 
ib. s. 94. - Gängene 1540 1633, Gienggenn 1551, Gengenn 1572, Gjengene 
o.d. 1610-1877 jb. - Gengian 1564 tl, Genga 1612 tl 1683 kb, Gänga 
1790t. lh, Gjenga 1840t. lh. e•-• 1540 upptas en gård, vartill kommit ett 
torp (nu utj.). Namnet är trol. dat. sing. (dial.formen nom, sing.) i best. 
form av en motsvarighet till no. dial. gjengja f. 'stycke äng i skog el. 
invid en sumpmark', gen ger pl. 'bete, betesmark', det senare enl. Torp, 
Nynorsk etym. ordbok s. 175 plur. till *gong f. med samma bet.; jfr da. 
grcesgang 'ängsbete'. Jfr Rämjäng i Järnskogs sn, Årjäng i Silbodals sn, 
Gängene SOV IV s. 11. Om samma ord i ortn. i Vedbo hd i Dalsland 
se SOÄ I: 1 s. 47. 

1, 1 sk. r••• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Bjurbäck byiybtek, en utjord sk. - Biurbeck 1564 1600, 

-becken 1610, Biurbäcken 1621 1715, Bjurbäcken 1725 1877, Bjur- 
bäck 1915 jb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. F. led. är bjur 'bäver'. 
Lägenheten ligger i närheten av en bäck. 

1 Harnäs hcinces 1 sk. - Hernes 1503 N.o.H. II s. 76. - Här- 
näs 1540, Hernnes 1564 1567, Harnäs o.d. 1572-1877 jb. 	Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. F. led. innehåller säkerl. ordet hare i dess fsv. biform 
häre. Jfr Harnäs SOV XI s. 42, Herredalen i Karlanda sn och »Harre-
kvedshöjden» OGB XVIII s. 205, 361 samt E. Silfors i Göteborgs och 
Bohus läns fornminnesfören. tidskr. 1939 s. 144, 149. Med namnet avses 
av gammalt endast de östra hmnsdelarna, belägna på ett näs i ö. Silen. 
En från detta näs utskjutande udde kallas Harehalsen. De västra hmns-
delarna kallas Mil& (Videbäck). 

1 Hjällen jcp/, jcl 1/2  sk. - Hiällen 1540-1725, Hjellen 1825 1877, 
Hiälln 1715 jb. - Gäln 1789 1840t. lh. ", Upptas jb 1540 och fr.o.m. 
1551 skattehmn 1/2  mtl. Namnet är best. form av dial.ordet hjäll 'hylla 
av stänger uppunder taket i stugan, foderskulle m.m.' (se vidare Manne 
Eriksson, Hjäll och tarre s. 238 ff.), här troligen i samma bet, som 
isl. hialli 'terrass, avsats på berg' el. 'högt belägen plats'. Jfr NG Indl. 
4 
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s. 55, Hjällarna OGB XX: 1 s. 4. Gården ligger högt med ändå större 
höjder ovanför. 

1 Hol ItQk 1 sk. - Ho!! 1503 N.o.H. II s. 76, Hooll ib. 76, 94. 
- Hooll 1540 1680, Hol 1825 1877 jb. - Hooll 1540 Skjb s. 170. ^, 
Jb 1540, därefter 1564, skattehmn 1 mtl. Namnet är sv. och no. dial. 
kol 'rund kulle'. En av de nuv. gårdarna ligger på en dylik. 

Honungstakan se Hynningen. 

1 Hult halt Holt 1/2  sk. - Holth 1503 N.o.H. II s. 75, 76, 94. 
- Hult o.d. 1540-1877, Holtt 1545 1567 jb. 	Ä. jbr skattehmn 112  mtl. 
Jfr SOÄ I: 1 s. 53, 93. Gården ligger i skog. 

1 Humletorp himaratårp, högjatsrp, h6nza411rp 114  sk. - Hombletorp 
1597, Humbletorp 1610, Humletorp 1825 1877 jb. ^‘ Första g. jb 1597, 
kyrkoutjord, torp, senare hmn (1/4  mtl). Överflyttat från Mo sn, Älvs-
borgs län, enl. kungl. brev 918  1814. F. led. är ordet humle, s. led. torp 
'nybygge'. 

1 Hynningen 149pga 113  sk. - Hydnestackenn 1564 1600, -takenn 
1581 1585, Hynnestachenn 1567, Hydnistaken 1572 1576, Hedningzs-
taken 1610, Höningstakenn 1633, Hönungztaken 1680, Honungztaaken 
1686, Honungstakan 1715 1877; Hynningen 1915 jb. - Hynningen 
1589 tl, Höninnge 1612 tl, Hynninga 1688 kb. ^, Första g. jb 1564, 
skattetorp, senare hmn (1/3  mtl). Namnet är en förkortning av ett urspr. 
*Hynningstakan 'intagan vid sjön Hynningen' (se naturn.). 

1 Häljebyn /Anm hiekban 1 sk. - Hellyeby N.o.H. II s. 75, Hellege-
byn ib., Heligbyn ib. s. 76, Heligby ib. s. 94. - HälgebYn 1540, Helle-
bynn 1543 1567, HeliebYnn 1581 1585, Häljebyn 1877 jb. - Heligebynn 
1612 tl, Hälbyn 1770t. lh, Hälgbyn 1802 1h. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
F. led. är urspr. gen. av mansn. Helge. S. led. är best. form av by 'gård'. 

1 Höghult Mghelt Högholt 1/8  sk. - Hogeholth 1503 N.o.H. II 
s. 76. - Höghult 1690 1877 jb. ", Första g. jb 1690 (men nämnt redan 
1503), skattehmn 1/8  mtl. Gården ligger högt i skog. 

1 Högstakan h6listc_cka (0 n) 112  sk. - Höchstaken 1581, Höxs-
taken 1585, Högstacken 1600 1633, Högstakan 1715 1877 jb. ^, Första 
g. jb 1581, skattetorp, senare hmn (1/ 2  mt1). F. led. är flertydig. S. led. 
är best. form av taka 'intaga, inhägnad odlad jord i skogsmark'. Gården 
ligger på en höjd. 

Jämnemon jeentei (österut i socknen e a). - [Jemmenn 1600], 
Jämmemoon 1610, Jämmoonn 1633, Jämbnemoen 1660 1725, Jemne-
mon 1877 jb. - Jempnemoon 1581 tl, Jemnemoon 1589 tl, Jemmemon 
1612 tl. •-•-• Omfattar en gård och en utjord (förut torp). Gården ligger 
på en jämn mo ovanför de branta backarna på vägen till Sillebotten. 

1, 114  sk. 	Första g. jb 1600, skattetorp, senare hmn (14, 
1/4  mtl) . 
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2 Höghult, en utjord sk. - Högholtt 1564 1590, Höghult 1725 
1877 jb. 'N.,  Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. 

1 Kestad "Ma 112  sk. - Kestade 1503 N.o.H. II s. 75, 76. - Kädi-
stadh 1540, Kelsta 1543, Kiesta 1551, 1581, Kjestad 1825 1877 jb. - 
Kiedhsta 1554 tl, Keestadha 1564 tl, Kirs(s)ta 1644 lh. 	Ä. jbr skatte- 
hmn 1/2  mtl. F. led. är oklar. S. led. är väl urspr. plur. av stad i bet. 
'bostad'. - Hmnsdelen Knott bud (nu obebyggd) nämnes 1503 (Knölle 
N.o.H. II s. 75, Knwlle ib. s. 76). Om namnet se Knän i Karlanda .sn. 

Kjern se Kärn. 

1 Korsbyn kishyn„ kis,pan 112  sk. - KorsbYn 1540, Korssbyn 1825 
1877 jb. Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Om namnet se Kors byn i Järnskogs sn. 

1 Kålleboda kg-abtta Kolebu(d)a 1/2  sk. - Kollabåda 1564, -buda 
1572, -bo 1576, Kolleboda 1567, Kulleboda 1581 1600, Kolbodha 1621, 
Kålboda 1633, Kålleboda 1680 1877 jb. - Kulo 1554 tl, Kolaboodh 1564 
tl, -budha 1589, Koleboda 1686 kb. ^, Första g. jb 1564, skattehmn 1/2 
mtl. Namnet är sannol. ett fsv. *kula-budh f. 'kolarkoja'. Jfr Kolbuen 
NG III s. 93 och det oförklarade Kullabo SOÄ VII: 1 s. 62. 

1 Kärn g'qn Tjärn 1/3  sk. - Tiärn 1461 DN II s. 630. - Kiernn 
1564, Kjern 1825 1877 jb. - Tjärn ek GS. ^•-• Första g. jb 1564, skatte-
torp, senare hmn (1/3  mtl). Ligger vid Kärnstjärnet (se naturn.). 

1 Leverhögen lkarkgan, i Silbodal -hogan 1 sk. - Loffuerhogen 
1503 N.o.H. II s. 75, Lewershogen ib. s. 94, ?Loffuerbyn ib. s. 75. 
- Liffuerhögen 1540 1585, Lef (f)uerhögenn 1543-1600, -högnne 1564, 
Lefverhögen o.d. 1543 1877, Löffuerhög o.d. 1572 1576, -högenn 1581 
1621 jb. ••-• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Om f. led. se  Leverbyn i Holmedals 
sn. S. led, betecknar väl urspr. den höjd på vilken hmnsdelen Högen higan är belägen. - En hmnsdel heter Tustebacken tiustabalsan, vilket 
väl innehåller dial.ordet (gran)tusta 'liten (förkrympt) gran'; jfr no. dial. 
tusta f. med liknande bet. 

1 Liane Ram 1 kr. - Lide 1540, Liidhenn 1543, Lydenne 1545, 
Lidene 1551, Lian 1572-1877, Lijane 1660, Liane 1915 jb. - Lijda 1540 
Skjb s. 170,Lidhen 1554 tl, Lidhan 1564 tl. 	Ä. jbr kyrkohmn 1 mtl. 
Pastors stomhemman. Om namnet se Liane i Holmedals sn. Gården 
ligger i en sluttning. 

1 Lisslerud kskara 1 sk. - Litleret 1503 N.o.H. II s. 76 (2 g.). - 
Lislerudh 1540 1564, Lilerudh 1543, Lillerudh 1551, Littslerud 1723 
1877, Lisslerud 1915 jb. - Litlerudh 1554 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
F. led. är best. form sg. neutr. av fsv. /iti/ 'liten'. S. led. är rud 'röjning'. 

1 Långfors ldiefss, ligafes Långefors 1/4  sk. - Longeffors 1567, 
Langefors 1572, Långefors o.d. 1608-1725, Långforss 1825 1877 jb. 
Jb 1567-72 samt fr.o.m. 1608, kyrkotorp, senare kronohmn (1/3  mtl, 
1/4  mtl). Gården ligger vid en bäck. 

1 Mölntegen mkntggan 	es,  G), ä. miinkgan 113  sk. - Mölnetega 
1564-1581, -täga 1567, -teg 1576 1585, -tegen 1600, Mölntegen 1633 1877 
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jb. 	Miöltege 1554 tl. 	Första g. jb 1564, skattetorp, senare hmn 
(1/3  mtl). F. led. innehåller gen. sg. av mölna 'kvarn'. Gården ligger 
vid ett vattendrag, där kvarn har funnits. 

1 Mörnös mkkos, ä. ngffices (enligt uppgift i hmnet Rök) 1/2  fr. 
- Mörenes 1564 1600, Mörnäss 1610 1660, Mörnäs 1680 1877 jb. 
Första g. jb 1564, kyrkotorp, senare hmn (1/2  mtl). F. led. är flertydig, 
snarast dial. ordet mör 'myra'. Gården ligger nära ett näs i Ö. Silen. 

Norane nbfana. - Norem 1541 1546, Noren 1545, Norrum o.d. 
1551 1557, Noranne 1567-1715, Norane Stora 1825 1877, Norane 1915 jb. 

Noran 1581 tl. •••., Omfattar en gård och en kvarn. överflyttades från 
Mo sn, Älvsborgs län, enl. kungl. brev 918 1814. Jfr Lilla N. i Svanskogs 
sn, Gillbergs hd. Namnet är dial. pl. i best. form av nor 'smalt vatten, 
långt smalt sund'. Gården ligger vid Norälven, som sammanbinder sjön 
Stora Bör med Noranetjämet. 

1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
en mjölkvarn sk. ^i Första g. jb 1707, skatte. 

1 Ragnilrud ritenara 1/8  kr. - Ranglerudh 1564, Rangiellerud 1567, 
Rangnerud 1572 1576, Ragnilrud o.d. 1600-1877, Ragnellerudh 1610 jb. 
- Rangelrud 1629 tl, Ragnilsrud kb ek GS. 	Första g. jb 1564, skatte- 
torp, senare hmn (118  mtl). F. led. är urspr. fsv. gen. av kvinnonamnet 
Ragnhild. S. led. är rud 'röjning'. 

1 Rök rQk 1/ sk. sk. - Rök o.d. 1600-1877 jb. 	Reke 1742 ggk. 
Första g. jb 1600, torp under hmnet Skogen, senare hmn (1/3  mt1). 
Namnet är säkerl. samma ord som rök 'sädesskyl, trave', no. rauk 'liten 
stack el. stapel'. Gårdarna ligga på höjder, av vilka en (den vid hmns-
delen »Stubben») till formen liknar en av regn hoptryckt hösåte. 

1 Sanda Mana Sandane 1 sk. - Sande 1503 N.o.H. II s. 75, 76, 
94. - Sanda 1540 1877 jb. - Sånnane 1632 värml. db, Sandane 1633 
värml. db 1780t. 1847 lh, Sannane 1644 1791 lh 1742 ggk. 	Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. Namnet är gammal pl. (i dial. i best. form) av sand 
(jfr fvn. sandar) i bet. 'sandstrand'. Gårdarna ligga i närheten av en 
sådan vid Järnsjön. 

1 Sandtegen santegan, ä. santogan 1/4  sk. - Samptegen(n) 1557 
1632, Santegen 1660, Sandtegen 1825 1877 jb. ", Första g. jb 1557, 
kyrkotomt (preb.), torp, senare hmn (114  mtl). Överflyttat från Mo sn, 
Älvsborgs län, enl. kungl. brev 9/8  1814. F. led. torde urspr. ha varit sam-
(i sambruk o.d.), senare utbytt mot Sand-. Jfr Samteg under Slärteg i 
i Järnskogs sn. Gården ligger på sandjord. 

1 Signebyn signabyri, sågnabott, sbgnabon, 112  sk. - Signebyn 1383 
DN II s. 374, Signäby o.1383 DN II s. 374, Sighnebyn 1397 DN II s. 418. 
- Singneknn 1564 1585, Signebyn 1825 1877 jb. r1 /4,  Första g. jb 
1564 (men nämnes redan 1383), kyrkohmn, 112  mtl. F. led. är fsv. 
gen. av namnet Signe. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet även 
bö) 'gård'. 

Sillebotten sgabatv, sebbifrp. - Sillabotan 1564, -botenn 1564, 
-bottnn 1567, Sijllbåttenn 1621, Sillebotten 1877 jb. - [Silleboo 1554 t11, 
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Sillebotn 1564 tl 1683 kb. ^, Omfattar en gård och en utjord (tidigare 
torp). På ägorna finnas ångbåtsbrygga och poststation med namnet Sil. 
F. led. innehåller gen. av sjön Ö. Silens urspr. namn Sille (se naturn.). 
S. led. är botten i bet. 'innersta delen (av ett vatten)'. Gården ligger 
vid nordöstra viken av Ö. Silen. Jfr Vikebotten i Silbodals sn. 

Il, sk. •-••• Första g. jb 1564, skattetorp, senare hmn (1/2  mtl) 
en utjord kr. ", Första g. jb 1564, kyrko. 

1 Silleruds prästgård pree.0601 Prästgården. Binamn: Sillerud sdara, 
1 kr. — Prestegården 1540 1551; Stompenn 1564, Stombn 1660 1725; 
Silleruds Prästegård 1825 1877, Silleruds prästgård 1915 jb. — Stompnen 
y Sijllaridh 1540 Skjb s. 170. 	Ä. jbr kyrkohmn 1 mtl. Kallas vanligen 
Sillerud, vilket är hmnets urspr. namn, som blivit sockennamn (se detta). 
På ägorna är platsen för socknens gamla kyrka. Om namnet Stommen 
se S. i V. Fågelviks sn. 

1 Skogen sk jgan 1 sk. — Skogen 1503 N.o.H. II s. 76. — Skogen 
1540 1877, Skog o.d. 1572 1725 jb. — Skogh 1540 Skjb s. 170. 	Ä. 
jbr skattehmn 1 mtl. 

1 Snarkil sn4.9711, ä. sneirrid Snarköl 1 sk. — Snarekill 1503 N.o.H. 
II s. 76. — [Sunnerkill 1540], Snarekill 1564, Snarkil o.d. 1572-1877 jb. 
— Snarekijl 1554 tl, Snarkijll 1564 tl. 	Jb 1540, återinföres 1564, 
skattehmn 1 mtl. F. led. är säkerl. ordet snara, syftande på snaror för 
fångst av skogsfågel, särsk. orre (så sannol. äv. här), och hare. Jfr t.ex. 
J. Sahlgren i NoB 1920, s. 172, OGB XVIII s. 68, XX: 1 s. 196. Om s. led. 
se  Tokil nedan. Inom hmnets område finnas flera höjdsträckningar 
(mellan Svensbytj., Snarkilstj., Långtj. och Järnsjön), av vilka den väst-
ligaste ej ligger långt från Tokil. 

1 Solberg sJtbcer" 11, sk. — Solberga 1610 1877, Solberg 1915 jb. 
Solbärgh 1644 ffi, Soolbergh 1683 kb, Solberg o.d. 1794-1840t. lh. 
Första g. jb 1610 skattehmn 1/2  mtl. Namnet betyder väl 'solbelyst berg'. 
Jfr t.ex. NG I s. 11, SOÄ XVIII s. 46. Gården ligger på och vid ett berg, 
som i öster, söder och väster omges av dalar. — En hmnsdel heter 
Skansen skcinsti; den ligger högst inom hmnet, ytterst på det berg efter 
vilket hmnet fått sitt namn. 

1 Stenarsbyn stencivan, stknejsban, sMnciOyn 11 sk. — Stenesbyn 
1564, StenisbYnn 1567, Stennarsbyn 1572, Stenarsbyn o.d. 1600-1825, 
Stennarsbyn 1877 jb. — Stenarsbyn 1564 tl. Första g. jb 1564, skatte-
torp, senare hmn (1/3  mtl). F. led. är gen. av mansn. Stenar. S. led. är 
best. form av by 'gård'. 

1 Sulerud med Finntorp syijkara, &Mya, &tika Skölerud, filltarp 1/4  
sk. — SkYlerudh 1564, Skiullerud (h) 1567 1610, SkiulerYd 1581 1585, 
-rudh 1600 1633, Sulerudh 1680 1686, Sulerud med Fintorp 1715 1877, 
Sulerud med Finntorp 1915 jb. — Sköllerud 1629 tl, Skiöleröd, Skiölrö 
1644 lh, Siölerud b.1800t. lh. 	Sulerud första g. jb 1564, skattetorp, 
senare hmn (1/4  mtl). 1715 tillkommer Finntorp. F. led. i Sulerud är 
urspr. möjl. fsv. gen. av sv. dial. sköl (urspr. skyrdh) f. 'i terrängen 
nedskuren liten dal, erosionsdal i en älvbrink, bäckravin o.dyl.', syf-
tande på bäckdalen öster om gårdarna. S. led. är rud 'röjning'. F. led. 
i Finntorp är säkerl. folknamnet finne. S. led. är torp 'nybygge'. 
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Svensbyn sylenspan. Sweningxby 1503 N.o.H. II s. 75, Suenigxbyn 
ib. - SuensbYn 1540 1610, SwensbYnn 1551 1633, Suenndtzbynn 1543, 
Swennesbyn 1576, SuenisbYnn 1581 1600, Svennebyn o.d. 1715 1877, 
Svensbyn 1915 jb. - SueningzbYn 1554 tl, SwenesbYn 1564 tl, Suennes- 
bynn 1612 tl. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). 
F. led. är urspr. gen. av fsv. mansn. Svening, Svenung. S. led. är best. 
form av by 'gård'. 

1, 1 sk. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Elovsrud (blam, 4.aso, en utjord sk. - Elufzrudh 1600 1610, 

Elofzrud o.d. 1621-1715, Elofsrud 1725 1877 jb. ^- Första g. jb 1600 
(upptaget 1596), skattetorp. S. led. är rud 'röjning'. 

1 Takene Nkana 113  sk. - Takenn 1581 1590, Tackenne 1610 1633, 
Takene 1660 1877 jb. - ?Tåken 1540 Skjb s. 170, Takan 1581 tl, Taka 
1612 tl, Tackne 1686 kb. ^, Första g. jb 1581, skattetorp, senare hmn 
(1/3  mtl). Namnet är urspr. best. form sg. dat. av fsv. taka 'intaga, in-
hägnad odlad jord i skogsmark'. 

1 Tegen klan 112  sk. - Tegenn 1564, Tegen 1877 jb. ", Första g. 
jb 1564, skattetorp, senare hmn (113, 1/2  mtl). Samma namn s. 44. 

1 Tenvik thnk, *link Tinvik, titygk Tinnvik 1 sk. - Tinwike 
1503 N.o.H. II s. 75, Tyndwike ib. - Tynuik 1540, Tennuika 1551, 
Tineuickenn 1564, Tyneuichenn 1567, Tynuich 1572, Tynnewick 
1576, Tenwijk 1621 1725, Thenvik 1825 1877 jb. - Thinuick 1554 tl, 
Tynwiick 1564 tl, Tenwich 1589 tl, Tennvik 1840t. 1850t. lh. 'N,  Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. F. led. är säkerl. en motsvarighet till no. tema (på 
Östlandet äv. tina) f. 'mjärde'. Samma ord ingår möjl. även i gårdn. 
Tinnhöjden i Gunnarskogs sn, Jösse hd (SOV VI s. 46; där annan 
tolkning). Jfr Teneskäret, naturn. Gården ligger vid en vik av Järnsjön. 
- Hmnsdelar: Deldalen dadqn. [Deldabyn ek], Deldalen GS. F. led. 
är dial.ordet dela f. 'gräns'. Kurran kåra; flera hmnsdelar. Namnet är 
väl best. form av sv. dial. kurra 'liten hydda, koja'. Mullbacken 
balsan. Anledningen till namnet är förekomst av rödmylla (mirkyak). 
Starkebaeken stårkabalsan. Namnet är tro!. givet efter någon åbo som 
kallats »Starken» el.dyl. 

1 Tobyn töb.yn, tdban 112  sk. - Toobyn 1540, Tobyn 1877 jb. - 
Tobyn 1554 tl, -14 1589 tl. 	Ä. jbr kyrkohmn 1/2  mtl. F. led. är 
möjligen urspr. fsv. gen. Tova av mansn. Tove. Jfr Tobol SOV VI s. 46. 
S. led. är best. form av by 'gård'. 

1 Tokil tö/u i ö. delen av socknen törsk o. t4ra1t Toköl 112  sk. - 
Tordekulle 15053 N.o.H. II s. 76. - Torskiil 1143, -killenn 1545, 
Torkiiell 1551, Tollekiell 1564, Tållekiöll 1567, Tordek(i)öll 1572 1585, 
Tordk(i)öl 1576 1600, Tokill 1610 1633, Tokihl 1877 jb. - Tordhkier 
1554 tl, Tolekööl 1572 tl, Tolkijll 1612 tl, Tookijll 1622 värml. db, Tool-
kijl 1686 kb. ", Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. F. led. är urspr. fsv. gen. 
av mansn. Tord. S. led. är trol. en motsvarighet till fvn. kjglr (gen. 
kjalar, dat. kile) i bet. 'högländ skogstrakt mellan två bygder'. Hmnet 
ligger vid en hög bergsträckning, som utgör gräns mot Silbodals sn. 
Jfr Gättskäl under Risviken i Silbodals sn, Snarkil ovan och socken-
namnet Trankil nedan. Namnformen från 1503 är troligen skriv- eller 
läsfel för *Tordekiille. 
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1 Torgelsbyn tirjasbytt, -bott, -bett 1 sk. - Torgisby (n) 1503 
N.o.H. II s. 76. - Torgilsbyn 1540, Torgersbynn 1543 1600, Torgesbynn 
1567, Torgelsbyn 1825 1877 jb. - Torkilsbyn 1554 tl, Torchelzbyn 1600 
tl, Torgilsbyen si. 1600t. ggk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är gen. 
av fsv. mansn. Thorgils. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet även 
bö) 'gård'. 

1 Tranhem (tritnsm, trhum) 1/4  sk. Binamn: Löjan 	- 
Trondom 1600, Troonhem 1610, Tronheem 1621, Tranhem 1660 1877 jb. 
- Tranenn 1612 tl, Trannem 1629 tl. •-•-• Första g. jb 1600, skattetorp 
(upptaget 1596), senare hmn (1/3, 114 mtl, 1/4  oförm.). Torpet är säker-
ligen uppkallat efter staden Trondheim. Jfr Trandum NG I s. 22, II s. 
387, det sistnämnda skrivet Trondhceim år 1312. Huvudgården kallas i 
dagligt tal Löja, som möjligen kan ha varit det urspr. namnet på den i 
Löjetjärnet mynnande bäck, vid vars nedre del de båda nuv. hmns-
delarna ligga. I Löjetjärnet finns löja. 

1 Trubbyn trisban 1 sk. - Trwteby (n) 1503 N.o.H. II s. 75. - 
TruuetbYn 1540, [Turebynn 1543, -byun 1545], Truffuebynn 1551 1600, 
Trwbyn 1572 1576, TrubYn 1610 1725, Trubbyn 1877 jb. - Truffbyn 
1554 tl, Trubynn 1564 tl, Trubyn 1600 tl. ••••• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
F. led. torde urspr. vara gen. av ett fsv. personnamn (jfr t.ex. det nu 
försvunna Thrudharydh 1397 i Dalsl., Lgl 2 s. 222). S. led. är best. 
form av by 'gård'. - Hmnsdelar: Barås Ureis. F. led. är väl dial.ordet 
bar bar 'kvistar av barrträd, särsk. gran'. Bronäset briptcpsa Brunäset. 
Brunnäs ek. Vid den s.k. Gäddebron (varom se naturn.). 

1 Utängen igtega (u -› ut) 1 / 2  sk. - Wtängh 1540, Vtenge o.d. 1545-
1576, Wthängian 1660, Utängen 1715 1877 jb. - Vtengh 1540 Skjb 
s. 170, Vthengh 1554 tl. ", Ä. jbr kyrkohmn 1 mtl. 

1 Åsebyn &svan, &Ont 1 sk. - Assebyn 1503 N.o.H. II s. 75 or., 
Osseby ib. - ÄsbYn 1540, Äszebynn 1543 1545, Äsebyn 1825 1877 jb. 
- Äsbyn 1554 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är snarast något 
av namnen Åse el. Asa. S. led. är best. form av by (el. bö) 'gård'. - 
Hmnsdelar: Kuvfors 1czW8. Kufors ek GS. F. led. innehåller dial.ordet 
kuva 'elritsa, alkuva'. Älven är enl. uppgift »full i kuver». - Rudhögen 
rguigan. F. led. är väl rud 'röjning'. - Vrån vnia (y. vrekna). Vrån ek GS. 

Älgtån ckg., &to. - lEltuna 1383 DN II s. 374, Elghtuna 1397 DN II 
s. 418, Eltwne 1503 N.o.H. II s. 76. - Älgtan 1540, Ältångh 1540, 
Ecttum 1543, -tuna 1545, Elgtånn 1551, Älgtonn 1564, Älton, Älthonn 
o.d. 1564-1600, Elgtån 1877 jb. - Eltowan 1540 Skjb s. 170, -ton 1600 tl, 
Elgtonn' 1554 tl, -tå'nn 1612 tl, Älgtån 1564 tl, Elton 1589 tl, Ertungen 
1644 lh, Ärtuna 1742 ggk. 'N,  Omfattar en gård och en utjord. F. led. 
är trots den äldsta skrivformen knappast ordet äle 'alskog' utan säkerl. 
ordet älg. S. led. är urspr. ordet tun n. 'stängsel, inhägnad'. Namnet är 
således urspr. identiskt med de flerstädes i östra Norge förekommande 
gårdn. Elgetun, Elgeton, Ettan, Elton, urspr. Elgjartun (NG I s. 132, 157; 
där oförklarat). Urspr. samma namn är möjl. även Algetdn (»Helgetdn») 

hlariat9 OGB XX: 1 s. 219, åsyftande en högt belägen skogsmark 
(med älgpass). Enligt Sahlgren är Elgjartun urspr. ett appellativ med 
samma innebörd som sv. dial. älggdrd, gammal anordning för fångande 
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av älg: En i marken grävd grop övertäcktes med granris, så att den ej 
syntes; av ris gjorda stängsel ledde älgen till gropen, där något lockbete 
var utlagt (Ädalslidens sn, Ängermanl. v. doms. tingslag, Västernorrl. 
län). Jfr fsv. älgxgarder (»then elzgardh som thil Riiswiik ligghir.  . . .» 
1422 DN 6 s. 440), varom se N. Ahnlund, Jämtlands och Härjedalens 
historia 1 ss. 292 och 467 f. Den dial. namnformens s. led. to utgår 
närmast från det ur tun ljudlagsenligt utvecklade ton, som kan ha 
uppfattats som best. form av en motsvarighet till no. dial. to f. 'grön 
plätt mellan berg o.d.', fvn. tö f. 'avsats i berg'. Den officiella namn-
formens s. led. tån är väl best. form av sv. dial. tå 'inhägnad väg, inhäg-
nat jordstycke' (egentl. 'tilltrampad mark') , trol. urspr. samma ord som 
det ovannämnda to f. (se Torp, Nynorsk et. ordb. s. 792). 

1 sk. r‘'' Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
en utjord kr. ^, Jb 1540, därefter 1564, kyrko. 

1 Älgåna Miefina 1 sk. — Eligagen 1503 N.o.H. II s. 75, 76. — Älgån 
1540, -åå 1543, -aa 1545, -ånn 1551 1581, Elgåna o.d. 1660-1877 jb. — 
Elgåånn 1554 tl, Elgåna 1612 tl. 	Ä. jbr skattehmn. 1 mtl. Ligger vid 
Älgs jöns avlopp till Ö. Silen. S. led. är dial. best. form av d. 

1 Älmheden cbkmga, cbkmea 1/3  sk. — Älmeheda 1564 1576, Älmheda 
1567, Alm (e) heda 1581 1585, Elmhedhenn 1621, Elmehedan 1660, ölme-
hedan 1680 1686, ölmheden 1825 1877, Älmheden 1915 jb. — ölmheden 
ek GS. 	Första g. jb 1564, skattetorp, senare hmn (1/3  mtl) F. led. 
är ordet älme 'almdunge, almskog'. — Ett torpställe heter Skaverörmon 
skejvarman, skdra-; äv. ska:vala-, shivana- och sk4m9n. Skagermon ek 
GS. F. led. är skaverör (s14varpr, skivertgr) 'Equisetum hiemale', varom 
se Lyttkens, Sv. växtn. III s. 1597 f. Med denna växt skurade man förr 
träfat o.dyl. 

1 Äskedalen chsadan, &gran 1/3  sk. — Äskedall 1564 1576, Eskie-
dalen 1610, Eskedalen 1633 1877 jb. — Eskiädalen 1589 tl, Eschedalen 
1600 tl, Eskjedalen 1780t. lh. 	Första g. jb 1564 skattetorp, senare 
hmn (113  mtl). F. led. är ordet äske 'askdunge, askskog'. Gården ligger 
mellan höjder. 

ölmheden se Älmheden. 
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Skillingmark 
s,cbligmark Skällingmark. 

Socknen, som nämnes först 1531, har sedan reformationstiden varit 
annex till Köla i Jösse hd. Kyrkan låg till år 1689 i hemmanet Klevan 
på den s.k. Sundudden (Kleveneudden) mellan Askesjön och en vik 
av denna, den s.k. Hångstadsviken. Enligt en tradition (anförd av 
kyrkoherden Gustaf Noreen i Köla 1789 i anteckningar som förvaras i 
Köla prästgård) skall socknens kyrka tidigare ha stått på »Haugeruds 
mon» i nuv. Vestmarkens sn en fjärdingsväg innanför norska gränsen. 
Även i Norge finnes en tradition om en kyrka på denna plats (se NG 
III s. 234). Enligt en sägen som anföres av Fw (s. 307) hörde nuv. 
Järnskogs och Skillingmarks snr i kyrkligt avseende urspr. till Eide-
skog i Norge. Namnet Skillingmark står trol. i visst samband med de 
norska bygdenamnen Vestmarken och östmarken (nu socknar i Eid-
skogens resp. Vingers hd, se NG III s. 212, 218). Liksom dessa är det 
säkerl. ett gammalt bygdenamn. F. led. torde vara gen. pl. av ett in-
byggarnamn skäring, möjl. avlett av ett äldre namn *Skäre på nuv. 
Askesjön, bildat till adj. skår, fsv. skr, isl. sk&rr 'klar, skinande, 
ren, fri från grumlande ämnen' (t.ex. i uttrycket i skcere wathne); jfr 
Sjön. s. 553. Namnformen Skällingmark (redan vid mitten av 1500-
talet) kunde urspr. innehålla ett till samma sjönamn bildat inbyggar-
namn skårling; jfr det till gårdn. Ström i Silbodals sn bildade inbyggar-
namnet strömling. Av Skällingmark har blivit Skillingmark genom 
association med värml. och dalsl. dial. skåning 'skilling'. En ännu all-
mänt känd sägen, varigenom namnet förklaras i anslutning till detta 
ord, berättas av Fw s. 308. Om s. led. mark se Nordmarks härad. 

Namnformer före 1540: Skeringemark 1531 Lgl 2 s. 228. 
Jordeboksformer fr.o.m. 1540: Skeringha mark S. 1540, Skeringh-

marck S. 1542, Skeringemarck S. 1544 1545, Skillingemark S. o.d. 1551-
1877, Skiringemark S. 1564 1585, Skelingemark S. 1567, Skiringmark S. 
1572, Skillingmark S. 1825, Skillingmarks s. 1914. 

Övriga namnformer: Skeringemar(c)k 1540 Skjb s. 170, 171, Skel-
linggamar s. 1564 tl, Skälingemark s. 1581 tl, Skällingemark s. 1629 fl, 
Skillingmark 1774 Fw s. 308. 

Bergerud Vevan. — Bergerud 1564 1877 jb. Omfattar en gård 
och en utjord (förut torp). Gården ligger vid en bergshöjd, och berget 
går i dagen här och var på inägorna. S. led. är rud 'röjning'. 

1, 1/2  sk. ", Första g. jb 1564, skattehmn 1/2  mtl. 
2 Båttnäs houpsa Bunäset, en utjord fr. — Budenes 1564 1567, 

Budanes 1581 1585, Bodanes 1600, Båthnäs 1680, Båttnäs 1825 
1877 jb. — Bunäset 1799 lh. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Bått- 
näs är en förvanskning av det urspr. Budenås (i dial. ännu Bu-
näset), vari f. led. är ordet bod, i ial. bu, varom se (L.) Boda i 
Blomskogs sn. Ligger på ett näs i Askesjön. 

1 Boda bfeta Bue 1 sk. — Bodar 1540 1544, Bode 1542, Buda 1551 
1590, Boda 1564 1914, W. Boda 1633 1725, Boda Vestra 1877 jb. 	Ä. 
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jbr skattehmn 1 mtl. Upptas jb 1581-1633 i Järnskogs sn. Benämningen 
Västra användes icke; jfr östra B. i Järnskogs sn. Delvis på ägorna ligger 
Skillingsfors f.d. bruk, sAtgsfirg, (bnick). 

1 Bön kin 1 sk. - Böen 1540 1544, Bön 1877 jb. 	Ä. jbr skatte- 
hmn 1 mtl. Om namnet se V. Bön i Karlanda sn. 

1 Gunnerud gialaso Gunnersrud 112  sk. - Gundarssrud(h) 1540 
1545, Gunderss- 1540, Gunarsrud 1564 1567, Gunarud 1572, Guneryd 
1576, GunnarsrYd 1590, Gunnersrudh 1621 1633, Gunnerud o.d. 1680- 
1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är urspr. gen. av namnet 
Gunnar. S. led. är rud 'röjning'. 

1 Holmsrud hiv,so (p delvis -› 6t) 1 sk. - Hönssrudh 1540, Holliss-
ruth 1542, Holssruth 1544, Hulssrud 1545, Hollanssrudh 1551, Hålsrud 
1564, Hollsrudh 1567, HolmssrYdh 1590, Holmsrud o.d. 1600 1914, 
Holmserud 1825, Holmeserud 1877 jb. - Holmrud 1572 tl, Holmzrud 
1581 tl, Holmserud 1757 kb, 1761-1850 lh ek GS. 	Ä. jbr skattehmn 
1 mtl (på 1500-talet stundom i Järnskogs sn). F. led. är väl gen. av 
det fsv. och fno. mansn. Holm. S. led. är rud 'röjning'. 

Hångstad Mesta. - Hungästath 1540, Hongstath 1544, Hangiistad 
1545, Hagnesta 1551, Hångersta 1564, Hångesta 1567, Hongesta 1572 
1585, Hångstad o.d. 1621-1877 jb. - Hångestad 1572 tl, Hangesta 1612 
tl, 1742 ggk, -stad 1792 lh, Hangstad (h) 1689 kb 1774 lh. "- 1540 upptas 
en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). F. led. är oklar, möjl. gen. 
av ett mansn., kanske urspr. Holm geirs- (*Hulmgeirs-) el. Hångeirs-
el. ett appellativ, jfr Lundahl, Falbygdens by- och gårdn. s. 25 ff. S. led. 
är stad 'båtplats' eller ett urspr. staäir 'bostad'. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Kinglian, en utjord sk. - Skenungzlijda 1564, Skälungzlida 

1576, Skerungzlida 1581 1600, Skeriungzlidha 1610, Skärinslian 
1633, Kringzlijan 1660, Klingzlijan, Kingzlian 1715, Kinglian 1825 
1877 jb. - Skinguizlidhen 1564 tl, Skeriingzliden 1572 tl, Skärnings 
Lyan 1643 lh, Kringslijden si. 1600t. lh, Kringlian el. Kingsliden 
bek. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Är nu okänd. Namnet är möjl. 
en förvanskning av ett urspr. *Skärvangsliden (varav senare Skä-
rungsliden). Utjorden har möjl. legat vid Fisketjärnet, som är en 
del av den helt i Norge belägna sjön Skärvangen. 

1 Högsäter hgnokscet, låtgscet 1 sk. - Hugessettr' o.d. 1540 1567, 
Hogesätter 1572, Högsäter 1576 1877 jb. - Höggassett' 1564 tl, Högeseter 
1572 tl, -sätter 1629 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är säkerl. adj. 
el. subst. hög. Hmnt ligger på höjder. Jfr att en hmnsdel under Kulblik 
på no. sidan heter Haugen. 

1 Klevan kkaszvana, kbigana Klevene 1/2  sk. - Stomnen 1543, 
Stompn 1621; Prestbordh 1551; Stompn i Klefuen 1610, Klefvan o.d. 
1633-1877 jb. - Stompnen y Skeringemark 1540 Skjb s. 170; Kleffuen 
1572 tl, 1643 lh, Klefwen si. 1600t. lh 1691 kb, Kleffuan 1581 tl, Kle (e) ff-
wan 1643 lh m. 1600t. ggk, Klefwa 1742 ggk, Klefwene o.d. 1774 Fw 
s. 308, 1790t. 1835 lh, Klefvane 1790t. 1820t. lh. 	Ä. jbr kyrkohmn 
1/2  mtl. (präste). På den s.k. Sundudden i hmnet stod kyrkan till år 1689. 
Var urspr. stom till pastor i Köla och kallades Stommen; om detta namn 
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se Stommen i V, Fågelviks sn. Klevan är oriktig best. form (dial.formen 
Klevene gammal dat.) av klev 'brant backe'. En sådan finnes vid gamla 
kyrkplatsen. 

1 Olerud 0.dra, i24 112  sk. — 011uffrudh 1540, 011ufzruth 1543, 
011afzrud(h) 1544 1545, Olerud o.d. 1551-1877 jb. — Alerud 1564 tl, 
Olarud 1572 tl. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl, snart 1/2  mtl  (1/2  oförm.). F. 
led. är väl snarast urspr. gen. Olo far av det fsv. och fno. kvinnon. Olof; 
jfr Olebyn SOV VI s. 65. S. led. är rad 'röjning'. 

1 Sundshagen szinshugana, äv. sitn.s- Sundshagene 1/3  sk. — Ssuns-
hagen o.d. 1543-1545, Sundzhaga 1551 1633, Sundshagen o.d. 1621-1877 
jb. — Sunzhaggan 1564 tl, Sunsaga 1572 tl, -ag 1581 tl. ", Ä. jbr skatte-
hmn 1/2  mtl (snart uppt. ss. torp), senare hmn (1/3  mtl) S. led, är säkerl. 
böjningsform av hage m. Dial.formen -hagene är väl den dial. pl.formen. 
Gården ligger vid ett sund i Askesjön. Jfr Sunsa i Näs hd (SOV XI 
s. 25 f.). 

1 Vikene virana 1/2  sk. — Viigen 1542 1544, Viken o.d. 1551 1877, 
Wijkenne 1621, Vikene 1914 jb. — Wij (c) kan 1643 lh, Vikene 1734-1812 
lh, Wickene 1836 1850 lh, Viken el. Vickene bek. 	Ä. jbr skattehmn 
1 mtl, snart 1/2  mtl. Namnet är dat. sing. best. form av vik. Gården 
ligger vid två vikar av sjön Björkelången. Den äldsta bebyggelsen låg, 
såsom ä. kartor utvisa, vid den södra av dessa. 
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Trankil 

y. tr4nrkl, ä. tritnrak Tranköl. 

Socknen, som nämnes första gången 1334, är sedan reformationstiden 
annex till Blomskog. Namnet är förmodl. givet efter hmnet Stommen, 
som i dagligt tal ofta kallas Trankil (se nedan) . F. led. är väl urspr. geni 
pl. av fågelnamnet trana. I västra delen av hmnet finnas sankmarker, 
där tranor kunna ha uppehållit sig. S. led. är ordet köl (käl, kil o.d., 
fisl. nom. kjqlr, gen. kjalar, dat. kili, pl. kilir), vars urspr. bet. möjl. 
är 'båtköl' men som i orffi, har bet. 'högländ skogstrakt mellan två 
bygder'; jfr C. Lindberg, Terrängordet köl, särsk. s. 1, 3. Namnet har 
väl betecknat hela höjdområdet mellan Holmtj. och Långtj. i väster 
och Lelång i öster (kanske även fortsättningen av detta område åt 
söder till Kölviken i Nössemarks sn). En annan möjlighet är att hela 
den höglända halvön mellan Stora Le och Lelång kallats Tranköl 
(Trankil) efter hmnet Trane vid halvöns spets. Jfr att ett milslångt om-
råde i det inre av halvön söder om Trankils sn kallats Kölen, såsom 
framgår av gårdn. Kölen i Torrskogs sn samt gårdn. N. och S. Kölviken 
med Smedjekö/en i Nössemarks sn (se SOÄ XIX s. 76 ff., 142). Hem-
manet Stommen (som trol. är en avsöndring från Gunnarbyn) hade i 
så fall fått sitt binamn Trankil efter halvön. 

Namnformer före 1540: Tranukiol 1334 Mch s. 132, Tranaker 1531 
Lgl 2 s. 228. 

Jordeboksformer fr.o.m. 1540: [Tranagerde S. 1540], Trannekiiell 
S. 1542, Tranekiill S. 1544, Tranek (i) öll S. 1551 1585, Tranekiöl S. 1564, 
Tranekiöls S. 1590, Tranoköll S. 1576, Tranakijll S. 1600, Tranekil 
S. 1621, Trankiell S. 1633, Trankijhl S. 1660 1725, Trankils S. 1877. 

Övriga namnformer: Tranekijl 1540 Lgl 2 s. 240, Tranakijls K. 
Lgl 2 s. 241, Tranokillz s. 1554 tl, Tranekell s. 1564 tl, Thranekile s. 
1572 tl, Thranäkilä s. 1581 tl, Thranakile s. 1589 tl, Trankils s. 1612 tl. 

1 Boda, Västra bana Buane 1 sk. - Boda, Bodä 1540, Bode 1544, 
Boda 1545 1680, Budar 1572, Bodar 1581 1600, Budha 1610 1621, W. 
Boda 1715, Boda Westra 1877 jb. - Bwda 1540 Lgl 2 s. 241, Buer 1600 
tl, Buanne 1760 kb, Bodane 1761 kb, Storaboda 1612 tl, W. Boda si. 
1600t. ggk, St. Boda 1780t ffi, Store Boda 1791 ffi. ", Ä. jbr skattehmn 
1 mtl. Boda är gammal pl. av bod i bet. 'fiskebod' eller 'fäbod'. Gården 
ligger, vid sjön Fuxen. Buane är dial. best. form pl. Namnen Västra och 
Stora B. äro givna till skillnad från Lilla B. i Blomskogs sn. 

1 Elovsbyn gspan 118  sk. - Eleffsbyn 1573, Elifzbynn 1581 1600, 
ElfsbYn 1610, Elofzbynn 1621, Elofsbyn 1877 jb. - Elefsbyn 1619 tl, 
Elles (s)bYen 1643 lh. 'N,  Första g. jb 1573, skattetorp, senare hmn (1/8  
natll . Samma namn i Töcksmarks sn. F. led, är urspr. gen. av ett av de 
fsv. mansn. Elaf, Elef och Elit S. led. är best. form av by (i dial.formen 
bö) 'gård'. 

1 Gunnarbyn gutnarbdn 112  sk. - GundrubYen 1540, Gundridabyen 
1544, [Gundii Dalbyn 1545], GunnarbYnn 1551 1600, GunarsbYnn 1564 
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1567, Gunarebyn 1572 1576, Gunnarebynn 1581, Gunnorknn 1585, 
Gunnerkenn 1621, Gunnerskn 1633, Gunnarssbyen 1660, Gunnarsbyn 
1877, Gunnarbyn 1915 jb. - [Gunnarudh 1554 t11, Gumreken 1581 tl, 
Gunreby 1589 tl. ^, Ä. jbr skattehmn 112  mtl. F. led. är säkerl. urspr. 
fsv. gen. *Gundridha(r) av ett mot fno.-isl. Gunnfriör svarande kvinno-
namn (jfr Lundgren, Personn. s. 81). S. led. är best. form av by (i dial.-
uttalet bö) 'gård'. - Hmnsdelen Påsserud pkara nämnes i Skjb 1540 
(Pdrsarid Lgl 2 s. 241), då ödegård under Källsbyn. F. led. innehåller 
troligen värml. dial. pdssa (pka) 'groda'. S. led är rud 'röjning'. 

Gyltenäs »ltn(e.s. - Gylthanes 1540, GYltenes 1544, -näss 1551, 
Gyltenäs 1576 1877 jb. - Gylteness 1540 Lgl 2 s. 241. ^, 1540 upptas en 
gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). Om f. led. se  Gyltenäs i Silleruds 
sn. Gården ligger på ett näs i Lelång. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn, från 1544 1 mtl, 1540, 1545 och 
1564-1600 upptaget i Blomskogs sn. 

2 Nordmanserud nOmansara, en utjord kr. Binamn: Piserud 
pisara. - Nordmanarudh 1564, Nordmanerud 1567 1572, Nord-
mandzryd 1585 1590, Nordmannarudh 1600, Nordmansrud o.d. 
1621-1715, Nordmanarud 1725, Nordmanserud 1825 1877 jb. - 
Nolmannerodh 1643 ffi. e•-• Första g. jb 1564, kyrkotorp. F. led. 
är gen. sg. (äldst gen. pl.) av nordman 'norrman'. S. led. är rud 
'röjning'. I binamnet är f. led, av okänd härledning. 
Källsbyn icgspan. - Kettelzken 1540, Kelzbyen 1540, Kettilsbyen 

1542 1544, Kättelssbynn 1545, Kielsknn 1551 1600, Kielby 1576, Kiäl-
ken 1680, Kjellbyn 1825 1877, Källsbyn 1915 jb. - Ketilsbyn 1540 Lgl 2 
s. 241, Kietilsby 1554 tl. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp 
(nu utj.). F. led. är urspr. gen. av det fsv. mansn. Kött!, senare Käll 
(Kjell). S. led. är best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. - Två hmns-
delar heta (N. och S.) Funkan fögka. Namnet sammanhänger möjl. 
med det västg. dial.ordet funka 'prunka, pråla'. Jfr Funkagdrden 
SOÄ III s. 4. 

1, 1 sk. ^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Lennartsfors kanalstation 
jämte industriella anläggningar ligga på ägorna. Jfr N. Vikane nedan. 

2 Grunnerud grip:tara, en utjord sk. - Grunderud(h) 1564 
1610, Grynderud 1567, [Gunnerudh 1621, Gunnerud 1725 1877], 
Grunnerud 1915 jb. ", Första g. jb 1564, skattetorp. F. led, torde 
vara gen. av en motsvarighet till det vanliga fno. mansn. Grundi. 
S. led. är rud 'röjning'. 

Sandviken sigamka; 	(Silbodal). - Sanduigen, Sanduigh 1540, 
-uich 1567, -wijkan 1660 1725, Sandviken 1877 jb. 	1540 upptas en 
gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). Ligger vid en vik av Stora Le. 

1, 1/2  sk. ", Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. - En lht heter öge 4ga 
(öge ek GS). Anledningen till namnet är okänd. 

2 Hälslund &Watt., en utjord sk. - Helislunda 1564 1600, 
Hellislund 1567, -lunda 1572 1590, Hällesslwnda 1610, Helleslundha 
1621, Hällesrud(h) 1633 1715, Hällesrud 1725, Hållerud 1825 1877, 
Hälslund 1915 jb. -  Hällslund GS. 	Första g. jb 1564, skattetorp. 
F. led. är sannol. gen. av en motsvarighet till fno. hellir m. 'klipp-
håla under framskjutande bergvägg'. En sådan finnes vid det intill-
liggande Hällstjärnet (se naturn.). Uttalet med st har uppkommit ur 
s i förbindelsen si. Jfr Hällesrud i Holmedals sn. 
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1 Skenhall &hal 1 sk. - [Skiffellä 1540, Ski(i)felle 1542 1544, 
Skijselle 1545], Skinell 1551, Skenelle 1564, Schennelle 1567, Skennelle 
1572 1585, Skännelle 1590, Skenill 1600, Skennel 1610, Skänhel 1621, 
Skenhall 1680, Skjenhall 1825 1877 jb. - Skynella 1554 tl, Skeneldh 
1564 tl, Skenella 1572 tl, Skienel 1612 tl, Skenhall 1629 tl kb ek GS. 
Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är fsv. skin 'sken', s. led. (böjningsform 
av) hälla 'berghäll'. I bygden uppges, att det skiner i hällarna lång väg 
utåt sjön, när de är våta av regn (i sht om solen ligger på). Jfr Skändla 
OGB II s. 125 och Lundahl i Göteb. o. Boh. 1. fornminnesfören. tidskr. 
1929 s. 77. 

Skomsnäs skömsnces. - [Skunssnes 1540], Skumssnes 1542 1544, 
Skomssnes 1545, Scomsnes 1567, Skwmsnäs 1572 1576, Skomsnäs 1680 
1877 jb. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.) F. 
led. är kanske gen. av ett mot det is1.-fno. Skiimr svarande mansn. (jfr 
Lundgren, Personn. s. 232). Gården ligger på ett näs i Fuxen. 

1, 1 sk. ".• Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Bastnäs betstncps, -nes, en utjord kr. - Bastennes 1564, Basta-

nes 1567, Bastenäs 1572 1576, Båstenes 1633, -näs 1680 1715, Båste-
näs 1725 1877, Bastnäs 1915 jb. - Bastnäs GS. F. led. är väl bast. 
Beredning av lind- eller träbast spelade fordom en stor roll i den 
folkliga hushållningen (jfr 0. Lundberg, Språk och stil 7, s. 82, 
J. Granlund, Folk-liv 7-8, s. 166 ff.). Lägenheten ligger på ett 
näs i Fuxen. Jfr Bastnäs SOÄ I: 2 s. 40, XIX s. 165 a, Bastemarken 
NG I s. 244, Basteneset NG XI s. 281. 

1 Stommen stöman 112  kr. Binamn: Trankil. - Sttommen 1544, 
Stommen 1877 jb. -  Stompnen y Tranekijl 1540 Lgl 2 s. 240. ", Första 
g. jb 1544, kyrkohmn 1 mtl (präste). På ägorna ligger Trankils kyrka. 
Om namnet Stommen se Stommen i V. Fågelviks sn. Om namnet Trankil 
se sockennamnet. 

Trane trba. - [Ttramu 1540 15441, Tran (n) egårdenn 1564 1567, 
Tranno 1572, Trano 1576 1590, Trana 1600 1723, Trane 1825 1877 jb. 
- Trano 1554 tl, Thrana 1572 tl, Trane 1612 tl, 1643-1840t. lh 1760 kb, 
Traned 1782 kb 1790t. 1830t. lh. 	1540 upptas en gård, vartill kommit 
en utjord. Namnet är väl urspr. böjningsform av ett ånamn *Trana 
'tranån', som kan ha varit namnet på bäcken från Abborrtjärn till Fuxen. 
Jfr sockennamnet. 

1/ 2  sk. ", Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. 
en utjord skatte. ^, Första g. jb 1564, kyrkoutjord. Antages 

(enl. bek) motsvara Tullön i Stora Le. 

Viker vikana Vikane. - Vikä 1540, Vicke 1542, Wiichar 1564, 
Wi(i)kar 1572 1585, Wickar 1576, Wijker 1610 1725, Viker 1877 jb. - 
Wika 1554 tl, Wijker 1564 tl, Wikar 1600 tl, Wikana 1619 tl. ^, 1540 
upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu hmn). Namnet är dial. plur. 
(i dial.uttalet i best. form) av vik. Gårdarna ligga vid vikar i Lelång. 

1 Norra (Viker) nOvg.kana Nordvikane 1 sk. - N. 1610 1660, 
Norra 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Kallas i dagligt tal van- 
ligen endast Vikane. På ägorna ligger Lennartsfors bruk (lenas14, 
lbttasfsg,, äv. lhase-), förr kallat Ränken (riegkan) eller Ränkefors 
bruk. Jfr Källsbyn ovan. I jb 1715-1825 upptas strömmen Ränken 
(varom se naturn.). 
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2 Södra (Viker) siirvgkand Sörvikane 1/4  sk. — Sunstevijker 
1564, -uicher 1567, -uichar 1581 1600, Sundzhe wijck 1621, Sör W. 
1633, S. W. 1660 1725, V. Södra 1877 jb. — Seduick 1554 tl, Sunre-
by 1572 tl, S. W. 1600 tl, Sör W. 1619 tl. ^, Första g. jb 1564, skatte-
torp, senare hmn (114  mt1). I den gamla namnformen Sunsteviker 
ingår dial. sunste 'sydligaste'; jfr Sundstabgn i Blomskogs sn. 
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Töcksmark 
tOissmark, thsmark 

Socknen, som nämnes första gången 1344, har sedan reformations-
tiden varit annex till Holmedal. F. led. är gen. av sjönamnet Töck 
(varom se naturn.). Om s. led. se  Nordmarks härad. 

Namnform före 1540: Dyghs mork 1344 DN XIII s. 16. 
Jordeboksformer fr.o.m. 1540: TYxmark S. 1540 1725, Tystmarck 

S. 1610, Tyszmark S. 1621, Tyksmark S. 1825 1877, Töcksmarks s. 
1914. 

Övriga namnformer: Tysmarck 1540 Lgl 2 s. 241, Tysmarka k. ib., 
Tyxmarke s. 1564 tl, TYsmarck s. 1589 tl, Tösmarck s. 1600 tl, Töcks-
marks s. 1773 Fw s. 2 1910 ml, Töcksmark 1911 kb. 

1 Backa baka 112  sk. — Backen 1540 1543, Backe 1544 1621, Backa 
1551 1915, S. Backa 1715, Backa Södra 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 
1/2  mtl. Namnet är böjningsform av backe. Gården ligger på höjder. 

1 Bryngelsbyn brOnspan 1 sk. — BrYnelzken 1541, Brynelsbyen 
1542, BrynolsbYen 1544, BrönsbYnn 1564 1590, BringelsbYn 1610, 
BrYngelssbyen 1621, Bryngelsbyn 1877 jb. — Brynnolffzbyn 1554 tl 
Brynnolffzbyn 1564 tl, BrönnelsbYn 1600 tl, [Bryn (n) elstårp 1624 lh]. 

Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Om namnet se B. i Silleruds sn. — En hmns-
del heter Stödan sta (Stöfva ek GS). Namnet är best. form av ett dial.-
ord stöda f. 'gungfly med källådror', en motsvarighet till det no. stode 
n. 'ställe, plats', som bl.a. ingår i ordet ilestode 'liten sumpmark som 
bildas av en källa'. En sådan (»e vieldeg st4a») med timrad och täckt 
brunn finnes vid gården. 

Bön bon. — Böen 1540, Bön 1877 jb. ^i Sedan 1540 upptas två 
gårdar. Om namnet se V. Bön i Karlanda sn. 

1 Västra (Bön) viestara (b4n) 112  sk. — Vestr' 1540, Vestra 
1877 jb. — En hmnsdel (avs.) heter Skansen skånsan. Här har 
funnits en skans för försvaret av Töcksforsbron. 

1 östra (Bön) åstara (kin) 1 sk. — öste 1540, östra 1877 jb. 
^, Ä. jbr skattehmn 1 mtl. På ägorna ligger Täcks fors bruk (tifIss-
fo.2„). — En hmnsdel heter Skärmon s,cirmon. Skärmon ek. Vad 
som föranlett f. led. är okänt. Man kan bl.a. gissa på *Skärm- (jfr 
bergn. Skärmen i Sk), *Skärp-, motsvarande no. dial. skjerpa f. 
'skarphet, torrhet i jorden', sv. dial. skärpa 'torr och ofruktbar 
mark' (jfr Skärperöd OGB XVI s. 10) el. *Skärv- 'lösa stenar' (jfr 
Skärvenås SOÄ VII: 1 s. 245). Åkerjorden uppges vara skarp sand. 

1 Dalen dqn 1 sk. — Dallen 1540, Dahlen 1877 jb. 	Ä. jbr 
skattehmn 1 mtl. Ligger i en dalgång. — En hmnsdel heter Enerhögen 

flarlzagart. F. led. är dial.ordet ener (fno. einir m.) 'en, Juniperus'. 
S. led. är antingen ordet hög, åsyftande högt läge, el. dial.ordet högg 
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m. hy 'tätt bestånd av träd och buskar, tät ungskog'. En sådan (med 
en) finnes vid gården. 

Elovsbyn bisp». - [011ufzbyen 1540], ElluffzbYen 1540, Eliiffz- 
byen 1544, Eluffzbynn 1551, Eleffzbynn 1564, Eloffzbynn 1633, Elofs-
byn 1877 jb. - Elaffzbyn 1554 tl, ElisbYn 1564 tl, -bY 1581 tl, EllisbYn 
1572 tl, Elssbyn 1642 lh. 	1540 upptas en gård, vartill kommit en 
utjord. Samma namn i Trankils sn (se ovan). 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Hmnsdelar: Gamlen 
geinaka. Namnet betyder väl urspr. 'den gamla stugan (el. tomten?) '. 
Nu ha tre hmnsdelar detta namn. N., S. Susen nOara, shttara 
stka. Urspr. kanske *Subrhusin 'de söderut i byn belägna husen'; 
jfr Sohus, uttalas sfs, NG IV: 2 s. 257 samt t.ex. Västhusen och 
Östhusen i Gårdtveten, Holmedals sn. 

2 Högboda lniksbo?r, äv. höksbok Högsbol, en utjord sk. - 
Högboda 1663 1715, Högboda 1725 1877 jb. 	Var ursprungligen 
skattetorp (senare utjord) till Stommen i östervallskogs sn (se där). 
Namnet är en förvanskning av ä. Högsbol el. Höksbol, vari f. led. 
är mångtydig (jfr Högstakan i Silleruds sn). Här ingår dock trol. 
ett mansn. Hög el. Hök. S. led. är väl urspr., liksom i dial.uttalet, 
bol 'nybygge', varom se J. Sahlgren, Nysund s. 85. Enligt en gammal 
sägen skall en person i Bön i östervallskog ha givit H. som fadder-
gåva till en person i Töcksmark. 
1 Gottersbyn girtasbell, 1 sk. - (j) Gautulfs bo 1344 DN XIII s. 16. 

- Gattuls (s)ben 1540 1544, -bYnn 1545, Guttelsbynn 1551, Gottolffz-
bYnn 1564 1585, GottelsbYnn 1567 1600, Gotolsbyn 1572 1576, GuttisbYn 
1610, Gåttesbyn 1633, GottersbYen 1660 1686, Gåttarsbyn 1825 1877, 
Gottersbyn 1915 jb. - Gatulsbyn, 1554 tl, Gattorsbyn 1564 tl, Gatthors- 
byn 1581 tl, GåtersbYn 1600 tl, GottersbYn 1612 tl. 	Ä. pm skattehmn 
1 mtl. F. led. är urspr. gen. av ett mot fno. Gautulfr, Gotulfr, Gatulfr 
svarande mansn. S. led. är best. form av by, bö 'gård'. 

Gråbol gr5l2o?,. - GrobYll 1541, -böll 1564 1581, -boll 1590 1600, 
Gråboll 1610 1680, Gråbohl 1877 jb. - Grobyll 1554 tl, -böl 1600 tl, 
-bol 1629 tl, GroddebYrde 1564 tl, -byrdh 1581 tl. •%, 1541 upptas en gård, 
vartill kommit ett torp (nu utj.). F. led. innehåller kanske ett mot fno. 
Gröa svarande kvinnonamn. S. led. är bol (med biformen böle) 'ny-
bygge', varom se J. Sahlgren, Nysund s. 85. 

1, 1/2  sk. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. 
2 Bogen b4gan, en utjord sk. - Bogen 1572-1877, Bogan 1680 

jb. 	Första g. jb 1572, skattetorp. Namnet, som användes om 
hmnsdelarna Sjöbråten o. ödegården vid Ned. Hurr, är möjl. best.. 
form av ett mot fno. bugr 'krökning' svarande ord (jfr Rinnebogen 
nedan under naturn., smärre platser, Bogen SOV VI s. 21), här 
liksom i boh. buis (jfr OGB XVI s. 125) och i Kattesbogen SOA. XIX 
s. 258 i bet. 'bukt'. En svagt markerad sådan finnes vid Sjöbråten, 
jfr vidare det skånska gårdnamnet Båt), varom se J. Sahlgren 
i NoB 1924, s. 180 f. Med avseende på dial.uttalet jfr &Aga 'båge'. 
Gåttarsbyn se Gottersbyn. 
Hån het.n. - (j) Haanne 1396 Lgl 2 s. 220 (rättat efter or.). - Haen 

1540 1541, Hoen 1544, Haan 1544, Håånn 1545-1633, Hån 1572-1877 jb. 
- Håen m. 1600t. 1772 ggk. 	1540 upptas två gårdar. Namnet är best. 
5 
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form, äldst i dat. sing., av dial.ordet hå f. (fsv. *hä m. el. f.) 'vik, ut- 
vidgning av en å'. Om ordet se vidare Sahlgren, Vad våra ortn. berätta 
(1932), s. 38 f., Zetterholm i Ordgeografi och språkhistoria (1936), s. 
34 ff. För ljudutvecklingen jfr Hän i Holmedals sn. Gårdarna ligga vid 
en avskild vik av sjön Töck (Håviken). Jfr gårdn. Hån SOV II s. 22. 

1 Nedre (Hån) nara hgn 1 sk. - Nedr' 1540, Nedra 1877 jb. 
", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - Två hmnsdelar heta Lös, Nedre nara 
lik (Ned. Lös ek, Lös GS). Ett gårdn. Lös finnes på flera ställen 
i sydöstra Norge. Det skrevs, liksom gårdn. Löse i Tanums sn och 
hd i Bohuslän, under medeltiden i Liodhusum o.d. (se NG II s. 88, 
180, VI s. 177) och visar sig således ha samma ursprung som 
Lödöse i Västergötland, som i ä. tid skrevs bl.a. Lödhos 1285, j 
Lödusum 1371, Löse 1501, Gamma/ös 1740 (SOÄ II s. 61 f.). Om 
detta namn se Sahlgren i Hälsingborgs historia I s. 150. Rimligtvis 
ha de ifrågavarande gårdarna uppkallats efter den gamla västgötska 
köpstaden. 

1 Övre (Hån) divan hem 11, sk. - öste 1540, Öffre 1543, öfra 
1877 jb. - öffwer 1540 Lgl 2, s. 241. ", Ä. jbr kyrkohmn 1/2  mtl. 
- En hmnsdel heter Leken kkan. Anledningen till namnet uppges 
vara, att det före bebyggelsen var fågellek 'lekplats för orre (och 
tjäder?)' på platsen. Två hmnsdelar heta Lös, övre dvar a 14s (öf. 
Lös ek). Se Lös, Nedre ovan. 

1 Knutsbol kndeispa Knutsbo il, sk. - Knusbode 1540 1545, Knuttz-
boda 1564 1600, -buda 1572, Knutzboll 1610 1680, Knutsbol 1877 jb. - 
Knutzboll 1564 tl, -bo 1642 lh. ^, Ä. jbr skattehmn 1/ 2  mtl. S. led. är 
urspr. gammal pl. boda av bod. 

1 Kyrkogården, en jordlägenhet kr. Kyrkogården 1929 jb. -Införd 
i jb jämlikt kammarkollegii beslut 4/9  1929. 

1 Sanda SåttYln Sandum 1 sk. - (i) Sandem 1396 Lgl 2 s. 220. - 
Sandim 1540, Sondim 1544, Ssande 1542, Sånemne 1551, Sanda 1564-
1877 jb. - Sondem 1554 tl, Sandem 1564 tl, Sandhem 1572 tl, Sannim 
1589 tl, Sannum 1642 lh, Sannom 1642 lh 1725 kb. ^, Ä. jbr skattehmn 
1 mtl. Namnet är en urspr. sammansättning av sand och hem i bet. 'gård'. 
Jfr Sandum flerst. på östlandet i Norge (se NG II s. 185 f.). 

1 Skarbol skårbok, 81049'0)0 1 sk. - Skarpabool 1396 Lgl 2 s. 220. 
- Skarebolleth 1540, -boll 1544 1680, Skarrboll 1542, Skarrä- 1545, 
Skarböl 1572, Skarebol o.d. 1600 1877, Skarbol 1915 jb. - Skarabolith 
1554 tl, Skareboll 1564 tl, Skarbue 1589 tl, -boll 1612 tl, Skarebol 1600 tl. 

Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är väl urspr. fsv. gen. av tillnamnet 
Skarpe (se Hellquist, Tum. s. 103) el. snarare best. form av adj. 
skarp i bet. 'skarp, torr, mager' om jordmån. Hemmanets jord är enl. 
1642 lh »grund lero iord». Jfr Skarrebol NG II s. 202. Dial.uttalets 
slutna a är påfallande och kunde tyda på uppkallelse efter det no. 
namnet. Jfr dock snnamnet Karlanda ovan. 

Skrädene skripna. - Skredr' 1540, Skreden 1541, [Skänne 1551], 
Skreenn 1564 1600, Skränn 1572 1590, Skrädene o.d. 1621-1877 jb. - 
Skreddherne 1564 tl, Skreddhenne 1572 tl, Skräen(n) e 1589 1600 tl, 
Skräne 1612 tl 1717 kb, Skrädaane, Skrädäne 1642 lh, Skrädne 1820t. lh. 
^, 1540 upptas en gård och en ödegård (nu utj.). Namnet är möjl., 
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såsom NG I s. 2 antagits betr. det no. gårdn. Skrene, en substantiverad 
böjd form av det värml. adj. skrän, motsvarande andra sv. dial. skrinn, 
no. dial. skrceen, skrein o.d. 'mager, torr, ofruktbar', alltså urspr. 
*Skräna el.dyl. 'den magra (åkerjorden)'; jfr gårdn. Magra SOÄ III 
s. 30 f. och ägon. Skarpan SOV VI s. 165. 

1, 1/2  sk. ••••• Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. — Hmnsdelar: Edet 
ck. Vid ett sund i den s.k. Backaviken av sjön Töck. Namnet är 
best. form av ordet ed i bet. 'passage utefter vatten'. På grund av 
strömdrag fryser sundet dåligt, varför man vid färd på isen här 
kör ett stycke på land. Rivehuvudet rivahuva. Rifhufvud ek. Namnet 
betyder 'räfshuvudet' och är säkerl. föranlett av ägornas form. 

2 Karlås, en utjord sk. — Kalffhaen (öde) 1540, öst' Kålsåånn 
1564, Kulånn 1567, Kålshån 1572, -hånn 1576 1590, Kolzhåånn 
1581, Kolfholm el. Carlsåånn 1610, Karlsååss 1621, Karsååss 1633, 
Carlåhss 1660 1686, Carlås 1725 1877 jb. — Kaalhån 1642 ffi, Carl- 
åhn sl. 1600t. lh, Karlås bek. 	Jb 1540 ödegård, därefter 1564, 
skattetorp. Namnet avser de nu till Nedre Hån hörande hmnsdelarna 
Nedre och Övre Karlsvang 14ctra, eivar a kddsvag. Det är trol. ett 
urspr. *Kalfs-häen(ne), inneh. i f. led. gen. av mansn. Karulf, Kall 
och i s. led. gårdn. Hån. Namnet Karlsvang är kanske ett urspr. 
*Kalfshåvang, som kunnat beteckna ägorna, då gården legat öde 
(jfr uppgiften om ödesmål i jb 1540). Om s. led. vang se Stenvangen 
nedan under Stenbyn. 

1 Stenbyn samban 1 sk. — SttenabY 1540, Stennäby 1542, Stten-
byen 1544, Stenbyn 1576 1877, Stebynn 1581 jb. — SteenbYn 1554 tl, 
StebYen 1589 tl. ", Ä. jbr skattehmn 1 mtl. F. led. är urspr. gen. plur. 
av sten; jfr Steneby SOÄ XIX s. 105, OGB IV s. 26 f. Stenar, som kunna 
ha föranlett namnet, omnämnas av Fw s. 135 och Östlind s. 20, men 
även andra stora stenblock finnas på ägorna. Om sådana vittnar väl 
det i slutet av 1200-talet nämnda gränsmärket mellan Sverige och Norge 
»runafuruna (ack.) vid steinana» 'den med runor märkta furan vid 
stenarna', som nu trol. motsvaras av riksröset nr 31 Runnetjärnsröset 
(se detta), vilket även utgör gränsmärke mellan Stenbyn och Nedre Hån. 
Se även namn på hmnsdelar nedan samt Helmesstenen och Stenstjärn 
under naturn. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård' el. 
möjl. urspr. bygd (jfr SOÄ XIX s. 105). — Hmnsdelar: Stenvadet stånva. 
Stenva ek. Här var förr ett (sten) vad 'ställe (med berggrund) där man 
körde i vattnet över en bäck'. Stenvangen sthvaean. Steenwagn (»en 
liten ödhe gårdt») 1642 lh. Där uppges vara mycket stenigt. S. led, är 
no. vang, sv. vång 'gräsvall, äng, fält'; jfr Vången SOV VI s. 73, Kalvangs-
udden SOV VI s. 141. 

Stommen siöman. — Stommen 1825 1877 jb. Omfattar numera 
tre gårdar och en utjord. 	Se nr 2 nedan och S. i V. Fågelviks sn. 

1 Öbyn hban 114  sk. — S. el. ()byn 1825 1877, ()byn 1915 jb. 
— öbyn 1725 1911 kb ek GS. ^, Första g. jb 1825, skattehmn 
1/4  mtl, utbrutet ur nr 3(7). Har varit komministerboställe men enl. 
kungl. brev 18/6  1811 utbytt mot 1/4  mtl Bjärn i Karlanda sn. Om 
namnet se nr 4. 

2 Prästgården 1/2  kr. — Stomen 1543, Stompnen 1564 1600; 
Prestegården 1610 1621, Prästegården 1633 1725, Prestegården 
1825, S. el. Prestegården 1877, Prästegården 1915 jb. — Stompnen 
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y Tysmarck 1540 Lgl 2 s. 241; Töcksmark o.d. 1642-1805 lh, Tycks-
mark 1770t. 1805 lh; Kyrkiobyn 1790t. lh, Kyrkobyn 1820t. 1h. 

jbr kyrkohmn 1 mtl (präste), varur nuv. nr  1 och 3 utbrutits. 
Pastors i Holmedal stomhemman. Kallades förr även Nedre Töcks-
mark (nara tkmark). — En lägenhet kallas Verket vdrka. Namnet 
är föranlett av anläggningar för bearbetning av täljsten; se Östlind 
s. 22, 98. Lägenheten Älgerud *jan skall ha fått sitt namn av att 
älgar ibland kommit fram ur skogen där. S. led, är rud 'röjning'. 

39 1/4  kr. Binamn: Prästgården pri65,q4n. 	Första g. jb 1825, 
kronohmn 1/ 2  mtl, utbrutet ur nr 2 (jfr nr 1). Komministerboställe. 
På ägorna ligger Töcksmarks kyrka. Kallades förr även övre 
Töcksmark (vara tifsmark). 

4 ()byn, en utjord kr. — öbYn o.d. 1572-1715, ()byn 1825 
1877 jb. — Ödebyn 1540 Lgl 2, s. 241. 	Första g. jb 1572, kyrko. 
Hör under komministerbostället. Namnet är trol. urspr. *Ödebyn 
'ödegården'. 

Töresbyn tkgpan, t4pan. 	Ttö'sbYen 1540, -byen 1542, Ttyris- 
byen 1544, Töresbynn 1551, Töresbyn o.d. 1610-1877 jb. — Törsbyn 
1830t. 1h. 	1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). 
F. led. är gen. av mansn. Töres (av ä. Thyrgils). S. led. är best. form 
av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. — Några hmnsdelar kallas Torsbyn 
tis,pan. Ttolisbyen (»en ode gordh») 1540 jb, Tållessby 1642 lh (ödetorp). 
Namnet innehåller väl gen. av mansn. fsv. Thorlef, fno. kor/dir. 

1, 1 sk. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. 
2 Ringstad rigsta, en utjord sk. — Ringstad 1564 1715, Ringsta 

1725, Ringstad 1877 jb. ^, Första g. jb 1564, skattetorp. Namnets 
härledning är oviss. Möjl. ingår det gamla mansn. Ring. S. led. är i 
så fall stad 'bostad'. Jfr Ringstad NG II s. 184, SOÄ XIX s. 38. 

1 Ulvenäs itkvances 1/ sk. sk. -- VI (ff) uanes 1540 1544, Ulfvenäs o.d. 
1551-1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1/ 2  mtl. F. led. är urspr. gen. pl. av 
djurn. ulv. S. led. avser en höjd, som på ena sidan begränsas av sjön 
Töck, på andra sidan av en i sjön snett utmynnande bäckdal. Hemmanet 
ligger i en utkant av den odlade bygden, där vargar ofta torde ha upp-
trätt; se Ulveberget, naturn. 

1 Ärtetjärn «ren 1 /2  sk. — Erttekier 1551, -kiernn 1564 1590, Artte-
kiern 1572, Ärtekjern 1877 jb. — Ertatiern 1540 Lgl 2 s. 241, Artekier 
1589 tl. ^, Första g. jb 1551 (men nämnt i Skjb 1540), kyrkohmn 1/2  mtl. 
F. led. innehåller säkerligen gen. pl. av fnord. allt, celft 'svan'. Jfr A. 
Noreen, NoB 1913, s. 5 ff. Gården ligger vid en avskild vik av sjön 
Töck, den s.k. Ärtetjärnsviken, som troligen urspr. hetat endast Ärte-
tjärn. Jfr Ärtemarks sn SOÄ XIX s. 170, Ärteviken SOV IV s. 24. 

1 östergård tistag0 1 sk. — öste gord', öster gorden 1544, öster-
gården o.d. 1567-1686, Östengårdh 1551, östegården o.d. 1633-1877, 
östegård 1915 jb. — östegård 1564 1600 tl 1642-1842 lh 1723 1911 kb, 
-gårdtt 1589 tl, östagårdh 1642 lh, Östgård m. 1600t. 1742 ggk. 
Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Ligger öster om sjön Töck. Namnet är givet 
med utgångspunkt från den äldre bebyggelsen väster om sjön, snarast 
Bryngelsbyn, till vilken ö. kanske urspr. hört. 
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Östervallsk og 
ostavcilsko, i dag!. tal vanl. åstaval Östevall. 

Socknen, som nämnes först 1531, har sedan reformationstiden varit 
annex till Holmedal. Namnet innehåller utan tvivel sjön ()stens urspr. 
namn, vilket möjl. varit *öfsta-vatn 'den översta stora sjön'. Genom 
omtolkning i anslutning till öst och öster har då sjönamnet utvecklats 
till östwatn 1642, öster Watnet 1656, österwatn m. 1600t.; den kortare 
formen ()sten uppträder först vid mitten av 1700t. (se vidare sjön. 
()sten). Den äldsta kända formen av sockennamnet, östanudsko (kon-
trollerad efter or.), står i en förteckning över klockskatten från Dal 
1531 (»Strödda kamerala handlingar vol. 68» i KA), som utgör en 
omsorgsfull renskrift. Förlagan kan förmodas ha haft formen *östa-
uadsko. Jfr östawatnskoghe S. 1564, östeuaskog S. 1572. östevasskog 
har tidigt omtytts till öste (r)vallskog. Att namnet urspr. innehåller 
ordet vatten bekräftas därav, att 'inbyggare i ö.' i dial. heter (jämte 
östevalling Astavabg) östevättning (Astametyng). 

Namnformer före 1540: östanudsko 1531 Lgl 2 s. 228. 
Jordeboksformer fr.o.m. 1540: östervalskoffh S. 1540, östre Wall-

skog S. 1545, östanskogh S. 1551, österualskog S. 1564 1581, östeual-
scog S. 1567, östeuaskog S. 1572, österualdscogh S. 1600, östervallskog 
S. 1825 1877. 

Övriga namnformer: Östewalsskogs k. 1540 Lgl 2 s. 241, österual-
skogh s. 1554 tl, östawatnskoghe s. 1564 tl, östeuall s. 1589 tl, östwall 
1773 Fw s. 3. 

1 Anunderud åttban, äv. 492tbon Annbön 1/3  sk. - A'nndbYen (öde) 
1540, AnunsbYnn 1551, Amundzbynn 1564, -bynn 1567, Anundebyn 
o.d. 1572-1633, Amundebyn 1576, Amundabyn (n) 1590 1600; Amunde-
rud o.d. 1660-1877, Anunderud 1917 jb. AnunnebYen 1589 tl, Amunde-
bynn 1612 tl, Amundebyn 1718 kb, Annebyn 1719 kb, Amunnebyn 1795 
lh, Amunderud ek GS kb. 	Jb 1540-41 ödegård, införes åter jb 1551, 
skattetomt, torp, senare hmn (1/3  mtl) F. led. är väl urspr. fsv. gen. av 
mansn. Anund, senare ofta genom missuppfattning i skrift utbytt mot 
Amund. S. led. är urspr. och ännu i dial.uttalet -byn (i dessa trakter 
-bön) 'gården', i jb från mitten av 1600-talet utbytt mot -rad 'röjning'. 

Björkenäs bi&rkancps. - Birckenes 1540 1544, Berckenes 1545, 
Biörkenes 1551, Börkenes 1567, Björkenäs 1825 1877 jb. - Byrkenes 
1554 tl. ^, 1540 upptas en gård, vartill kommit en utjord. Om f. led. 
se  Björkeviken i Holmedals sn. Gården ligger på ett näs i sjön Osten. 

1/2  sk. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. 
en utjord kr. 	Första g. jb 1564, kyrkoutj. Är nu okänd. 

1 Boda bilor Bu (d) er 1/3  sk. - Boder (öde) 1540, Bodaar 1551, 
Boda 1564 1877, Budar 1572, Bwda 1576. - Boda 1540 Lgl 2 s. 241, 
Bwre 1589 tl, Buda 1600 tl, Buane 1718 kb. 	Jb 1540 ödegård, införes 
å',ter 1551, skattetomt, torp, senare hmn (1/3  mtl). Namnet är pl. av bod 
i dial.formen bu, säkerligen i bet. 'fäbod'. 
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1 Bottner båt.nar, bitnar 112  sk. - Bodennä, Bottnannä 1540, Bott-
nar 1541, Bottnä 1544, Bottnne 1545, Bottnen 1551 1610, Bottnann 1564 
1600, Botnan 1576, Botnen 1621 1633, Båtnär 1660 1725, Båttner 1825 
1877 jb. - Bothna 1554 tl, Botnum 1564 tl, Botne 1589 tl, Bottna 1600 
tl, Båttnane 1642 lh. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. Namnet är pl. av 
botten i bet. 'innersta delen av ett vatten' (jfr Sillebotten i Silleruds sn, 
Vikebotten i Silbodals sn) och föranlett av den äldsta bebyggelsens läge 
vid n. änden av Bottnertjärnet. 

Bön bin. - Böen 1540 1544, Bönn 1551 1590, Bön o.d. 1633-1877 
jb. ".• 1540 upptas en gård, vartill kommit ett torp (nu utj.). På ägorna 
ligger socknens kyrka. Om namnet se Bön i Karlanda sn. 

1, 1 sk. ^' Ä. jbr skattehmn 1 mtl. - En hmnsdel heter 
Tången klen. Tången ek. Vid en udde i sjön Osten. Jfr gårdn. 
Tången i Holmedals sn. 

2 Kroken kr4kan, en utjord sk. Binamn: Bökroken bdkrokan. 
- Kroken o.d. 1564-1715, B. Kroken 1725 1877 jb. - Bönskroken 
1911 kb. 	Första g. jb 1564, skattetorp. Namnet är väl givet efter 
läget i en avkrok vid Kroksjöarna. 

Djurskog se Juskog. 

Ivarsbyn vckpan. - Iuarsbyen 1540, Ifvarsbyn o.d. 1572-1877, 
Warsbynn 1551, IfwersbYn 1633 jb. - IffworsbYn 1564 1581 tl, Iffuers-
byen 1589 tl, Ifwarsby 1612 tl. ^- Sedan 1540 upptas två gårdar. F. led. 
är gen. av mansn. Ivar. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet bö) 'gård'. 

1 Norra (Ivarsbyn) n4kara (v.), nOgon 1 sk. 	Nordr' 1540, 
Norra 1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Kallas i dagligt tal vanl. 
Nordgården. 

1 Södra (Ivarsbyn) sar a (v.) 112  sk. - Ssödr' 1540, Södra 
1877 jb. 	Ä. jbr skattehmn 1/2  mtl. Kallas i dagligt tal vanl. Söder- 
gården (shyan). - En hmnsdel heter Huven 14van. Namnet är 
best. form av en motsvarighet till no. dial. kuv m. 'rund höjd'. Stället 
ligger på en sådan. 

1 Juskog 'Oka 1 sk. - Gischoffh 1540, Giiskoff (h) 1542 1545, Giö-
skogh 1564 1567, Gyskog 1572 1576, Giuskogh 1585 1590, Giufskogh 
1600, Diurskog (h) 1610 1725, Djurskog 1825 1877, Juskog 1917 jb. - 
Gysskogh 1554 tl, Gyskogh 1564 tl, Iuskogh 1600 tl, Giueskogh 1612 tl, 
Giufskogh 1629 tl, Jusskogh, Gy(s)zkogh 1642 lh. 	Ä. jbr skattehmn 
1 mtl. F. led. är trol. samma ord gjuv, gyv 'håla, fördjupning, klyfta 
o.d.' som hmnsnamnet Djuu i Silbodals sn. Gården ligger mellan höjder. 

1 Navarsviken nåvas,vika 112  sk. - Nauarssuigen 1540 1542, Nauar-
uigen 1541, Naffuarssuigh 1544, Naffuerswickenn 1551, -uichenn 1581, 
Nauarsuickenn 1564, Nafvarsviken 1825 1877 jb. - Naffuarsuiken 1554 
tl, Naffworswiken 1564 1581 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1/ 2  mtl. F. led. är 
förmodligen gen. av ordet navar 'borr', som i Norge brukas som namn 
på långa och smala vikar eller halvöar (se NG XVII, s. 124). Gården 
ligger på en halvö invid en vik med jämförelsevis smalt inlopp. Jfr 
Navarst järnet i Silleruds sn (se naturn.). - Hmnsdelar: N., S. Skansen 
narara, sånara skcinsti. Skansen ek GS. Här har . funnits en skans i 
äldre tid (se östlind s. 34). 
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1 Rommenäs rönianTs 1 sk. — Romannes 1540 1544, Romaness 
1545, Romeness 1551, -näs 1576 1581, Remmenäss 1621, Rommenäs 
1633-1877 jb. — Romanäs 1554 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Gården 
ligger vid Rommenäsälven, som kommer från Römsjöen i Norge, efter 
vilken Römskogen sogn (bl.a. skriven i Rim, Rimskogen 1369, se NG I 
s. 173) fått sitt namn. Sannol. har äv. Rommenäsälven urspr. benämnts 
efter denna sjö. Då sjönamnet torde innehålla subst. rime m. 'långsträckt 
förhöjning', syftande på det långa och smala näs, som når nästan tvärs 
över sjöns s.v. del och på vilken landsvägen går fram över sjön, kan 
åns urspr. namn ha varit (*Rima-ä el.) *Rima. Gårdens urspr. namn-
form har då sannol. varit *Rimu-nes, innehållande gen. av ånamnet. 
Härav har kunnat bli *Rymuze- och *Römme-nås, medan däremot 
utveckling till Romme- i f. led. är svårare att förstå. Möjl. har *Rimu 
genom »tilljämning» blivit *Rumu, varav blivit Romme på samma sätt 
som rum i dial. blivit roly. Denna utveckling har dock kanske ägt rum 
endast i gårdnamnet och där skett i anslutning till gårdn. Rommenäs 
i Värmskogs sn, Gillbergs hd, och andra ortn. som innehålla namn-
elementet Rom- i f. leden. Jfr det boh. sockenn. Romelanda OGB V 
s. 54 f. S. led, nås kunde motiveras av att gårdarna ligga på en höjd, 
som skjuter fram emot Rommenäsälvens mynning och sjön Osten; jfr 
~nås i Karlanda sn samt Ulvenås i Töcksmarks sn. Möjl. avses dock 
det näs vid älven, efter vilket de båda hmnsdelarna (N. och S.) Ånäset 
(inresa benämnts. Detta namn har altern. formen Årnäset (fincesa, vari 
f. led. är fsv. gen. år (dr) av ä 'å'; jfr Årjäng i Silbodals sn. 

Stommen stöman. Binamn: Kyrkebön 7i9.rkabon, 	— Stomen 
1543 1545, Stommen 1825 1877 jb. — Stompnen y östewalsskog 1540 
Lgl 2 s. 241; Kiörkiobyn 1642 lh, Kyrkebyn 1719 1778 kb 1788 lh, 
1731 lh. ^, Omfattar en gård och två utjordar. Gården kallas oftare 
Kyrkebön. Här stod kyrkan till år 1858 (östlind s. 75). Om namnet 
Stommen se Stommen i V. Fågelviks sn. 

1, 1 sk. ^, Första g. jb 1543 (men nämnes i Skjb 1540) , kyrko-
hmn 1 mtl. — Hmnsdelar: Boviken «anka, förr äv. boa, Bu-
viken. Bovik ek GS. Vid en vik av sjön Osten. Om f. led. se  (L.) Boda i Blomskogs sn. Edet p.  Edet ek GS. På edet mellan Mjög-
sjön och Töck. L. Edet viellecep Vässleedet. L. Edet ek GS. Anled-
ningen till namnet är att en vinterväg på Strömsjön här gått över 
en udde i sundet vid Kyrkebön. Jfr Edet i Skrädene, Töcksmarks 
sn. Kastet kästa. Vid sjön Töck. Om namnet se K. under Smolmark, 
Karlanda sn. Vinterstaden vintajain. Vid sundet i s. änden av 
Strömmesjön. Om namnet se V. under naturn. (avd. vikar, uddar, 
smärre platser). Vid färd på den tillfrusna sjön körde man i land 
strax norr om V. vid det s.k. Vinterstadhålet (se naturn., vikar), 
då sundet längre söderut ej var körstarkt. 

2 Högboda, en utjord sk. — Höxboll 1564 1567, -bord(h) 1572 
1590, Hoxbord 1585, Högboda o.d. 1610-1715, Högeboda 1660, 
Högboda 1825 1877 jb. ,•••• Första g. jb 1564, skattetorp. Hör åtm. 
sedan 1663 till Elovsbyn i Töcksmarks sn; se vidare under Elovsbyn. 

3 Svensbyn svehtspan, en utjord sk. — [Sunssbyen 1540], 
SwensbYen o.d. 1541-1621, -bY 1551, SuenisbYn 1590 1600, Swänne-
byen 1715, Swännebyn 1725, Svennebyn 1877, Svensbyn 1916 jb. 
— Swensbyn 1540 Lgl 2 s. 242. "- Jb 1540-41 ödegård, infördes 
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åter 1551, skattetomt, torp. S. led. är best. form av by (i dial.uttalet 
bö) 'gård'. 

1 Strömmer strbny ar 1 sk. — Strömar 1540 1600, Strömän 1543, 
Strömä 1554, Strömma 1545, Ström o.d. 1551-1567, Strömer 1633, 
Strömmer 1660 1877 jb. Ströman 1554 tl, Strömum 1564 tl, Strömme 
1600 tl, Ströma 1612 tl. 	Ä. jbr skattehmn 1 mtl. Namnet är pl. av 
ström. Gården ligger vid Strömmesjön och vid sundet mellan denna sjö 
och sjön osten. Före 1915, då sistn. sjö sänktes med omkr. 1 m (se 
Östlind s. 28), var det starkt strömdrag i det nuv. sundet. 



mtl — mantal. 
möj/. — möjligen. 

— neutrum; namn; norra. 
naturn. — naturnamn. 
NG — (Rygh m.fl.) Norske Gaardnavne, 

1897 ff. 
NG Id!. — Norske Gaardnavne. Forord og 

Indledning, 1898. 
no. — norsk(t), norska. 
NoB — Namn och bygd. Tidskrift för nor- 

disk ortnamnsforskning. 
N.o.H. — Nationen och Hembygden, skrift- 

serie, utg. av Värml. Nat. i Uppsala och 
föreningen Nationen och Hembygden. 

nom. — nominativ. 
norr!. — norrländsk (a) . 
nsv. — nysvensk (t), nysvenska. 
nyb. — nybygge. 

— omkring; och. 
obest. — obestämd. 
of ärm. — oförmedlat. 
OGB — Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 

län. 
0Magnus 1539 — Charta marina (utg. av 

0. Brenner). 
or (ig.). — original. 
ortn. — ortnamn. 
oskattl. — oskattlagt. 
otr. — otryckt. 
par. — parochia. 
pl (ur). — pluralis. 
preb. — prebende. 
RA — Svenska Riksarkivet. 
reg — Gustaf I:s registratur. 
rjb — reduktionsjordeboken. 
rspr. — riksspråk. 
s. — senare; sidan (i hänvisningar); socken 

(i citat); södra. 
Sahlgren, Nysund — Nysunds sockens 

gårdnamn. I Nysunds socken. Minnes- 
skrift utg. . . 1938. Örebro 1938. 

SD — Svenskt diplomatarium; SDns — ny 
serie av nämnda. 

sg. — singularis. 
sing. — singularis. 
Sjön. — (Hellquist) Studier öfver de svenska 

sjönamnen (Sv. landsm. XX). 
Sk — Skillingmarks sn. 
sk — skatte. 
Sk jb — Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 

(utg. som bilaga till Västergötlands 
fornminnesförenings tidskrift och i Lig- 
nell, Beskrifning öfver Grefskapet Dal). 

si. — slutet av. 
sn -- socken. 
SOH — Sveriges ortnamn, Hallands län. 
SOV — Sverges ortnamn, Värmlands län. 
SOA: — Sverges ortnamn, Älvsborgs län. 
sp. — spalt. 
Spegel — Skriftelige bewis hörande till 

swenska kyrckio-historien eller biskops 
chrönikan, . . sammansökte [av Haqvin 
Spegel], utg. [av E. Benzelius]. Ups. 1716. 

ss. — såsom. 
Stb — Bidrag till Skandinaviens historia ur 

utländska arkiver samlade och utg. af  
C. G. Styffe, 1859-84. 

Stu — Styffe, Skandinavien under unions- 
tiden, 3. uppl. 

subst. — substantiv. 
sv. — svensk (t), svenska. 
Sv. landsm. — (Lundell) Svenska lands- 

mål (en) . 
t — torp. 
t. — talet. 
tilln. — tillnamn (et) . 
t/ — tiondelängd(er). 
ty. — tysk (t), tyska. 
Tö — Töcksmarks sn. 
urspr. — ursprunglig (en), ursprungligt, 

-liga. 
utj. — utjord. 
v. — verb; västra. 
vgl 1 — äldre Västgötalagen (utg. av Schly- 

ter och Collin). 
värmt. — värmländsk (t), värmländska. 
värml. db — värmländska domböcker i 

Göta hovrätts arkiv. 
västg. — västgötska. 
västsv. — västsvensk. 
y. — yngre. 
ä. — äldre. 
ögon. — ägonamn (et) . 
ä. jbr — (förekommer i) äldre jordeböcker. 
0 — Ostervallskogs sn. 
ö. — östra. 
ökn. — öknamn (et) . 
Ostlind — Ostlind, Karl A., Omkring Töck 

och Osten, Gbg 1930. 



Allmänna anmärkningar. 
Namnen äro uppdelade på två avdelningar, territoriella namn (namn 

på hemman o.d.) och naturnamn (namn på sjöar, älvar, öar, berg o.d.). 
De förra äro ordnade efter socknar, de senare häradsvis. Detta häfte 
omfattar endast territoriella namn. Uppslagsformen för de territoriella 
namnen är i allmänhet senaste jordeboks (för Värmland 1877 med däri 
senare införda ändringar och tillägg). Den föregående siffran är hemma-
nets nummer i jordeboken. Därefter anges dialektuttalet med s.k. lands-
målsalfabet samt jordnaturen, t.e. 1 (mantal) kr(ono). Härefter med-
delas, om sådana finnas, namnformer före äldsta jordebok (i Värm-
land 1540). Så följer — efter ett tankstreck — ett urval av jordeboks-
former. Följande jordeböcker ha fullständigt excerperats: 1540, 42, 43, 
46, 48, 50, 51, 68, 72, 76, 81, 85, 90, 1600, 10, 21, 33, 60, 80, 86 (rjb), 
1715, 25, 1825, 1877. — »Rud o.d. 1540-1877» betecknar att namnet 
förekommer i formen Rud eller därmed fullt likvärdiga former flera 
gånger fr.o.m. 1540 t.o.m. 1877. Fet siffra utmärker nu gällande jorde-
boksform. Efter nytt tankstreck följa övriga namnformer av intresse. 
Efter tecknet — följa (kameral)historiska notiser o.d. samt namnför-
klaring. — Naturnamnen äro uppställda på ungefär samma sätt. Efter 
uppslagsformen följer närmast förkortning för den socken där sjön, 
ön o.s.v. K-Sb anger, att t.ex. viken ifråga hör delvis till Karlanda 
socken, delvis till Silbodals socken. En stjärna (*) framför en namnform 
betecknar densamma såsom konstruerad. 

Förut har utkommit: 

Del II. Fryksdals härad, 1923 	  Pris Kr. 4: 75 
» III. Färnebo härad, 1934 	  » » 50 
» IV. Gillbergs härad, 1922 	  » » 4: 50 
» V. Grums härad, 1926 	  » » 3: — 
» VI. Jösse härad, 1942 	  » » 5: — 
» VII. Karlstads härad, 1922 	  » » 2: — 
» VIII. Kils härad, 1939 	  » » 4: 50 
»  Nyeds härad, 1925 	  » » 1:25 
»  Näs härad, 1944 	  » » 5: — 
» XII. Visnums härad, 1939 	  » » 3: 75 
» XIII. Väse härad, 1924 	  » » 2: — 
» XIV. Älvdals härad, 1938 	  » » 6: 50 
» XV. ölme härad, 1939 	  » 50 

Pris kr. 5:—. 

Lund 1950. Carl Bloms Boktruckeri A.-B. 


