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Förkortningar: 
a.a. — anförda arbete. 
Aasen — Aasen, Norsk Ordbog, 1873. 
Ad — C. A. Agardh, Försök till en stats- 

ekonomisk statistik öfver Sverige, 1852 
—54. 

adj. — adjektiv. 
adv. — adverb. 
altern. — alternativt. 
anf. litt. — anförd litteratur. 
an!. st. — anförda ställe. 
anglosax. — anglosaxisk(t), anglosaxiska. 
anledn. — anledningen. 
appell. — appellativ (et). 
Arkiv — Arkiv för nordisk filologi, 1883—. 
a.st. — anförda ställe. 
avd. — avdelning. 
avledn. — avledning. 
avs. — avseende. 
B — Blomskogs sn. 
b. — början av. 
bek — beskrivning till ekonomiska kartan 

(över Nordmarks hd). 
best. — bestämd. 
bet. — betydelse(n), betydelser. 
Bg — Wilh. Berg, Seffle kanal och By- 

älfvens vattendrag, 1912. 
bglk — beskrivning till geologisk karta. 
bildn. — bildning. 
bl. — blad (kartblad). 
Bm — Bergström, Berättelse öfver en resa 

i Vermland 1845 (utg. av Nygren 1915). 
Bn — Björkman, Beskrifning öfver Werm- 

land, 1842. 
Brk — Orbis Arctori Nova Et Accvrata 

Delineatio Auctore Andrea Bureo Sueco, 
1626. 

Bt — G. B. Bluttherus, Oratio encomiastica 
de Dalia . . . 1632. 

cit. — citerad. 
Cm — C. G. Cederström, Wermlands läns 

fiskevatten 1895-97. 
dalsl. — dalsländsk (a). 
db — Nordmarks härads domböcker i 

Göteborgs landsarkiv. 
Dbk — Dybeck, Runa . . . 1865-76. 
dial. — dialekt (er) , dialektal (a). 
DN — Diplomatarium Norvegicum. 
ds — detsamma. 
eg. — egentligen. 
ek — ekonomiska kartan (över Nordmarks 

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

1765. 
En. — (Rygh) Norske Elvenavne, 1904. 
F — V. Fågelviks sn. 
f. — femininum; född; följande; förra. 
Fataburen — Fataburen. Kulturhistorisk 

tidskrift, 1906-30. 
fem. — femininum. 
Ii. — finsk(t), finska. 
filol. — filologi. 
finl.sv. — finlandssvensk(t), -a. 
fiskn. — fIsknamn (et) . 
fisl. — fornisländska. 
Fll — C. G. af Forsell, Karta öfver södra 

delen af Sverige och Norrige . . . 
1815-26. 

mo. — fornnorsk(t), fornnorska. 
Franzén, Vikbolandet — G. Franzén, Vik- 

bolandets by- och gårdnamn, 1937. 
fsv. — fornsvensk(t), fornsvenska. 

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

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

fågeln. — fågelnamn (et) . 
följ. — följande. 
föreg. — föregående. 
förstn. — förstnämnd (a). 
förutn. — förutnämnd (a). 
gen. — genitiv. 
ggk — geografisk karta (i Lantmäteri- 

styrelsens arkiv). 
glex — Historiskt-geografiskt o. statistiskt 

Lexikon, 1859-70. 
gmk — geometrisk karta. 
gränstraktat — Gräntze-Tractat Emellan 

Hans Maj:t, Konungen af Swerige, Samt 
Hans Maj:t, Konungen af Dannemark. 
Teknad uti Strömstad . . . 1751. 

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

av Hausen 1882). 
gt — =gränstraktat (ovan). 
gdrdn. — gårdnamn(et). 
H — Holmedals sn. 
hd — härad. 
Hellquist, Sjön. — Studier öfver de svenska 

sjönamnen af Elof Hellquist. Sthlm 
1903-06 ( =Sv. Landsmål XX). 

Hesselgren, Diss. de Dalia — Hesselgren, 
Laurentius N., Dissertatio academica 
de Dalia, 1718. 

Hhr — A. Hahr, Karta öfver mellersta och 
södra Sverige, 1852 o. 1860. 

Hjr — Höjer, Konungariket Sverige, 1872 
—84. 

HIgn — =Hesselgren, Diss. de Dalia 
(ovan). 

Hln — Hermelin, Karta öfver Carlstads 
Höfdingedöme 1808. 

hmd(n) — hemmansdel(en). 
hmn — hemman. 
Hofsten — E. Hofsten, Beskrifning öfwer 

Wermeland (utg. av Nygren 1917). 
hskh— Handlingar rörande Skandinaviens 

historia. Sthlm 1816-1865. 
ib. — ibidem. 
inbyggarn. — inbyggarnamn. 
Indrebo, No. innsjon. — G. Indrebo, 

Norske Innsjonamn, 1-2. 
in!. — inledning. 
im'. — invånarna. 
inäg. — inäga, inägorna. 
is!. — isländsk (t), isländska. 

— Järnskogs sn. 
jb — jordebok (en). 
jfr — jämför. 
K — Karlanda sn. 
ka — karta. 
Kaarb. — L. Kaarberg, Diss. de Verme- 

landia. Lund 1690. 
km — kilometer. 
koll. — kollektiv. 
komp.form. — kompositionsform. 
KrA — Krigsarkivet. 
L. — Lilla (i namn). 
I. — län. 
led. — leden. 
Lgl — Lignell, Beskrifning öfver Grefskapet 

Dal, 1851-52. 
lh — lantmäterihandling(ar). 
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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 professorerna Jöran Sahlgren och Ivar Lundahl samt förste arkivarien 
Harry Ståhl och i korrektur av professorn Bengt Hesselman och kammarrådet Erik 
Schalling. Kamerala förändringar efter den 30 juni 1936, då jordeboken i huvudsak 
upphörde att föras, ha ej iakttagits. Sidorna 1-72 ha tryckts med anslag från 
Humanistiska fonden. 

LUND 1952 
CARL BLOMS BOKTRYCKERI A.-B. 



B. Naturnamn. 

Sjöar, tjärnar, gölar, vattensamlingar. 

Abborr(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 29 tjärnar med 
detta namn: 1B, 1 F, 4H, 2J, 5K, 3 Sb, 6 Sd, 1 Sk, 2 Tr, 1 Tö, 30. 
Uttal: B Tr 8b8rgybn, FHK 1 Sb Tö Ö åbsrgyert, J absryana, 1 Sb ähryan, 
1 Sb 5 Sd ålisraygn, 1 Sd åberayarfa. — Äldsta anträffade namnformer: 
Abbork (i) ärn 1663 db (F-H), Abborekärn (et) 1666 db (K) , Abbore-
kärnet 1666 db (Ö), Abbora Kåren 1697 R 6 (J). — Härtill komma 
Lilla och Stora A. (UP, stora a.) 0, Nedre och Ovre A. (nara, &var a a.) 
H, 3 Norra och Södra A. (nara, shtpaira a.) F J Sd, Västra och östra A. 
(vistara, stara a.) Sd, Västra och Östra A. (viestara, i'stara a.), den 
senare = Björktjärn ek) Sk. 

Abborrtjärn se Hornabborrtjärn, Gillermosstjärnen och Orm(e)-
tjärn(et). 

Affallstj(ärn) se Haffalstjärn. 
Agntjärn. Inom häradet finnas åtminstone 3 tjärnar med detta 

namn: 2 H (Agntjärn ek Cm, Agntj. GS; Ängtjärn ek GS), 1 0 (Agnkiärn 
1780 R 21, Agntjärn ek Cm). Uttal: itexcen. 	F. led. är agn 'betesfisk'. 

Albutjärn K-Sb åkbuyceu. — Albokärnet 1666 db, Albut-Kiern 1793 
R 33, Algutstjärn ek. — Utvidgning av Silbodalsälven. F. led. är möjl. 
urspr. gen. av fsv. alboghi 'armbåge'. Älven har en tvär krök vid tjärnens 
norra ände. Jfr Albugek (avd, smärre platser, försvunna namn). 

Algutsvattnet B-Sb akgasvdtna (B), åkgasvatna. — Algut(h)zvatnet 
1666 db, Ahlguts-watnet 1765 R 17, Algutsvattnet GS Cm, Algusttjärn ek, 
Algutstjärn bek Cm. — F. led. är gen. av mansnamnet Algut (Algot). 

Almetjärn 0 åkMaYet). — Elm Kiärnet m. 1700t. KrA XX: C, Elme 
Kärn 1799 R 95, Almtjärn ek Cm, Almtj. GS. 	F. led. är antingen 
böjningsform av trädnamnet alm eller alme n. 'almdunge', i äldre tid 
ålme n. ds. 

Amundevatten se Nordsjön. 
Anderssonspinkan 0 åttasmispigka (0 0). — Liten tjärn å hmnet 

Bön. S. led. är väl en bildn. till verbet pinka 'kasta sitt vatten' och syftar 
möjligen på tjärnens litenhet. Jfr Pinkan, holme i Sigtuna stad (Sahl-
gren). Namnet åsyftar kanske dock urspr. den bäck, som rinner från 
Orremossen (jfr t.ex. Migare fallet, avd. vattendrag). 

Andersåna Sb åttasetna. Binamn: Anderst järn iinaspen. — Tjärn 
å hmnet Djuv västsydväst om St. Laxtj. Namnet åsyftar kanske från 
början det vattendrag (nu kallat Andersånbäcken), varav tjärnen är en 
utvidgning. S. led. är i så fall snarast dial. best. form av ordet d eller 
möjl. urspr. dial. best. form av hå f. 'utvidgning av ett vattendrag' 
(jfr gårdnamnet Hån i Töcksmarks sn). 
6 
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Andtjärn se Rökedyveln. 
Andungstjärnen? Sd 4nogsygna. — Ängtjärnarne ek, -na GS. — 

F. led. synes innehålla gen. sg. av andunge. 
Anundsvatten se Nordsjön. 
Askesjön Sk åskason. — Asken Lacus, Aschen Lacus 1643 R 4, 

Asche Sjön 1656 Tgh, Askesiö 1600t. R 133, Aske Sjön 1670t. R 133, 
Siön Asken m. 1700t. KrA XX: C, Askeruds Söe 1700t. karta RA, Aske-
sjön 1773 Fw s. 10 glex 6 s. 160 Bn s. 105 ek GS Sve, Ask Sjön 1774 
R 134, Sjön Asken 1792 R 39, Asken Lotter, Asksjön Cm, Askungen vV 
5 s. 6. — F. led. är väl böjningsform av trädnamnet ask. Det i äldre tid 
förekommande namnet Asken är väl en förkortning av Askesjön. 

Asketjärn H åskaywn.— Å hmnet Hajom. F. led. är väl böjnings-
form av trädnamnet ask. 

Asketjärnet J samt Jösse hd åskaygna. — Hästschosiön 1656 
Toringh, Haskokiärn, -kiern 1666 db, Hästeskookärn 1666 ib, Asko-
kiernet m.1700t. KrA XX: C, Hästesiön 1712 R 10, Hästskotjärn ek Cm, 
-tj. ek GS. — Namnet är kanske en förkortning för *Hästskobladst järn 
till värml. dial. hästskoblad 'näckrosblad'. 

Asmundtjärn Sb åsnbagYett. — Åsmunds Kjernet 1799 R 39, As-
mundstjärn ek GS Cm. F. led. är urspr. gen. av mansnamnet Asm und. 

Aspetjärnet Ö åspaygna. — Aspetjärn ek. — F. led. är antingen 
böjningsform av trädnamnet asp eller aspe n. 'aspdunge'. 

Backetjärnet 0 bit/sanna; =Kgrkebytjärnet. — Vid hmnsdelen 
Backarna i Stommen. 

Backringstjärn se Vackerängstjärn. 
Baggetjärn Sd bkaycin. — Baggekärn 1666 db, Baggedalstj. ek GS. 

— Liket efter en mördad norrman, bagge, skall enligt ortstraditionen 
av mördaren ha sänkts i tjärnen. Jfr Baggedalen (se avd, dalar, för-
svunna namn). 

Bergtjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 4 tjärnar med detta 
namn: B bchriperl, F samt Norge (jfr Bergtjärnsröset, avd, stenar och 
gränsmärken), bårxcen, Sb bchvona, Sk lkb:n-ona (Bergstjärnet?). Här-
till komma Norra och Södra B. Sb dce nOara, snara b. — N., S. Bug-
tjärn ek. — Se även Borrtjärn. Tjärnarna ligga i bergig terräng. 

Bergvattnet 0 bårjvatna. — Berg-Kjärn 1795 R 39, Bergvattnet 
ek Cm, Bergv. GS. — Omges av branta berg. 

Bibeltjärn se Bö-Butjärnet. 
Billtjärn(et) se Tissletjärnet, Norra. 
Bilterudtjärnet H-K biltaraygna H, -paria K. — Bälterudzkärnet 

1666 db, Bilteruds Kiärnet 1792 R 33, -kärnet 1795 R 36, Bitterudstjärn 
Cm, -tj. ek, Biltertj. GS. — Vid hmnsdelen Bilterudängen (Pikstad). 

Bjur(e)tjärn. Inom häradet finnas åtminstone 3 tjärnar med detta 
namn: 1 Sb, 2 ö, vartill komma Lilla och Stora B. Sd. Uttal: Sb 
bjiy(a)gyjn, Sd (14a, stepra) bi(r)en, Ö byken, bAtrycen, äv. kallad 
Juskog-Bjurtjärn Askabiwcen. 	F. led. är ordet bjur 'bäver', resp. 
böjningsform av detta ord. 

*Bjursjön K; namnet ingår nu i bergnamnet Bjursjöhöjden (bit'4s-
hogda) och i namnet Bjursjöhölen (bMoktn), »höl» i älven från sjön 
Rinnen-Grästj. å Håltebyn. — Tydligen ä. namn på Grästjärn. Om f. led. 
se  föreg. Om köl se Björnehölen. 

Björkelången Sk bibrkalagan. — Biörchen Lången Lacus, Biörche-
Lången Lacus, Biörch (e) Lång Lacus 1643 R 4, Biörcke Lången 1656 
Tgh, Biörkelången 1656, 1661 db, Biörckelångh 1661 db, Biörcke-langen 
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1600t. R 133, Biörklång 1670t. R 133, Sion Biorke-Lången m.1700t. 
KrA XX: C, Biörckelången 1773 Fw s. 10, [Siön Botungen 1794 R 39], 
Björklången Bn s. 105 glex 6 s. 160 ek bek GS Cm vV 5 s. 6 Sve. — 
S. led, är en substantivering av adj. lång. Sjön är långsträckt. Jfr Lelång 
nedan. N. delen av sjön kallas ibland Edssjön (se detta). 

Björketjärn TÖ-Ö (Biörkekärnet 1666 db, Björktjärn ek GS, Björn-
tjärn el. Björktjärn Cm) , ö samt Norge (Björktjärn ek). Uttal: bjbrkagyen. 

Björktjärn se Abborrtjärnet, östra och örekyttjärnet. 
Björndulpan Tö bjirudukpa. — Om s. led. se  Dulpan nedan. 
Björnehölen Sd bybnahgn. =N. Ekhedstj. F. led. är böjningsform 

av björn. S. led, är best. form av vrml. dial. hö! m. 'liten djup vatten-
samling, djupare utvidgning i ett vattendrag, djupt ställe i en sjö'. 

Björneklam Sd bibnakkant. — Pöl i ö. Boda. Om f. led. se  föreg. 
S. led. är dial. ordet klam f. 'trång passage, klämma'. Samma namn 
SOV IV s. 44. Möjl. uppkallelse efter detta. Jfr Klammeforsen (se avd. 
vattendrag). 

Björnespjut ö bihaspiut. — Namnet betecknar dels riksröset nr 
51, dels en tjärn invid röset. Jfr gårdnamnet Björnspjutet SOÄ XII 
s. 116 f. Namnet betecknar urspr. ett självskjutande spjut för fångst 
av björn (se Sak a.st., IV s. 72, I: 1, s. 74, Keyland i Fataburen 1906 
s. 14 f., Sahlgren i NoB 1920 s. 161). 

Björn(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 13 tjärnar med 
detta namn: 1 H, 4 J, 2 K, 4 Sb, 1 Tö, 1 ö. Uttal: H K Sb Tö ö bOti71, 
J bjått(a)pz.na, Sb (Djuvsheden) bjåtvgna, bigfri-. Härtill komma Stora 
och Vässle (Lilla) B. (störa, vchyla b.) Tö. 

Björnsjön Sd 47+3434092, bibt4s,091.— Björntjärn ek, -tj. GS, Björnsjön 
el. Björntjärn Cm. 

Björntjärn se Björnetjärn och Björketjärn. 
Blankt järn, Norra och Södra Sd nara, sh,ara b?rdelcycin. Bi-

namn: Blanktjärnen bkdekpz.na el. De blanka tjärnen de bbiteka 
Blaeldj. ek GS ( =N.B.) , Kamptj. ek (=S.B.). 	Tjärnarna ha mycket 
klart vatten. Jfr Blanktjärnen SOV III s. 58. 

Bleektjärnet se Bläektjärnet. 
Blodtjärnet Sd bNb.ygria. — Liten tjärn å Sanda, öster om S. Tvängstj. 

Samma namn SOV VI s. 80. F. led, är väl ordet blod, men anledningen 
till namngivningen är okänd. Jfr E. Abrahamson i NoB 1950 s. 67 f. 

Blomsjön, Nedre och övre B nara, dvara bkions", bkånis,4, bkitnys4 
Blomsjö. — Blåm lacus, Nedre, öffre Blåm (m) en lacus 1643 R 4, Nedre, 
öfwre Blommen 1656 Tgh, Nedre Blommen 1600t. R 133, Sjön Blommen 
1784 R 27, 1798 R 33, öfra, Nedra Blom Sjön 1780 R 21, Mom Sjön 
1785 R 27, Blom-Siön 1799 R 33, N. S. Blomsjön Bn s. 207, Nedre, öfre 
Blomsjön ek bek Sve, Ned., Of. Blomsjön GS, Norra el. öfre, Södra el. 
Nedre Blomsjön Cm, Blommasjön Sve. — Sjöarnas äldst uppträdande 
namn Blom(men) är väl en förkortning av det fsv. sjönamnet *Blomsiö 
el. *Blomsä (jfr Lundahl i NoB 1929 s. 32 ff.), som ingår i socken- 
namnet Blomskog, (skrivet Blomsaskogh 1396, 1472, se sockennamnet). 
F. led. i detta sjönamn är stamform av blom (rna), i dial. bldm(rna) el. 
blum(ma), avseende näckrosor (jfr Blomstertjärnet). Sådana finnas i 
båda sjöarna (jfr Blomudden, avd. uddar) och äro särskilt talrika i 
den avskilda del av Nedre Blomsjön som kallas Töresbytjärnet. Med 
sjönamnet sammanhänger namnet Blomälven, förr *Blomma (se gård-
namnet Blomma i Blomskogs sn), på sjöarnas avlopp till Lelången„ 
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vilket utgår från Töresbytjärnet. Se vidare Blommeälven, avd. 
vattendrag. 

Blomskogt järnet B blrittskapena. — Blåmskogsz Kiärnet Lacus, 
Blåmskogs Kiärn Lacus 1643 R 4, Blomskogz Kiernet 1653 db, Blom- 
skogstjärn ek Cm Sve, -tj. GS, Blomskogskärnet vV 5 s. 9. 	Vid 
Blomskogs kyrka. 

Blomstertjärnet Sd bkionstaryuna. — Blomstertjärn ek. — Det är 
gott om näckrosor i tjärnen. Jfr Blomsjön. 

Blåtjärnet J bke:tyclna. — Blåtjärn ek, -tj. GS. 	F. led. är väl adj. 
blå i dess gamla bet. 'mörk, svart'. Jfr t.ex. Blåsjön SOV III s. 58. 

Bliiek(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 4 tjärnar med 
detta namn: 1 B-H, 1 Sb (Djuv), 1 Sd, 1 ö samt Norge. Uttal: B-H 
bkielsyceu, Sb bkeetagytn(a),blrtblsa-, Sd bkasycina,ö b bybragye4. Härtill komma 
Västra och ()strå Bläeketjärnet Sk viestara, btustar5 bkieyagytna.— Äldsta 
anträffade former: Bläcke kiärn 1666 db (Sk), Bläckekårn 1666 db (ö). 

F. led, är urspr. böjningsform i plur. av dial.ordet bläcka f. 'näck-
rosblad'. Jfr t.ex. Bläcktjärnarna SOV III s. 58. 

Bläkern, Lilla Sk samt Jösse hd och Norge, och Stora Sk samt 
Jösse hd Igd, stfra bkepkan. — Blekker 1554 NoB 1919 s. 162 (jfr NoB 
1919 s. 142), Bleckekiernn 1582 a.a. s. 160, Blekekiärnet 1656 Toringh, 
Bleckkärren m. 1600t. R 133, Bläcke kiärn 1666 db, Blecke Kiärn 1670t. 
R 133, [Stakekiärn 1748 Gränseföreningsprojekt], [Blackekiärn 1749 
Lfindgrens gränsk.] , Bläckerkärn 1751 NoB 1919 s. 146, Blekerkärnet 1771 
Marelius i Vet. Ak:s handl. s. 101 (alla citaten avse L. Bl.), [Stackekiärn 
1749 Lindgrens gränsla ? Porss wattnet m. 1700t. KrA XX: C, St. 
Bläcktj. ek. — L. Bl. ligger vid riksröset nr 60 »Bläcktjärnsröset», St. Bl. 
2 1/2  km sydligare. Om namnet Bläkern se SOV VI s. 80 samt jfr Bläke-
vägen, avd, vägar m.m. Jfr i övrigt föreg. samt E. Noreen i NoB 1919 
s. 142, 146 f. och Bleckarna, avd. terränger. 

Boeketjärn H bölsagYett. — [Backe kjärn 1796 R 39], Bocketjärn 
ek GS, Bocktjärn el. Björktjärn Cm. 	Jfr Get(e)tjärn(et). 

Bodasjön Sd samt Dal bihts,gn (u -› ut). — Bustsiöön 1582 Lgl 1: 23 
(rättat efter orig. i RA), Bwsiön 1644 R 4, Buesiöen 1666 db, Bu-siön 
1741 ggk, Bu-Sjön 1754 lh, Bude Sjön 1741 ggk, Budesiön 1776 ggk, 
Budesiö 1773 Ms, Buane Sjön 1793 lh, Bodasjön ek bek GS Cm. --
Namnet efter hemmanet V. Boda, i dial. Buane. 

Bodasjön Sd bi;ps". Binamn: östra sjön Mara so:n. — Bustsjön 
1582 Lgl I s. 23, Bodasjön ek Cm, -sj. GS. — Namnet är givet efter 
hemmanet ö. Boda. 

Bodatjärn F se Kulåstjärnet. 
Bodatjärn Tr blitycett. — Bodatj. ek GS, Bodatjärn Cm. — Ä hem-

manet V. Boda. 
Borrtjärn H-K bilryceu, — Bergtjärn ek, Bergtjärn el. Bortjärn Cm. 

F. led, är flertydig. Jfr t.ex. gårdnamnet Båstenäs (urspr. *Borsnäs) 
i V. Fågelviks sn, bergnamnet Borgåsen (se avd, höjder) samt tjärn-
namnet Rassbåran nedan. 

Bottnetjärnet 0 båtnagvna, birtnagyina. — Botnakiärnet 1753 R 134, 
Bottne Kiernet m. 1700t. KrA XX: C, Bottnartjärn ek Cm, Bottnertj. GS. 
— Namnet är givet efter hemmanet Bottner. 

Brandtjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 2 tjärnar med 
detta namn: 1 Sd, 1 ö. Uttal: Sd brktxona, 0 bretujcerj. Härtill komma 
Norra och Södra B. H, H-Sb nar, skara  b. — Äldsta anträffade 
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namnform: Brankärnet 1666 db. — Tradition om skogsbrand är knuten 
till samtliga. 

Brasmetjärnet Sd brå-smaxgna. — Braxentj. ek GS, Braxentjärn 
Cm. — I tjärnen finns braxen, i dial. brasme. 

Bredmoss(e)tjärn(et) Sb (Bredmossetj. ek GS), B (-H) (Bredmoss-
tjärn ek Sve, -tj. GS) samt Tr Norra och Södra B. (N. S. Bredmosstjärn 
ek). Uttal: Sb Inimssagyjna, B(-H) bre,m8sg'&91, Tr (nMfara, shara)br62w-
sapena. 

Bredtjärnet J-Sk bralygna. — Bredtjärn ek Cm, -tj. GS. 
Brunnarna K brånana, Lillebrunn och Storebrunn laabruyl, störa-

brun, den senare även kallad Brunnen (bryn)). — Lilla, Stora Brunn 
1793 R 30, St. Brunn ek, Brunn GS. — Namnen innehålla ordet brunn 
i den från sv. o. no. dial. kända bet. 'liten vattensamling, damm, göl; 
källa'. Jfr E. Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn s. 27 f. o. där anf. litt. 
Båda tjärnarna äro djupa och runda samt ha, i motsats till den när-
liggande sjön Rinnen, klart vatten. Storebrunn är omgiven av höjder. 

Bråtetjärnet H-K brirtaxqna. — Bråtetjärn ek Cm, -tj GS. — 
Namnet är givet efter hemmansdelen Bråten i Bäckevarv, Holmedals sn. 

Bränntjärnet Sk brchvoria. — Ä hemmanet Viken. Jfr Brännan, 
Brännorna (se avd. terränger). 

Bugtjärn se Bergtjärn. 
Bunästjärnet Sk bilncesxgna. — Bunästjärn ek Cm, -tj. GS. — 

Namnet är givet efter hemmansdelen (utjorden) Bunäset i Bergerud. 
Buretjärn Ö biltragyen.— Burtjärn ek Cm, -tj. GS. F. led, är oklar. 

Jfr samma namn i Nössemarks sn, Vedbo hd, Älvsb. 1. (SOÄ 19 s. 249) 
samt Buregöl, Kölingareds sn, Älvsb. 1. (SOÄ 10 s. 280). 

Butjärn. Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med detta 
namn: 1 H, 1 J, 1 Sb, 1 Tr, 2 ö. Uttal: H J Sb 0 bilgce9.a., Ö b.akcen, 
Tr htycert. Härtill komma Vässle-Butjärn 0 viellaNycen och Bö-
Butjärnet (se nedan). — F. led. är dial. bu 'bod'. I den nordost om 
B. å Bocklerud, Holmedals sn, belägna Ofredsmossen skall ha funnits 
en bod, där man under ofred förvarat livsmedel. En sådan »ofreds-
bod» har tro!. föranlett åtminstone även namnet B. i Bottner, östervall-
skogs sn; härför talar tjärnens läge c:a 250 m nordost om Ofredshålet 
(varom se avd. dalar). Jfr Buholtmyren (se avd. terränger) samt Ofreds-
boden (se avd, dalar och grottor). I några fall avses sannolikt bod för 
förvaring av fiskredskap. 

Bysjön Sd 49,19n. — B Skiön 1644 R 4, Byy Siön 1778 R 19, 
Bysjön ek bek Cm GS. — Vid hemmanet Byn. 

Byxetjärn K båksaycell. — Byxetjärn ek. — Namnet är givet efter 
formen. Jfr t.ex. Byxemossen — Byxorna (se avd. terränger). 

Bålerudstjärnet, Norra och Södra Sd nOara, sbnara b4dy,afgna.—
N. S. Bålerudstj. ek GS, Norra, Södra Bålerudstjärn Cm. — Vid hem-
manet &lierad. 

Båstjärn K bdspm — [Bästjärn ek]. — F. led. är trol. bds 'björn-
bås, fälla (med tre väggar och uppgillrat tak) för fångst av björn' (varom 
se Björnebdsen under avd, dalar o.d.). Jfr J. Sahlgren i NoB 1920 s. 161. 
Tjärnen ligger vid norra änden av Björnedrågen. 

Bäeketjärnet Sd beelsanna. — Beck Kärn 1779 R 19, Bäcks Kjärnet 
1783 R 27, Bäcketjärn ek Cm GS. — Vid hemmanet Bäcken. 

Bärhustjärnet Sd krus(a)9^Gro. — Bärhustjärn ek Cm, -tj. GS. — 
Utvidgning av Bärhusälven. F. led, är oklar, möjligen en dial. form av 
ordet bäverhus 'bäverhydda', som dock i dial. väl bort heta bjurhus el. 
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b jörhus, jfr det dalsl. B jurhuset järnet (SOÄ 19 s. 282), sjön B jur (h) usen 
i Närke (Sahlgren i Vad våra ortn. berätta, 2:a uppl. s. 55) och no. gård-
namnet Berhus (NG 9 s. 21). 

Bästjärn se Båstjärn. 
Bö-Butjärnet Sk bOuplina. — [Bibeltjärn ek]. — Ä hemmanet Bön. 

Jfr Butjärn ovan. 
Bödyveln H-K bddyvan. — På gränsen till V. Bön i Karlanda sn. 

Om s. led. se  Dyveln nedan. 
Bönsjön el. Bönsvattnet se Bösjön. 
Bö-Styggetjärnet Sk bListygayczna. — Styggetjärn ek. — Ä hemma-

net Bön, ett stycke nordväst om Styggetj. i Gunnerud. 
Bör, Lilla Sd lgabgr Lillebör. — L. Bör ek GS, Lilla Bör Cm. — 

Jfr följande. 
Bör, Stora Sd samt Gillbergs hd ste2ralby Storebör. — Stora Bår 

1582 [av samtida hand ändrat till Båren] NoB 1919 s. 117, 160, Stor (e) - 
bor 1666 db, Siön Stor-Bom 1741 ggk, Stora Bom 1742 ggk, Stor Börn 
1748 lh, St. Bom Lotter 1781 1783 lkk, Siön Stor Bör 1780 lh, Siön 
Stor-bör 1784 lh, Siön Storebör 1792 lh, Bör Hln, Sjön Stor-Bör 1816 lh, 
Stora Bör Bn Lgl I s. 23 ek bek GS Cm Sve, St. Bör [Stora Bön vV]. — 
Om namnet se SOV IV s. 45 f. Den där alternativt framställda meningen, 
att namnet kunde vara en avledning av fs's,r byr, bör (fvn. byrr) 
i den betygade och ursprungliga bet. 'stark vind', är dock ur ordbild-
ningssynpunkt ohållbar. Däremot kunde Bör vara en förkortning av ett 
urspr. *Byrsiör, innehållande det förutn. fsv. byr (Lundahl). Sjön blir 
vid nordlig vind lätt orolig och upprörd, varför den i bygden anses som 
farlig. 

Bösjön K bdson. — östra Bö(ö)n Siön 1642 R 4, Böö Siön 1708 
R 8, Ö. Boosiöen (2 ggr) 1666 db, östra Bosiön m. 1700t. KrA XX: C, 
Bönsjön vV 5 s. 7, Bönsjön el. Bönvattnet Cm, Böns vattnet ek, Böns-
vattnet GS. — Vid hemmanet östra Bön. 

Dammtjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 22 tjärnar med detta 
namn: 2 B, 1 B-F-H, 2 F, 2 H, 6 J, 1 K, 5 Sb, 2 Sk, 1 Tö. Uttal: BFHK 
4 Sb Tö ö &nypen, 1 J -ygn, 5 J, 1 Sb (Barlingehult), Sk -yeina• Härtill konuna Hole-Dammtjärn B-H ItOkadanlycen (i Holeskogen N om hem-
mansdelen Holen i V. Viker), Vässle (Lilla) och Stora D. (viesla, stora d., 
N. Damtjärn ek) Tö, Norra och Södra D. (nara, shara d.; L., St. Dam-
tjärn ek) Ö. Äldsta anträffade namnform: Damkärn 1666 db (B-F-H). 

Dandistjärn se Dordistjärn. 
Darretjärnet J dårar. — Darrtjärn ek, -tj. GS. — Härledningen 

av f. led, är okänd. 
De små Laxetjärnen se Laxetjärnet, Stora. 
De små svarta (tjärnen) Sb de smg svida (Ona). — Små »svarta» 

tjärnar å hemmanet D juv. Jfr Svarttjärn (et). 
De utgruvna tjärnen ö de 9:_ttgrgvnagdna. — Orrmossetjärn ek, -tj. 

GS. — Tjärnarna ha väl någon gång sänkts genom grävning. 
Delebrotjärnet 0 cklabroycina. — Delebrotj. ek. — F. delen av 

namnet innehåller dial.ordet dele n. (el. dela f.) 'gräns, rågång'. 
Deletjärn Sb dNagy.tri. — Deletjärn ek. — Ä Backa strax söder om 

gränsen till Äslanda. Om f. led. se  föregående. 
Det grymma under berget Sb dce gråtna unr &ing. Litet »tjärn-

hål» strax nordväst om St. ösjötjärnet. En dalsänka intill heter Svart-
hdlsdrågen svåttis,ffliaga. Trol. har tjärnen urspr. hetat *Svarthålet, för 
vilket D. g. u. b. är noanamn. Om ordet grym se Grymtjärn. 
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Det långa tjärnet Sd dce löpg4. — Långbrotj. ek. — Vid samma 
kavelbro, som föranlett namnet Kavlebrotjärnet.  Tjärnen är långsträckt. 

Det svarta tjärnet Sd dce Sådd Ona. —  Svarttjärn ek. — Ä hmnet 
Äsebyn. Jfr De små svarta (tjärnen). 

Det utgrovna tjärnet Sb dce iggruvna 4na. — Ä hmnet Djuv. Jfr 
De utgruvna tjärnen. 

Develn, Norra, Södra  och  Mellan-Develn Sk nbkara, solara clft(ra 
och mckladevh, tillsammans  Devlarna  &vana. —  Tre utvidgningar av 
vattendraget på gränsen mellan Gunnerud och Viken. Namnet  Develn 
är kanske en som best. form sg. fem. uppfattad best. form pl. *devlen 
av en motsvarighet till det devle  n.(?), som ingår i no. dial. devlehol 
(Ross No. ordb. s. 98) 'hål i isen över en ström el. en vattenåder' och som 
väl egentl. är samma ord som no. dial. dyvle n. 'liten djup göl, djup 
dypöl'. Jfr Dyveln nedan. 

Djuptjärn(et).  Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med detta 
namn: 1 H-K, 1 K, 1 K-Sb, 1 Sk, 1 Tö-ö, 1 ö. Uttal: H K Sb Tö ö 

.11å.PYM H (altern.) y4p7cen,  Sk Atpyuria. —  Äldsta anträffade namn-
former: Diupekärn 1666 db (K-Sb), Djup Kjernet 1798 R 39 (H-K). 

Djuptjärn  se  Flugstjärnsdulpan och Håtjärn. 
Djuvsheds Kvarntjärn  se  Kvarntjärn(et). 
Djuvstjärnet Sb iihtsgyjna. — Djufs Kjärnet 1775 R 21, Djuftjärn 

ek Cm GS. — Vid hmnet Djuv. 
Djäknehölen Sd  Alsnalujn. — Liten tjärn i en mosse å hmnet 

Älmheden. Namnet är väl av någon anledning givet efter en djäkne 
(äldre ord för gymnasist). Jfr Djäknetjärnen SOV III s. 61. Om hö!  se 
Björnehölen ovan. 

Dordistjärnet Sk diAisa-una (n-4. e). — [Dandistjärn ek]. — F. led. 
är gen. av kvinnonamnet Dordi 'Dorotea'. 

Dripplarna  Sk drbpara. — Två utvidgningar av vattendraget på 
gränsen till Norge norr om sjön Fjällbu. Namnet är trol. bildat till ett 
verb motsvarande no. dial. dripla 'drypa smått', men anledningen till 
namngivningen är okänd. Jfr Drippeltjärnet SOV VI s. 83 f. Kanske har 
namnet från början åsyftat en bäck; jfr Drypesjön OGB V s. 125 och 
där anf. litt. 

Dritaremyrstjärnet Sb  dritaramysyu.na. —  Driftjärn ek. — Invid 
Dritaremyren  å hmnet Djuv. 

Dräekepusset J dreepptga. —  Vattenpuss å hmnet Hajom. F. led. 
är dial. ordet dräcka 'sänka ned i vatten' och syftar på bruket att röta 
lin genom nedsänkning i vatten, »dräcka lin». Jfr  Dräckemyren OGB 
XVI s. 190, viknamnet  Lindräckan nedan och Lindränkan SOV V s. 45. 

Dräektjärn  Tö  dreemt. — Drättjärn ek. — Jfr föregående. 
Dulpan.  Inom häradet finnas åtminstone 20 tjärnar med detta 

namn: 2 H, 6 J (N., S. Dulpan ek), 4 K (Dulpa 1793 R 30), 1 Sb, 3 Sd, 
3 Sk (Dulpa ek), 1 ö (Dulpa ek=V. Svarttjärn). Uttal: ditkpa. För att 
skilja de olika tjärnarna åt tillägges ibland ett hmnsnamn (t.ex. Holm-
serud-Dulpan Sk hims,adickpa) el. ett inbyggarnamn t.ex. Vikardulpan 
Sk Okadiarpa, innehållande ordet  vikare 'iv. i hmnet Viken'). — 
Namnet är best. form av en motsvarighet till västg.dial. (enl. R. Ljung-
gren, SOÄ 1: 2 s. 6)  dulpa  f. 'fördjupning, sänka i terrängen', no. dial. 
dulpe (dulp)  f. 'liten blöt sänka' och avser i regel små igenväxande 
tjärnhålor i moss -el. myrmark; jfr Dulpan SOV VI s. 84 och Dulpe-
mossen nedan. D. å ö. Boda i Järnskogs sn är en blöt myr, D. å Hång-
stad, Skillingmarks sn, avser även den mosse, som omger tjärnen. 
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Dundertjärn Sb diAttargyen. — Dundertjärn ek Cm, -tj. GS. — 
F. led. är väl ordet dunder 'dån', avseende brus från forsar och fall i 
avloppet (Dundertjärnsbäcken); jfr Dunderland NG XVI s. 146. 

Dyveln. Inom häradet finnas åtminstone 12 oftast mycket små 
gölar med detta namn, som ibland har appellativ karaktär: 5 B, 1 Sb, 
4 Sd, 1 Tö, 1 Ö. Uttal: B Sb Sd dival,  Tö ö dpran. Härtill komma 
Nedre och övre Dyveln B (nara, dtvara d.) samt Dyvlarna i B K Sb Sd 
Tö (uttal: B Sd diplana, K Sb Tö dPvkana). 	Dial.ordet dyvel m. be- 
tyder 'liten djup, vattenfylld håla i en mosse, liten göl'. Jfr no. dial. 
dyvle n. ds. 

Edssjön Sk dpsen. — N. delen av sjön Björkelången. Namnet trol. 
efter läget söder om Edet, hmnsdelar i Boda och Olerud, belägna på 
landtungan (»edet») mellan denna sjö och Edstjärnet. 

Edstjärn B ffvwti.. — Eds Sjön 1781 R 28. — Vid hmnet Ed. 
Edstjärnet Sk d2sygna. — Getkiernet m. 1700t. KrA XX: C, Eds 

Kjärn 1794 R 39, Edsjön glex 6 s. 160, Edstjärn ek Cm, -tj. GS. — 
Vid Edet, hmnsdelar i Boda, se vidare Edssjön ovan. 

Eketjärn(et) J alkaygro (Eketjärn ek Cm, -tj. GS), K .kaycev,. (Ekes 
Kjärn 1793 R 30, Eketjärn ek Cm GS), Sk ellcaxgria (Eketjärn ek, -tj. 
GS). F. led, är antingen böjningsform av trädn. ek el. eke n. 'ekdunge'. 

Ekbedstjärnen Sd kesg-gra. — Vid hmnsdelen Ekheden i Gängene. 
Tjärnarna kallas även Björnehölen och Smedtjärnet (se dessa namn). 

Elovstjärnet J Tel8fsycma. — Eloftjärn ek. — Uppges vara benämnt 
efter en Elov i S. Lian, som hade sin bästa tjäderlek här. 

Engelbrekts sjö Sd dealbrcekts s , deabrqta s Ängebröte sjö. — 
Mycket liten tjärn å Sanda, norr om Blodtjärnet. Namnformen Ängebröte 
sjö innehåller väl urspr. en dial. gen. Änge (1) bd (k)tes av namnet 
Engelbrekt. 

Eskefallstjärn se Älgsjöfallstjärnet. 
Falletjärnen Sb fgagyjna. — S. Falltjärn ek. — Tre tjärnar. F. led. 

är väl böjningsform av fall i bet. 'svedjefall'. 
Fillskruek Sb filskruk Fillskruckstjärn ek. — Namnet är väl en 

förkortning av *Fillskrucktjärnet, innehållande dial.orden filla f. 'trasa' 
och skrucka f. (i Sillerud även skruck m.) 'korg av breda furuspjälor 
(att bära foder o.d. i)'. Anledningen till namnet anses i bygden kunna 
vara, att man fått dåliga korgar (»filleskrucker») av furuvirke, som tagits 
vid tjärnen. Jfr Skruckevedmyren (se avd. terränger). 

Finnefalldulpan Sk Nafaldiarpa. 	Liten tjärn vid Finne fallet, 
varom se avd. terränger). Om s. led. se  Dulpan. 

Fintjärn Sb finan. 	Å Kalleboda. F. led. är väl adj. fin 'vacker'. 
Fiskelös feskalz_ts H-K (Fisklösen ek GS), K (Fiske-Lös 1777 R 30, 

Fisklössjön ek). — Namnet betyder 'tjärnen som saknar fisk'. I nr 1 
finns numera abborre. Jfr Namnlösen nedan samt Hårlösen, Lövlösen, 
Moltelösen, Råglösemossen och Skamlösen (se avd. terränger). 

Fisketjärn(et) Sb fbskaywn, (Fiske Kjern 1799 R 39, Fisketj. ek), 
Sk samt Norge fiskaygna (Fijskakiern 1582 RA, Fischetiärn 1656 
Toringh, Fisketjärn ek Cm, -tj. GS). 	F. led. är urspr. gen. pl. av fisk. 

Fiskhålsundet? F fbsksati.a. — Vid Gårviken i ö. Viker. 
Fisktjärn se Tissletjärnet, Södra. 
Fittan Sd reta. — Nästan igenväxt »dyvel» (om detta ord se Dyveln) 

i Åsebyn. Jämförelsenamn. I närheten ligger Räven. Tillsammans kallas 
de De där stygga hålen (de dce.Mga 14%). Jfr följ. och t.ex. Kuntt järnet 
SOV VI s. 96. 
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Fittemurvan Sb Mamarva. — En av Furuvattsdyvlarna. S. led. 
sammanhänger med sv. dial. (finl.sv.) murru (kussimurro) 'cunnus'. 
Jfr föreg. 

Fjorden, Lilla och Stora K Wafyvn el. venlafjoy, Vässlefjorden, stbra-
fo)». — Lille, Stora Fjon 1793 R 30, L., St. Fjorden ek GS, Lillfjorden, 
Storfjorden Cm. — St. Fjorden liknar vad i bygden menas med en fjord: 
ett långsträckt och tämligen brett vatten, utan öar och holmar (vanligen, 
liksom rspr. fjärd, avseende en del av en sjö, se Fjorden under avd. vikar 
o. fjärdar). Jämförelsenamn. Jfr t.ex. Glafsf jorden SOV IV s. 48 f., VI 
s. 88, Grumsf jorden SOV V s. 38. 

Fjordensdyveln K fjönsdyvan. — Tjustjärn ek. — Göl mellan L. 
och St. Fjorden. Om s. led. se  Dyveln. 

Fjällbu Sk samt Norge Yelbw. — Fiälbotjärn 1656 Toringh, Fiälbo 
Kiärn 1600t. R 133, Fiälbosiön 1753 R 134, Fiellbukieren m. 1700t. KrA 
XX: C, Fjälbosjön 1773 Fw I s. 7, Fjellbyvatten ek, Fjällbyvatten GS. — 
Namnet Fjällbu är trol. en förkortning av äldre Fjällbutjärn, vars f. led. 
betecknat en efter läget på »fjället» mellan Sverige och Norge benämnd 
bod (i dial. bu). Jfr följ. och Butjärn. Om ordet fjäll se gårdnamnet Fjäll 
i Järnskogs sn. 

Fjällbuvattnet K Dielbuvatna. Binamn: Fjällbu fMbu. 	Fjellbo- 
vattnet ek Cm, Fjällbovattnet GS. — Ligger mellan Håltebyn och 
Hög, på »fjället» mellan »Ovanskogen» och »Utanskogen» i Karlanda 
sn. Jfr föreg. 

Fjällbliektjärn J-ö samt Norge fieekbcelcxcen, el. firbcekyceri,  Fjärbäck-
tjärn ö, fykklmekg-qna Fjällbäcktjärnet J. — Fiärbäktiärn 1656 Toringh, 
[Fiärebackz kiern 1600t. R 133], Fiärbeks Kiäm 1670t. R 133, [Fiare-
bäckskiarn 1753 R 134], Fierbäckkiernet 1700t. karta i RA, Fiellbecks-
Kiärnet m. 1700t. KrA XX: C, Fjärebäckskärn 1773 Fw 1 s. 7, Fjellbäcks-
tjärn ek, Fjällbäckstj. GS. — Namnet är ombildat av äldre F jär(e)-
bäck (s)tjärn, vari f. led. innehåller en biform till no. dial. fjora 'grund 
el. sandbankar på sidan av älvar'. Jfr F :läran, avd. terränger nedan. 

Fjälledyvel Sd fjcbladyvai. — Göl å hmnet Fjällane. 
Fjällsjön Sk samt Jösse hd fieelsign. — Fiällsiön 1656 Toringh, Fiäll 

Siön m. 1600t. R 133, Fiällesiöen 1666 db, Fiell Siön 1670t. R 133, Fiell 
siön 1712 R 10, Fjellsjön ek Cm, Fjällsjön GS. 	F. led. är fjäll, varom 
se gårdnamnet Fjäll i Järnskogs sn. 

Fjölatjärn, Mellersta, Norra, Södra Tö mielara, n-ara, shara 
yen; tillsammans fjPagyena Fjölatjärnen. — [Norra Fiallkiärnet 1753 
R 134], M., N., S. Fjölatjärn ek GS. 	F. led. är kanske böjningsform 
av fjöl 'bro, spång', i så fall syftande på en bro över bäcken vid S. F., 
jfr det östg. Husbyf jöl, varom se E. Hellquist i NoB 1916 s. 138 f. Enligt 
I. Lundahl är namnet troligen en förkortning av *Fjölabrotjärn, bildat 
till ett ortn. *F jölabro(n). Jfr det västg. ortn. F jölabron, SO2i 7 :1 
s. 159 a. Detta är best. form av ett appell. f jölabro 'plankbro'. Se R. 
Ljunggren i SOik 1: 2 s. 43. 

Flagtjärn se Orrelekstjärnet. 
Flat, Lilla 0 la Nit (Binamn: Södra Flat sar a Nit; Flatt järn 

fittrwtt). — L. Flat ek GS, Lilla Flat Cm. — Namnet är en substantive-
ring av adj. flat i bet. 'grund', jfr flat tallrik i motsats till djup tallrik. 
Jfr följande. Både L. och St. Flat äro grunda och ha flacka stränder. 
Jfr Flat SOÄ XVII s. 139, XIX s. 238, 271 och t.ex. Flaten SOV II s. 52. 

Flat, Stora 0 st()ya fkdt (Binamn: Norra Flat n? ar 	— St. 
Flat ek GS, Stora Flat m. 1700t. KrA XX: C Cm. 	Jfr föregående. 
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Flater Tö firgar.— Flaterudstjärn ek Cm, -tj. GS. — Namnet inne-
håller väl adj. flat, men bildningen är dunkel. Sjön är grund och har 
låga stränder. (Odlad mark finnes ej vid sjön.) 

Flattjärn Tö Nityott. — Flathekärnet 1666 db, Flattjärn ek Cm GS. 
F. led. är adj. flat. Tjärnen är grund och har flacka stränder. 

Floren, Florarna se Sloren, Slorarna. 
Flottorvetjärn Sd fkåtaragyjn. — Liten tjärn å hmnet Mölntegen. 

F. led. är dial. flottorva 'flottholme, liten holme, som flyter på vattnet, 
gungfly'. Tjärnen omges av gungflyn. Jfr Flytjärn nedan. 

Flugstjärnen J-0 fkiiIssycina; nOara, skara fhilssygna. — Flugtjärn 
ek Cm, -tj. GS. 	F. led. är tro!. gen. av dial.ordet flug n. 'brant bergs- 
stup'. Ett sådant finnes invid tjärnen. Jfr t.ex. Fluberg NG IV: 2 s. 181, 
Flåghult OGB XX: 1, s. 20 f. 

Flugstjärnsdulpan Ö firtiksycensdnkpa. —Djuptjärn ek. — I närheten 
av föregående. Om s. led. se  Dulpan ovan. 

Flytjärn Sd ~n. — Flytjärn ek GS. — Tjärnen har gungflyre vid 
stränderna. Jfr Flottorvetjärn ovan. 

Flyttjärnet Sd Necina. — Å Älmheden, nära gränsen till Glava sn. 
Om f. led. se  gårdnamnet Flötane i V. Fågelviks sn. 

Fogdegroparna J fögdagNpana. Binamn: Fogdegroptjärnen fögde-
gropg-Gna. — Fogdegroptjärnarne ek. — Anledningen till namnet är 
okänd. Möjl. avses varggropar. (Sahlgren). Jfr Länsmanst järnet nedan. 

Forstjärn(et) K ftiV'tell, NrCmg (S. Forskärns elff 1666 db, Fors-
kiern m. 1700t. KrA XX: C, Sjön Fors Kjärnet 1777 R 30, Forstjärn ek 
Cm, -tj. GS), Tr ~ett. (Fors Kiernet m. 1700t. KrA XX: C). — Vid 
hmnet S. Fors resp. Lennartsfors. 

Framgårdstjärnet Sd frcifygosTona. — ölmeheds Kjärnet 1765 R 17, 
ölmhedstj. ek. Vid hmnsdelen Där framme i Almheden (förr skrivet 
Olmheden). 

Frågtjärn K frilgYett- — Liten tjärn å hmnet Håltebyn. F. led. är 
kanske urspr. en motsvarighet till sv. dial. fraud, frod, frö, no. dial. 
(Solör) frau, fraug (av ä. frauö) 'groda'. Jfr Fröt järnet. 

Fräsebliektjärnet Sk fripsabcekyona. — Å Boda, öster om Risvattnet. 
Se Fräsebäcken, avd. vattendrag. 

Frötjärnet Sk Nuygna. — Frötjärn ek, -tj. GS. 	F. led. är skil- 
lingsmarksdial. frö 'groda'. Jfr Frågtjärn. 

Furskogtjärnet Sb firs,kaycina. — Fårskogstj. ek GS, Fårskogstjärn 
Cm. — Vid hmnet Furskog. 

Furubråtetjärnet Sd firrebretayona. — Furutjärn ek. — I namnet 
ingår ordet bråte m. 'svedjeland'. 

Furukvistetjärn(et) Sd firrakvestargn(a). — Furuqvisttjärn ek, 
Furuqvistj. GS. 

Furutjärnet K fi_trayoria. — Utvidgning av Mölnerudsälven vid 
Löfstafors i Håltebyn. Tjärnen ligger i furuskog. 

Furuvattnet Sb-Sd fiyavatna, fira-. — Fuhruvatnet, Fåhrevatn 
1666 db, Sjön Furu-wattnet 1765 R 17, Furuvattnet ek bek Cm vV 5 
s. 5 GS. 

Furuvattsdyvlarna Sb-Sd fityavasdyvkana (Sb), firavasdrlana (Sd). 
Binamn: Dyvlarne dkvlana (Sd). — N., S. Fågeltjärn ek, Lilltjärn ek, 
Dyfveln ek. — Gemensamt namn på flera gölar vid Furuvattnet. Om 
s. led. se  Dyveln. 

Furåstjärn K fi.treivw,I. se Å hmnet Herredalen. 
Fuxen F-H-Tr fant, föksan. Binamn: Stora Le stifiale. — Siön 
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Fuxen m. 1700t. KrA XX: C, Fiärden Foxen 1753 R 134, Foxerne 1765 
En s. 94, Fuxen, Fuxerna 1773 Fw s. 201, Foxen 1773 Fw s. 23, glex 7 
s. 89 Bn s. 54 ek bek Cm GS Sve. — Nordöstra delen av St. Le. Namnet 
Fuxen, som ej användes i dagligt tal, utgår trol, från ett fsv. *Fugl-scer 
'fågelsjön', vilket kan ha föranlett även sockennamnet Fågelvik och 
gårdnamnet Fölsbyn i Blomskogs sn. 

Fyrkantatjärn B &kanta g-cht. — Fyrkanttj. ek, Fyrkanttjärn Cm. 
— Namnet innehåller väl urspr. en motsvarighet till no. dial. firkantad 
'fyrkantig'. 

Fågelmoss(e)tjärnet Sb fågakmas(a)yeiria (Fågelmossetjärn ek), 
Fågelmosstjärn, Lilla och Stora B lga, sh)sa ficgakmesycerl (L., St. 
Fågelmosstj. ek). 

Fågeltjärn H fitgakycett. — Fågeltjärn ek. — I Brunnsmossen. Här 
är lekplats för orre. 

Fågeltjärn, N. S. se Furuvattsdyvlarna. 
Fårskogstjärn se Furskogtjärnet. 
Fölsviksjön se Fölsbyviken (avd. vikar). 
Gaddetjärn Ö gådapm — Liten tjärn å Juskog. Anledningen till 

namnet är okänd. 
Gartjärn se Gårtjärn. 
Gatuvattnet Sb ge.itavatna. — Gate wattnet 1797 R 36, Gatuvattnet 

ek Cm, Gatvattnet GS Cm. — F. led, är böjn.form av ordet gata 'in-
hägnad väg'. Sjön kan sägas likna en sådan. Den är lång, smal och rak, 
har branta jämlöpande stränder och sträcker sig som en gata från lands-
vägen vid Kalleboda till hmnsdelen Gaterud i Ulvestad. Enligt I. Lundahl 
är namnet väl en förkortning av *Gaterudsvattnet. 

Gettjärnet se Edstjärnet. 
Get(e)tjärn(et) J .1biend (Gettjärn ek Cm), K Maygna (å hmnet 

Lysås), K-Slajbtxcen (Jöddekärnet 1666 db, Get-kjern 1793 R 33, Gettjärn 
ek Cm, -tj. GS). 	Jfr Bocket järnet. G. i Silbodal ligger vid Geterud, 
hmnsdel i Nässlebacka. 

Getögat Sd Mga- — Liten tjärn å Hynningen. Om andra liknande 
namn se Stutögat nedan. 

Gillermosstjärnen Sd jilarmasygna. — Abborrtj. ek. — Flera tjärnar 
i och vid Gillermossarna i Älmheden. 

Gla, övre K-Sb samt Gillbergs och Jösse hdr (Ivara gkd. — öffure 
Glaan 1661 db, öffvre Gladen, Gladsiöen, Öffvre Gladsiöö 1666 db, 
öfwer Glaa Siön 1701 lh, Siön öfre Glad 1745 ggk, Siön öfra Gla 1778 
lh, öfre Glad Lotter 1783 lkk, Öfra Gla Bn vV 5 s. 5, Öfre Gla ek bek 
GS Bg Sve, Lilla Gla glex 2 s. 235. — Namnet Gla är substantivering av 
adj. glad i dess gamla bet. 'glänsande, klar'; i äldre tid även i best. form 
(db 1666) liksom namnet på den bekanta östgötska sjön Glan. Vattnet 
är klart. Jfr Sjön. I s. 174 f., SOV VI s. 87. Benämningen övre är given 
i motsättning till Stora el. Nedre Gla i Gillbergs hd. 

Glaåker(n) K samt Jösse hd ggt.alsar, gkileilsan, i Jösse hd Glaåkers-
sjön gffietkarson. — [Graåkern 1666 db], Glasåckers Sjön 1788 R 29, 
Sjön Gla åkern 1790 R 35, Sjön Gladåckern 1839 R 83, Gladåkern Cm, 
Gladåkerssjön ek, -sj. GS. — Urspr. en obetydlig tjärn el. »hö!», som år 
1823 dämdes upp i samband med anläggningen av Gladåkers järnbruk. 
Namnet Glaåkern har enligt A. Ernvik, Ortnamnssällskapets i Uppsala 
årsskrift 1945 s. 17 ff., urspr. avsett en till det ursprungliga torpet Glas-
näset i Mörtnäs, Karlanda sn (sedermera Glassnäs i Älgå sn, Jösse hd, 
se under Mörtnäs) hörande åker, belägen i Älgå sn, Jösse hd, vid den 
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lilla älv som utgör Glaåkerns avlopp till Övre Gla. Annorlunda E. Noreen 
i NoB 1922 s. 1 ff. 

Glunbergstjärnen Tö, Övre även i ö ght92,bas,r_zra (Tö), nara, eivara 
gbarycina (ö). — Ned., Of. Glumbergstjärn ek. — Vid Glumberget, 
varom se avd. höjder. 

Gossetjärnet Sd giA.97Cina• — Gossetjärn ek. — En gosse skall ha 
drunknat i tjärnen. 

Gramossetjärnet J gr4ms(s)ayGna. — Grantjärn ek, -tj. GS. 	I 
Gramossen. F. led. i detta namn är urspr. gran el. möjl. grav 'fångstgrop' 
(jfr Gravtjärn). 

Granstjärnet se Gravskogstjärnet. 
Grantjärnet se Grimtjärnet och Gramossetjärnet. 
Gravaretjärn Sd grdvaraygn. Binamn: Gravetjärn grhaygn (Gräf-

tjärn ek, Graftj. GS), Gravaretjärnet, Lilla och Stora Sk lga, stora 
grip:w-n-gm (Grafvertjärnarne ek, -tina  GS), Gravaretjärnet, Västra 
och Östra 0 vcsestara, iistara gr4va(r9)xcena Gravetjärnet (V., ö. Graftjärn 
ek). — F. led, är väl urspr. fsv. gen. gravar, altern. med ändelsen -ar 
omändrad till are, av grav 'fångstgrop, räv-, varg- el. älggrop'. Jfr Grav-
tjärn nedan och Gravaremon, -mossen, avd. terränger. 

Gravskogtjärn(et) Sd grcifskorgn, grdskorgna. — Granstj. ek. — 
F. led. är obest. form av ett naturnamn *Gravskogen. 

Gravtjärn. Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med detta 
namn: 1 F-Tö, 1 J, 2 K, 1 Sb (Graftjärn ek), 1 Sd (Graftj. ek). Uttal: 
F J K grhycen, Sb grhx.cfn, Sd gr4vcin(9). Härtill komma Lilla och 
Stora G. (N., S. Graftjärn ek) i Sb (Ida, störa g.). — F. led. är säkerligen 
ordet grav i bet. 'fångstgrop'. Jfr Sahlgren i NoB 1920 s. 155 ff. I allmän-
het torde det ha varit fråga om älggropar. Sådana ha iakttagits i när-
heten av G. i Sillerud och (det östra) G. i Karlanda samt i Gravelid-
(backarna) söder om G. i Silbodal. Jfr Gravarna och Gravedalen, avd. 
dalar, Gravaremon-Gravångarna, avd. terränger, Gravarna, avd, smärre 
platser. 

Grenstjärn(et) Sk samt Jösse hd grdlnsyGna. — Binamn: Märrukan 
mciruka. — Grentjärn ek, -tj. ek GS. — Skogen norr om tjärnen (i Jösse 
hd) kallas Grenen, varom se SOV VI s. 159. Namnet Märrukan, som 
urspr. skall ha avsett en timmerkörarkoja, är en sammansättning av 
märr och dial. ordet ruka 'liten hög av (ko- el.) hästspillning'. 

Grimtjärnet J (på gränsen mellan Påterud och Strömsmark) grint-
ygna, gritnygna (V., ö. Grimtjärn ek, V., ö. Grimtj. GS), Grimtjärnet, 
Lilla och Stora Sk samt Norge Ula, st4ra gr41,ygna, äv. griegona och 
grOs-, tillsammans grb.gyina, Grentjärnet, -tjärnen, I Norge enligt upp-
gift grin-. — Greentiärn 1656 Toringh, Green Siö m. 1600t. R 133, 
Grensiön 1670t. R 133, Grekieren m. 1700t. KrA XX: C (=L. G.), Grän-
siön 1751 NoB 1919 s. 144, Gränsjön 1773 Fw s. 7 (=L. G.), L., St. 
Grimtjärn ek, -tj. GS. F. led. är troligen ordet grima el. greima 'gräns-
märke inhugget i ett träd', varom se J. Sahlgren i NoB 1916 s. 170 f., 
E. Noreen i NoB 1919 s. 127, 144. Om ljudutvecklingen i Grentjärn o.d. 
se E. Noreen sist anf. st. — St. Grimtjärnet har även kallats Krokvattnet 
(se detta). 

Grolltjärn se Grållitjärn. 
Grunderestjärn B grancprasychtt. — Ringtjärn ek GS. 	F. led. är 

dunkel. Tjärnen är liten, grund och alldeles rund. 
Grundtjärnet Sk gripwona. — Grundtjärn ek Cm, Grundtj. GS. — 

Ligger strax norr om Djuptjärnet. 
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Grundvattnet, Lilla och Stora H Ula, störa griotvcitna. — Grund-
tjärn ek Cm. — Båda vattnen äro grunda. 

Grymtjärn Sb grvcen. — Grömtjärn ek, Grömtj. GS. 	F. led. 
är ordet grym, dial. gröm, i bet. 'ful, hemsk'. 

Grållitjärn Ö greikcet?. — Grolltj. ek. 	F. led. innehåller trol. 
värml.dial. grålle, en noabenämning på vargen, jämte ordet lid 'sluttning' 
el. hide 'ide'. Nordost om tjärnen finns en »väldig» grotta. Denna kan 
ha hetat *Grdllehidet 'vargidet'. 

Grållögepusset K greilogapu4a, y. gridarpwa. — Puss (i dial. n.) å 
Helgebyn. Namnet betyder trol. 'vargögonpussen'. Jfr föreg. Om andra 
liknande namn se Stutögat. 

Grässjön H Sb gre§son, grckson (Grä-Sjön 1796 R 36, Gräsdysjön ek 
Cm), H glipson, gree.son (Gään Sjön 1642 R 4, Månstadstjärn ek Cm, 
Månstadstj. GS). 	F. led. är säkerligen grön, kollektiv biform till gran. 
Jfr t.ex. Gräns jön SOV VI s. 89. 

Grässjön? H gr&:son (Gräs-Sjön 1797 R 39, Grässjön ek GS Cm) , 
Grästjärn grepsycen K (Grästj. ek, Grästjärn Cm. Jfr *Bjursjön ovan), 
Grästjärnen Sk (tre små tjärnar å hmnet Bön) grcksfqna. — I namnet 
Grässjön är f. led. kanske urspr. icke gräs utan grön 'granskog'. Jfr föreg. 

Grävikedyveln Sb grdvekadyvan. — Å hmnet Långelanda, nordväst 
om Abborrtj. F. led. är ortsdial. grävika 'kräfta'. Om s. led. se  
Dyveln ovan. 

Grävlingen Ö grierbgan. — Gräflingen ek. — Namnet, som väl är 
förkortning av *Grävlingedyveln, i sin tur en förkortning för *Grävlinge-
bergsdyveln (I. Lundahl), avser även ett intilliggande berg med gryt. 

Grävtjärn se Gravaretjärn. 
Grömtjärn se Grymtjärn. 
Gröntjärn 0 groSyce91. — Gröntj. ek. — Tjärnen har starrbevuxna 

stränder. 
Gubbetjärn(et) K 012axdna, -Tcht. — Gubbe Kjärn 1793 R 33, 

Gubbetjärn ek GS, Gubbtjärn Cm. — Jfr Gossetjärnet. 
Gudmundstjärnet, Lilla och Stora Sb la, sQra gitymynsyczna. — 

Ä hmnet Djuv. 
Gulltjärn Tr giajcett. Binamn: Färgeritjärnet faryarqdtta. — Gun-

narsbykärnet vV 5 s. 11. — Vid ett f.d. färgeri å hmnet Gunnarbyn. 
F. led. är väl gull (guld), men anledningen till namngivningen är okänd. 
Om namn på Gull- jfr J. Sahlgren i NoB 1935 s. 59 f. 

Gunnaretjärnet Sd giscolaraygna. — Gunnartjärn ek, Gunnarstj. 
GS. 	F. led. är väl urspr. fsv. gen. Gunnarar av kvinnonamnet Gunnur 
(is!. Gunnvor). 

Gunnarstjärn(et) K gettbasxgria (Gunnarstjärn ek Cm), Sb giolagygn 
(Gunnarstj. ek, Gunnarstjärn Cm). 

Gupptjärn se Göptjärn. 
Guttebolstjärn se Murstenstjärnen. 
Gyltan H Aita. — Kjärnet Gylltan 1796 R 39, Gyltetjärn ek. — 

Namnet är trol. en förkortning av *Gyltetjärnet, innehållande ordet gylta 
(egentl. 'ung sugga') i den från ortens dial. kända bet. 'kolmila av 
liggande virke'. Kolbottnar finnas vid tjärnen. Jfr Gyltebäcken (avd. 
vattendrag). 

Gåltjärn se Uddetjärn(et). 
Gårblickstjärnet Norra och Södra J nara, shara giirboksycma. 

— N., S. Gårbäckstjärn ek, -tj. GS. F. led. är sammansättningsform 
av bäcknamnet Gårbäcken, varom se avd. vattendrag. 
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Gårdsrudtjärnet J Osanna. — Gårsjötjärn ek Cm, Garsjötj. GS. 
--- Namnet efter hmnsdelen Gårdsrud i Söpple, som här haft en skogstrakt. 

Gårdstjärnet Sk glinv.m. —? By Siön 1643 R 4, Gårds kiärnet 1794 
R 39, Gårdskärnet glex 6: 161, Gårdstj. GS, Gårdstjärn ek Cm. — Vid 
V. Boda. 

Gårtjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 12 tjärnar med detta 
namn: 1 B (äv. kallad Saxetjärn) , 2 F (Gartj., Kråktj. ek) , 1 H (Gård-
tj (ärn) ek Cm), 4 Sd (1 Gorrtjärn, 3 Gårtjärn ek), av vilka två efter läget 
i Byn resp. vid Takene kallas By- resp. Take-Gårtjärnet, 1 Sk, 2 Tö 
(Gårtjärn ek) , 1 0 (Gårtj. ek) . Uttal: B F H Tö ö Omen, B (altern.) 
Sd 2 gifixgna, 2 gåryyjna (9gdrycina, til1eay4rxema), Sk glimma. Härtill 
komma Norra och Södra G. Sb nara, simara Ora-czna. — Gårdtjärn 
Cm, Gå'rdtj. ek. — F. led, är ordet gorr, dial. går n. 'gyttja, dy'. 

Gäddetjärn 3 Sb (den första= Gäddtjärn ek, den andra puss i 
skogen, Låbyn, och den tredje liten tjärn i Fiskemossen, Långelanda), 
(gli ibland använt namn på Kuvtjärn). Uttal: 2 Sb 	gin, 1 Sb, 
0 jcsedagyen. 

Gliddetjärnet J-Skickelaigna. — Gäddtjärn ek Cm, Gäddtj. GS. 
Gäddevattnet H yieclavatna. — Gäddvattnet ek Cm, Gäddvattn GS. 
Gäddtjärn B-Tr yiedrcen. — Gädde kärn 1666 db, Gäddtjärn ek, 

Gäddtj. GS. 
Gärdetjärn K japett. — Gärdestjärn ek GS Cm. — Flera gärden 

finnas invid tjärnen. 
Gökstjärn Tö gksxcett. — Giökskiärnet 1753 R 134, L., St. Göktjärn 

ek, Stora Göktjärn Cm, L., St. Göktj. GS. 	F. led. är väl gen. av ordet 
gök, möjl. använt som personbinamn (öknamn). 

Göptjärn Tr gås" (Gupptjärn ek), G., Lilla och Stora Sb yitlycerh 
lgagoppen, st4ragunen (St. Gupptjärn ek, Stora Gupptjärn Cm). — 
F. led. är urspr. böjningsform av dial.ordet göpa 'lodjur'. 

Görjetjärnet, Lilla och Stora Sb lla, störa iåriaxgria. — L., St. 
Göttjärn ek. — F. led, är böjningsform av sv. dial. görja 'dy'. Jfr Jörg-
tjärnet SOV VI s. 93. 

Haekstat järnet Sb hålsstargna. Binamn: Döletjärnet dayona. 
Hackstatjärn ek. — Nära lägenheten Torpet i Våxlanda, belägen i en 
från hmnets övriga ägor avskild hagmark. F. led, är oklar. Binamnet 
Döletjärnet är givet efter Torpets binamn Döletorpet. 

Haffallstjärn Bhafalsyciti, havalsycit Havalstjärn. — Halffvarekärn 
1666 db, Affallstj. ek. — Namnet är oklart. F. led. innehåller knappast 
urspr. ett halvfar f. el. n. 'halva färden, halva vägen': jfr OGB XVIII 
s. 170, XX s. 151, Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn s. 123 ff. Tjärnen 
ligger ungefär halvvägs mellan L. Boda i Blomskogs sn och N. Viker 
i Trankils sn. De växlande dial.- och skriftformerna kunna bero på 
omtolkning i anslutning till fall 'svedjefall', jfr Havalstjärn och Hus-
fallsdyveln nedan. 

Hafte(r)sjön 0 Wtas". — [Hofsta Sjön in. 1700t. KrA XX: C], 
Haftter Sjön 1799 ggk, Hafterssjön ek, Haftersjön Cm, Haftersj. GS. 
— Härledningen av f. led. är okänd, jfr det fvn. mansnamnet Haf/36rir? 
(Sahlgren). 

Hagt järn. Inom häradet finnas åtminstone 3 tjärnar med detta 
namn: 1 K-Sb, 2 Sh. Uttal: h4green. — Äldsta anträffade namnform: 
Hagekärn 1666 db. — F. led. är dial.ordet hag n. 'inhägnad betesmark'. 
En av tjärnarna är benämnd efter läget nära hmnsdelen Haget i Gallerud. 
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H. i K-Sb kallas även Stampetjärnet. Om detta namn se Stam pebäcken 
(avd. vattendrag). 

Halstjärn Tö hcisywtt (Hals Kärn 1795 R 36, Halstjärn ek GS, 
Hallstjärn Cm), ? 0 hciwcen (Holsskiärn 1641 db s. 59, Herz Kjärnet 
1795 R 39, Herrtjärn ek Cm, Herrtj. GS). 	F. led. är hals, snarast i 
bet. myrhals 'smal (del av) myr'. En lång, smal mosse (en typisk hals) 
går ut från den sydligaste viken av Halstjärn i Töcksmark (Sahlgren). 

Halstjärn se även Holtetjärn. 
Halvardstjärnet, Lilla och Stora lga, störa halvas,rgna. — St. 

Halfvardstj. ek GS, Halvardstjärn Cm. 
Hamdalstjärnet J lubzdas,ru.na. — [Hemdalstjärn ek, Hemdalstj. 

GS]. 	Hamdalen (varom se avd. dalar). 
Hanketjärn Sb lAgkagyet4 (Hanktjärn ek), Sd higkaycirk (Hanke- 

tjärn ek Cm, Hanketj. GS). 	F. led. är dial. hank f. 'handtag på hink, 
korg o. dyl.'. Säkerligen jämförelsenamn. 

Hanserstjärnet, Lilla och Stora Sb lla, stora hånsasTgro. — V., ö. 
Hansetj. ek. — F. led, är väl gen. av Hans'-Erik, d.v.s. Erik Hansson. 

Hansuddetjärn B hanssdaydn. — Nära Hansuddarna, uddar i 
Nedre Blomsjön. 

Hantjärn K hånrcett. — Hantjärn ek Cm. F. led, är kanske urspr. 
böjningsform av hane, väl i bet. 'tjädertupp'. 

Harnabbetjärn se Hornabborrtjärnet. 
Hasslebaeketjärnet Sd hå,shbakaxcina. — Haslebacka Kärnet 1765 

R 17, Hasselbackatjärn ek Cm. — Vid hmnsdelen Hasslebacka i 
Älmheden. 

Hattjärn J håtxcell. — Å hmnet Fjäll, SSO om Blåtj. Namnet uppges 
vara givet vid en lagaskiftesförrättning 1906, då en hatt blåste ut i 
tjärnen. 

Havalstjärn B håvalsgyeu. — På Blomskogs prästgård. Om f. led. 
se  Half alst järn. Tjärnen ligger från närmaste bebyggelse (Kasen) räknat 
halvvägs till gränsen mot Vårviks sn, Dalsland. 

Hedtjärnet. Inom häradet finnas åtminstone 3 tjärnar med detta 
namn: 2 J (Påterud och Rämjäng), 1 Sb (Sulerud). Uttal: J hcbjygna, 
Sb MgYjna. 

Helgesjön Sk samt Norge håby.s.o.n. — (vidr) Hwlgasio 1273? Ngl 
2 s. 491, Helgesiöönn 1582 NoB 1919 s. 160, Hälg Siön 1656 Tgh, Helige 
Sjön m. 16001. R 133, Helgesiön 1670t. R 133, m. 1700t. KrA XX: C, 
Helgesjön 1773 Fw s. 10, Bn s. 105 glex 6 s. 160 ek bek GS Cm Sve 
Helgesjö Cm. — Namnet betyder 'den heliga sjön' (jfr E. Noreen NoB 
1919 s. 129). 

Hemdalstjärn se Hamdalstjärnet. 
Hemsjön J samt Jösse hd hams" (Ulm" el. Ummin i Jösse hd). 

— Hemsiöen 1643 R 4, Hemsiön 1656 Tgh, Homsiöen 1666 db, Hem-
Sjön 1771 R 17, Hemsjön 1779 Fw s. 841 Bn glex 4 s. 46 ek GS Cm. 
'Den närmast gården (Nolgård) belägna sjön'. Jfr Hemtjärnen SOV 
III s. 65. 

Hemtjärn Sb hhvgn. — Hemtjärn ek. — Invid Tysketorp (nu 
öde torp) å Djuv. Jfr föreg. 

Herrtjärn se Halstjärn. 
Hjärtern Sb Mas. — Liten tjärn å D juv, till formen påminnande 

om hjärter i kortspel. 
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Hofstentjärnet Sk höf(s)tawana. — [Hofdetjärn ek]. 	F. led. 
sammanhänger väl med gårdnamnet Fiol sten i Köla sn, Jösse hd (SOV 
VI s. 52), men anledningen till namnet är okänd. 

Hogsbolsjön Tö-05 h6lssboson. — Södra delen av Nedre Kroksjön, 
vid Elovsbyn nr 2 Högboda (i dial. Hogsbol el. Högsbol) i Töcks-
marks sn. 

Holmedalssjön H hiikmadason. — Binamn: Prästsjön prcsemn. — 
ölmedalsiön 1638 db, Holmedalss Siön 1642 R 4, Holmedals Sjön 1791 
R 30 1797 R 39, Holmedalssjön ek bek GS Cm Sve. 	Vid Holmedals 
kyrka och prästgård. Se vidare under sockennamnet. 

Holmesjön Tö-et hid,mason. — Nedre Krok Siön 1753 R 134, Ned. 
Kroksjön ek, Nedre Kroksjön CM. — Namnet avser n. delen av Nedre 
Kroksjön. Där finns e n holme. 

Holm(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med 
detta namn: 1 F-H, 1 Sb, 1 Sd, 1 Sk samt Norge (skrivet bl.a. Holm-
tiärn 1656 Toringh, Holm-Siön m. 1600t. R 133, Holmsiön 1670t. R 133, 
Holmsjön 1773 Fw s. 7, Holmkärn glex 6 s. 161), 1 Tr, 1 0. Uttal: F-H, 
Tr hiiknyym Sb Sk hikmg-ctria, Sb (altern.)..  hikmycin, Sk (altern.) 
hirkmaygna (i Norge enl. uppgift hirkmg-ev,,), 0 hmagYen. — Härtill 
komma Lilla och Stora Holmtjärnet (la, stb.ra h.) Sh. 	I tjärnen 
F-H finns en lång och tämligen smal halvö, vars yttersta bredare del 
trol, betecknats som holme; i var och en av de övriga tjärnarna, med 
undantag av L. Holmtj., finns e n holme. 

Holtetjärn B-Sb (på gränsen Furskog-Fölsbyn), Sb (Hultetjärn ek), 
Tr (=Kastjärn ek, Kastj. GS, vid hmnsdelen Holtet i N. Viker), 0 (Hals-
tjärn ek, Hultetj. GS). — Äldsta kända namnform: Håltekärn 1666 db 
(B-Sb). Uttal: B-Sb håltaxcett, Sb 	Tr haltaphet, Ö håltyen, 

19). 	F. led. är böjningsform av västsv. holt 'hult' (se vidare gård- 
namnet Hult i Silleruds sn). 

Hornabborrtjärn(et) 2 J hönabarg-gria (den ena i Fjäll, =Hörnabbe 
Kärn 1807 R 51, Harnabbetj. ek, den andra i Ulvshuvdane), K 4"-
ab8rpren (i Mölnerud, =Abborrtjärn ek). — F. led. är hornabborre (hijn-
absr) 'vattenödla'. 

Hornfisken B hönfiskan. Binamn: Kåvens hornfisk hvans hi2n-
fisk. — Mindre tjärn å V. Trättlanda, nordost om Tutjärn. En person 
kallad Kdven skulle i denna tjärn ha sett en »hornfisk», d.v.s. en fisk 
med horn. Enl. Sahlgren är hornfisk det värml. namnet på spigg. 

Hornsjön Sk samt Norge Uvs",  ", 	— Hornsiön 1656 Toringh 
1670t. R 133 1753 R 134, Horn Siön m. 1600t. R 133, Horn-Sion m. 
1700t. KrA XX: C, Hornsjön 1773 Fw s. 7 ek Cm GS. — En stor udde 
vid sjöns v. strand kallas Hornet (se avd. uddar). 

Horntjärnet Sk hirtlygna. — Horntjärn ek Cm, Horntj. GS. — Lig-
ger nära föreg. 

Hultetjärn se Holtetjärn. 
Humletorpetjärnet, Lilla och Stora Sd lla, stbra hönzatyrpagy_ina. ••••• 

Vid hmnet Humlet arp. 
Hundetjärn Sk himoycirk. — Kuftjärn ek. — F. led. är trol. en om-

bildning av Hynnehed, innehållande no. hynne 'hörn'. Tjärnen ligger 
strax öster om riksröset nr 53 Hynnehedsröset och strax söder om 
tjärnen Hynnan. 

Hundtjärnstjärnet Sb higprcensycina. — Ä hmnet N. Ström. Tjärnen 
har urspr. hetat Hundtjärn men senare på nytt sammansatts med tjärn. 
F. led. är hund, men anledningen till namngivningen är okänd. 
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Hurr hur (a u) el. Hurrsjöarna Tö hårsoana. Tre sjöar: 1. Nedre 
Hurr nara hår, Lössjön 148,07t (efter hmnsdelarna Nedre och övre Lös 
i Hån) el. Nedre sjön nara sån,. 2. Mellan-Hurr mcNahur, även kallad 
Mellansjön lnielas" el. meektra shu. 3. övre (översta) Hurr eivar a hår, 
hfia hår övste Hurr, även kallad övste sjön rea shu, åfsta 	— 
?Auridavatn 1273? Ngl II s. 489 avskr. (b. 1300t.) öffwer, Neder (-re) 
Hoor Lacus 1642 R 4, Norra, Medel!, Söder Horr 1656 Toringh, Söder, 
Medell, N. Horr m. 1600t. R 133, Sjön Nedre, Mellan Hurr 1753 R 134, 
Hurrsjöarne 1773 Fw s. 8, vV 5 s. 7, Hurr Lotter, Sjön Hurr 1778 R 21, 
Mellan, Nedre Horr 1789 R 28, Mellan Hurr ek GS Sve, Ned. Hurr ek 
bek GS, of. Hurr ek GS, Nedre, öfre, Mellan-Hurren Cm, Nedre, ()fre 
Hurr Sve. — Namnet är dunkelt, möjligen en förkortning av *Hurrsjön, 
där f. led. kunde vara ortsdial. hurr i uttrycket »det går som ett hurr» 
om något som går mycket fort (jfr ostlind s. 6), no. dial. hurr 'dovt, 
dånande ljud', no. och sv. dial. hurra 'ge ifrån sig ett dovt ljud, vina, 
dundra', isl. hurr 'hotfullt mummel eller sorl, högröstat tal, i synnerhet 
som uttryck för missnöje'. Jfr sjönamn som Tjuten el. T jutsjön, 
Tjutingen, Jeilmaren (till is!. ialmr 'buller') o.d., varom se Sjön. 3 s. 72 
och Sahlgren, Skagershult s. 99 ff. Enl. Hellquist, Sjön. 1 s. 241 erinrar 
namnet om det i no. ånamn ingående Hurå-. Med hänsyn till det av 
Werlauff i Annaler f. nord. oldkyndighed 1844-45 s. 174 tveksamt gjorda 
antagandet att Auridavatn i Ngl åsyftar övre Hurr, finner Hellquist 
det dock möjligt, att Hurr uppkommit genom en ombildning av det no. 
namnet. F. led. i detta är gen. pl. av fvn. aurriåi 'laxöring'. Laxöring 
finnes i Hurrsjöarna. 

Husetjärn Tö h4saycen. — Husse Kärn 1795 R 33, Hussetjärn ek 
Cm. — Man lär ha tagit timmer till husbygge vid tjärnen. 

Husfallsdyveln K htlisfalsdyvan. — Liten tjärn i en mosse strax 
öster om Grönnässätern. Namnet innehåller ordet fall 'svedjefall'. Om 
s. led. se  Dyveln ovan. 

Hynnan Sk samt Norge hina. — HYdnåå 1582 NoB 1919 s. 160, 
[Rörnetiärn 1656 Toringh,J Horne Kiär m. 1600t. R 133, Hynekärnet 
1751 NoB 1919 s. 145, Hynne Tj no.top.karta. — Liten tjärn på gränsen 
mellan hmnet Sundshagen och Norge. Namnet är sannolikt en förkort-
ning av *Hynnetgirnet, där f. led. urspr. är gen. *Hyrno av *Hyrna, 
som tydligen varit det gamla namnet (jfr Hödnåå 1582) på den å, som 
rinner genom tjärnen och som på en lång sträcka bildar gräns mot 
Norge. Detta ånamn, som motsvaras av det no. ånamnet Hynna (En. 
s. 112 f.), är en avledning av horn i bet. 'hörn, krök' (Lundahl). Jfr 
Hynnehedsröset. 

Hynningsjön Sd hOpg.son. — Hörningssjön ek, Hörningsjön Cm, 
Hörningssj. GS. 	Namnet är givet efter hmnet Hynningen (se detta), 
som i sin tur fått namn efter sjön. Dennas urspr. namn är säkerligen 
*Hyrningr, en avledning av horn n. i bet. 'vik' (eg. 'hörn'). Sjön har 
fyra vikar. Jfr det vanliga sjönamnet Trehörningen. 

Hynningstjärnen Sd hktigsyciria. — Hyningstj. ek. — Två tjärnar 
å Gängene, åt hmnet Flynningen till. 

Håletjärnet Sk hfOgreina. — Håltjärn ek GS. 	F. led. är antingen 
best. form av adj. hål 'djupt liggande' el. böjningsform av subst. hål 
el. håla el. möjl. böjningsform av dial. hö! m. 'utvidgning av ett 
vattendrag'. 

Hålevattnet htihvatna K (Hålvattnet ek GS), K-O (Hålvattnet ek 
GS Cm). — Om f. led. se  föreg. 
7 
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Hålevikstjärnet Tr itifkavtksycetta. — Hålvikstj. ek. — Namnet är 
givet efter hemmansdelen Håleuik (Skenhall). 

Hånketjärn se Hanketjärn. 
Håtjärn Tö &lipen. — Djuptjärn ek, Djuptj. GS. — Ligger delvis 

å hmnet Nedre Hån. 
Håviken Tö kinka, hifivika. — Hååns Wijken 1708 R 8, Hånsiön 

1753 R 134, Hååviken 1776 R 19, Hååns Viken 1778 R 21, Håå Kjern 
1798 R 39, Hån Cm. — Vid hmnen Nedre och övre Hån. Kan uppfattas 
som en avskild vik av Töck. 

Hällstjärn(et) Tr hielspett(a). — Hällstjärn ek, Höllstjärn GS, Halls-
tjärn Cm. — F. led. är tro!. gen. av fvn. hellir 'klipphåla'. En sådan, 
kallad Gulleksommen, finns vid tjärnen. 

Hästehålstjärn 0 1stahusTce93. — [Höståstjärn ek]. — F. led. 
åsyftar väl ett »hål» invid tjärnen, där en häst gått ner sig. 

Häst(e)tjärnet 2 J den ena, hiestyyjna, i de s.k. Hästtjärnsmgrarna 
å Korsbyn, den andra heestagYjna, Hästtjärn ek, Hästtj. GS. 

Hästskotjärnet Sdhieskopina. — Ä hmnet Byn. Namnet är möjligen 
givet efter formen; jfr dock Asketjärnet ovan. 

Hätjärnet H ltd,g-Gna, hckygna. — Å hmnet Hän. 
Högkulletjärnet J lu)ghlargna. — Högkulltjärn ek. — Vid höjden 

Högkullen. 
Högsjön K hågs,on, hålsson. — Wäster Böön Sjön 1642 R 4, Wästra 

Bosiön m. 1700t., Högsjön ek Cm GS. — Vid hemmanen Hög och V. Bön. 
Högstjärnet se Kesebottstjärnet. 
Höjdatjärnet Sd lbtdaygna. — Höjdetjärn ek. — Namnet är givet 

efter läget invid Höjden (Takehöjden), bergshöjd å hmnet Takene. 
Höketjärnet 2 Sk (det ena en utvidgning av Ängebäcken å Bergerud, 

det andra å hmnet Klevan, =Klefvanetjärn ek Cm, Klefvanetj. GS. Uttal: 
itlykkkaycina (a->o), hicykaygna. — Åtminstone vid det förstnämnda ha 
hökar ännu i mannaminne haft bon i träden. 

Höståstjärn se Hästehålstjärn. 
Igeltjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 8 tjärnar med detta 

namn: 1 B, 2 H, 3 J, 1 K, 1 Sk. Uttal: B H K ågakycett., H igabvett., J Sk 
ga(rga. — Äldsta anträffade namnform: Jgelskiärn 1655 db (J). 

Ingtjärn Sb iyp.— Avskild del av ösjön. F. led. är väl urspr. 
adv. in, syftande på läget innanför några holmar. 

Jensetjärnet J jdnsaygna. — Jönsetjärn ek, Cm, Jönsetj. GS. 
F. led. är dial. gen. av mansnamnet Jens. 

Jonasetjärnet Sd jc)nasagxtna. — Svarttjärn ek. — Vid Jonastorpet 
å hmnet Tegen. Kallas även Svarttjärnet (svittgsr,a). 

Jäntetjärn Sb jlentann. — [Jönsetjärn ek GS]. — Uppkallat efter 
en kvinna som benämndes »jäntan» och bodde i närheten av tjärnen. 

Järnsjön Sb-Sd )4».9", Ms" — Jernsiön omkr. 1640 Gs s. 61, 
Jerskiön Lacus 1644 R 4, Jernsiöen 1666 db, Jernsiöen Hofsten s. 43, 
Jern sjön 1772 R 17, Jerns Sjön 1776 R 19, Järnsjön 1779 Fw s. 885, 
Sve glex 6 s. 78, Jernsjön Bm s. 59 Bn ek vV 5 s. 5 Cm GS. 	F. led. 
är väl metallnamnet järn. Enligt en folklig tradition skulle anledningen 
till namnet vara att en järnfora (el. en hel rad av järnforor) en gång 
gått till botten i sjön. Tidigare skulle sjön ha hetat Högsjön (den ligger 
högt i förhållande till V. och ö. Silen). 

Järperudstjärn se Kasetjärnet, Södra. 
Jönsetjärn se Jensetjärnet och Jäntetjärn. 
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Kallebodatjärnet Sb kålabuyana. — Kållebodatjärn ek Cm. — Vid 
gården Kalleboda. 

Kallåsetjärn Sd kaldisayar, — Liten tjärn å V. Boda, nära öde-
torpet Kolkis. 

Kalven H-K kdirvan ( [Muskelffven 1666 db] Kalfven ek), Kalven, 
Västra och östra H-K resp. K-Sb vastara, itstara k. — Wamme Kalfwen 
m. 1700t. KrA XX: C, Wammene Kalfwen 1783 R 27, Wamene Kalfven 
1799 R 39, Kalfven ek GS (alla namnformerna avse östra K.). — En 
liten sjö intill en större kallas ofta dennas »kalv» (se t.ex. Sjön. s. 292). 
Muskelffven 1666 är tro!. felskrivning för Mossjö-Kalven. Tjärnen ifråga 
utgör en utvidgning av bäcken från Mossjön och säges vara denna sjös 
»kalv», oaktat Gäddevattnet ligger närmare. Av V. och Ö. Kalven har 
namnet urspr. tillkommit endast östra Kalven, en utvidgning av avloppet 
från Vamnevattnet (därav de äldre namnen Vammekalven och Vam-
menekalven). V. Kalven har tidigare kallats Bäckevarvstjärnet (Bäck-
hvarffz kärnet 1666 db) efter läget på gränsen till hmnet Bäckevarv i 
Holmedal. 

Kalvetjärnen J Hamn-ana. — Några småtjärnar å Rämjäng, söder 
om Fogdegroptjärnen. 

Kampetjärn Sb kionpaygn. — Kamptjärn ek. — Å hmnet Djuv, 
sydsydost om Stensvattnet. F. led. är väl böjningsform av kamp 'häst'. 

Kamptj. se Blanktjärn, Södra. 
Karttjärn H 1c6i.pert.. — Kart Kjärn 1797 R 39, Karttjärn ek. — 

Namnet innehåller kanske sv. dial. kart 'mindre sten' (Sahlgren) el. 
är möjligen en förkortning av *Kartabborrtjärn, innehållande socken-
målets kartabborr 'stor abborre'. 

Kasetjärnet, Norra och Södra n4kara (Ula), siatutra (stega) kasaydna, 
på Dal Igtsycfn, Tr (S. K. på gränsen till Vedbo hd, Älvsborgs län). N. 
Kastjärn ek. — Sönnare Kerne 1659 db, Hierperuds Kärn 1741 ggk, 
Kase Kjärnet 1785 ggk, S. Kastj(ärn) ek, Kastjärn Cm. — Vid hmns-
delarna Kaserna i Skenhall. S. K. har tidigare kallats Järperudstjärn 
efter hmnsdelen Järperud i Skenhall. 

Kastjärn se Holtetjärn. 
Katjärn Sb 14gce. — Katjärn ek GS Cm. — Namnet är oklart. 

Tjärnen ligger vid Kaberget och Kaknatten (varom se avd. höjder). 
Kattedyveln Sd 'Madra'. — Nu igenväxt göl å hmnet Sanda. 

Jfr följ. 
Kattepusset 0 kgapusa. — Vattenpuss (i dial. puss n.) å hmnet 

Rommenäs. Man har dränkt kattungar där. 
Katt(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 10 tjärnar med 

detta namn: 2 J, 2 K, 3 Sb, 3 Sd (en av dessa =Lerdalstjärn ek). Uttal:. 
J Sb Sd Uttag-ana, J kcityana, K katycett, Sb kgagyert (vattenpuss). — 
Namnet avser väl i allmänhet små tjärnar (gölar), där man dränkt katter.. 

Kavelbrotjärnet, Västra och östra J veestara, bystara kkerakbroyar9.. 
— N., S. Kaflebrotjärn ek. 

Kavlebrotjärnet Sd kåvkabroyana. — Kafvelbrotj. ek. 
Kepstjärnet se Käfstjärnet. 
Kesebottstjärnet K g•..sabatsgyerp. Binamn: Högstjärnet hdksyana 

och Tomtetjärnet tönjtay.cma. — Keesebåtz Sjön 1642 R 4, Kjesebotts- 
tjärn ek Cm. — Vid hmnet Hög och hmnsdelen Tomten i Kesebotten. 

Kestadstjärnet Sd g**4tana. — Kjestadstjärn ek GS Cm. — Vid 
hmnet Kestad. 
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Kestjärn K xsxcen. — Kjes Kjärn 1793 R 30. — Ligger norr om 
Fjällbuvattnet. F. led. är oklar. 

Kimpelamp Sd yimpalamp, pimpalamp Pimpelamp. — Kimpelamp 
ek GS. — Finskt namn. F. led. är oklar (jfr möjl. fi. kimpu 'knippa, 
bunt, bylte, hop' och för Pimpelamp möjligen fi. pimpa 'bjällra') . S. led. 
är fi. lampi 'tjärn'. 

Kitteltjärn K Mipett. — Kitteltjärn ek. --- Till namnet är knuten en 
sägen om en kittel full med pengar. 

Klevatjärnet Sb larc:?vaygna.— Klefvanetj. ek GS, Klefvanetjärn Cm. 
— Vid hmnet Klevane. 

Klevanetjärnet se Höketjärnet. 
Klingertjärn K kNeargyell. — Rund tjärn å Håltebyn. F. led. sam-

manhänger med no. dial. klingra 'rund skiva, trissa, kringla', värml. 
klinge f. 'trissa', klingerlagd 'trindlagd' och klingri(g) 'rund'. Jfr gård-
namnet Kringeråsen SOV II s. 39 och N. Lindqvist i Stud. tillägn. R. 
Pipping s. 1 ff. 

Klingran Ö kkigra. — Liten rund tjärn (och myr) å N. Ivarsbyn. 
Om namnet se föreg. 

Klingtjärn H kblexcen,  (å hmnet Selen öster om Tutj. =Klingekärnet 
1666 db), Sb kkiugn (Klingertjärn ek). — Tjärnarna äro runda. Om f. 
led. se  Klingertjärn. 

Klintetjärn Tr khntay. — Skuttj. ek. — På en bergsklint vid 
tjärnen låg förr en lägenhet Klinten. Anledningen till namnet Skutt järn 
är okänd. Jfr under Rönningst järnet nedan. 

Klofttjärnet J samt Jösse hd kkåftygna.— Klyfttjärn ek Cm, -tj. GS. 
— Vid Kloftenspräcken, varom se smärre platser nedan. 

Klubbetjärn se Odlingstjärnet. 
Klubbtjärn Sd 	 Klubbtjärn ek GS Cm. 	F. led. är 

mångtydig. 
Knattdalsfjorden Tö knåtdas,typri. — Mindre tjärn vid hmnsdelen 

Knattedalen i Dalen. Om s. led. se  Fjorden ovan. 
Knattetjärnet J (nära Fjällbuknatten, =Knattjärn ek), Sd (vid 

höjden Sannaneknatten å hmnet Sanda). Uttal: knataxcina. 
Knivetjärnet J knivargna. 	Binamn på Dammtj. å Fjäll och Räm- 

jäng, givet efter läget vid lägenheten Kniverud (Rämjäng). 
Knådtrågan, Norra och Södra (Knådtrågorna) Sb nara, shara 

killtrua (knirtruana). 	Två små tjärnar å hmnet Djuv. Namnet är 
urspr. best. form pl. av knådtråg m. 'baktråg', vilket uppfattats som 
sing., varefter ny plur. bildats; jfr Trollögonen nedan samt gårdn. 
Däntershult i Gunnarps sn, Hall. 1. (SOH 1 s. 245). 

Koppar(e)tjärn(et), -tjärnen. Inom häradet finnas åtminstone 6 
tjärnar med detta namn: 1 H (å hmnet Kroken), 1 H-Tö (nordnordost 
om Mörttj.) , 2 J (den ena å hmnet Fjäll, den andra Koppartjärn ek, 
Koppartj. GS), 1 J-ö (Koppartjärnarne ek, Koppartj' a GS), 1 Tr (Kop-
partjärn ek GS). Uttal: H, H-Tö kivarycen, 2 J keivarg-gna, kl/varg-gm, 
J-Ö kbvarycina, kivarycena, Tr kevarychtt. Härtill kommer Lilla och 
Stora K. K 149, sQra k. — Lille, Store Koppar K (i) ärn 1793 R 33, L., 
St. Koppartjärn ek, Lilla, Stora Koppartjärn Cm, L., St. Koppartj. GS. 
— En stenart i en ås invid K. i Holmedal har ansetts innehålla både 
silver och koppar. Koppargruvor väster om K. i Järnskog omtalas av 
ortsbefolkningen. Se Kopparbäcken. 

Kopptjärnet K kimma. — Kopptjärn ek, Kopptj. GS. F. led. är 
kanske samma ord kopp 'rund höjd', som tro!. ingår i hmnsnamnet 
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Koppom i Järnskogs sn. En större och en mindre, rund höjd finnas 
söder, resp. norr om tjärnen. 

Korset-tjärnet K ktisafana. — Vid hmnsdelen Korset (Lysås). 
Korsröstjärnet K kosg-ana. — Korsrudstjärn ek. Binamn: Kors-

stenstjärnet Id/stenvalv. — Nära den s.k. Korsstensrösen, ett gränsröse, 
varom se nedan, avd, backar, stenar. 

Korstjärn H ~ett. — Korstjärn ek. — Namnet är troligen givet 
efter formen. 

Kotjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 11 tjärnar med detta 
namn: 2 J, 3 K, 2 Sb, 4 Sd. Uttal: J K Sb Sd köyana, K Sb Sd kOjetn, 
K köycen. Härtill komma Kotjärnen J (Kotjärnarne ek) Maxina och V. 
och ö. Kotjärn(et) Sb vckstara, åstara köycin(å N. Ström) och Sd viestara, 
åstara köya.na  (å Älmheden). — Anledningen till namnet är säkerligen i 
de flesta fall att kor gått ner sig i något kärr invid tjärnen eller i tjärnen. 

Kotjärn se Trosstjärn. 
Kottjärn, Norra och Södra 0 nara, shara kirtycen, — Of., Ned. 

Kottjärn ek, ifre, Nedre Kottjärn Cm, Of., Ned. Kottj. GS. — Förr även 
namn på en lägenhet (Kottjärn ek) vid Norra K. F. led. är kanske 
sockenmålets kott n. (no. kot) 'liten stuga'. 

Kottjärn se Skottdyveln. 
Kristallern Sk krisdalark, krYstalan. — Liten tjärn å hmnet Bön. 

Tjärnens vatten uppges vara blankt som kristall. Med avs. på uttalet 
med y jfr no. kryst all. 

Kroksjön H krö.ks", krölss". — Krooke Sjön, Krooksiön 1642 R 4, 
Krok Sjön m. 1700t. KrA XX: C, Krok Siön 1753 R 134, Kroks-Sjön 1778 
R 21, Krok-Sjön 1791 R 30, Kroksjön ek GS Cm. — Namnet är givet efter 
hmnet Kroken. 

Kroksjön, Nedre, Övre och Mellan- Tö-O kröks", kröks". — 
Kroksiön m. 1700t. KrA XX: C, Nedre, ()fre, Mellan-Kroksjön Cm, Ned., 
Of., M. Kroksjön ek GS. — Namnet är givet efter formen. Sjöns olika 
delar kallas i bygden Holmes jön, Högbodasjön, Nässjön och Sätersjön. 

Krokstjärn, Lilla och Stora K låla, störa krassycen (kröksygna). — 
L., St. Kroktjärn ek, Kroktjärn Cm, Kroktj. GS. 	Namnet är trol. givet 
med anledning av den större tjärnens form. 

Kroktjärn(et) II (vid hmnen Kroken och Pikstad) kr41tyce3 (Pexta-
Kjärn 1790 R 30, Piksta Kjärnet 1792 R 33, Kroktj. ek) , J krökygna (Krok-
tjärn ek), 0 krölcycen (Lilla Krok-Kiern m. 1700t. KrA XX: C, L. Krok-
tjärn ek GS, Lilla Kroktjärn Cm), Sb K. Västra och Östra viestara, åstara 
krökyqn (V., ö. Kroktjärn ek). — Namnet är väl givet efter formen. I 
närheten av K. i Järnskogs sn ligga Trindtjärnet och Ldngvattnet. K. i 
östervallskog har i äldre tid hetat Lilla K. till åtskillnad från en när-
belägen större sjö Stora Kroktjärn (Stora Krok Kiern m. 1700t. KrA 
XX: C), som nu är en mosse (Dyvelmossen). 

Krokvattnet Sk samt Norge krökvatna. — Krokewattn 1656 
Toringh 1670t. R 133, Kroke Watn m. 1600t. R 133, Krokwattnet el. 
Långegropen 1751 NoB 1919, s. 144, Krokwattnet m. 1700t. KrA XX: C, 
Krokwatnet 1773 Fw s. 7, Krokvattnet GS, St. Grimtjärn ek. — Namnet 
är givet efter formen. På grund av läget strax söder om (L.) Grimtjärnet 
kallas sjön även St. Grimtjärnet (se detta) . 

Krokvattnet. Utom K. i Skillingmark (se ovan) finnas inom häradet 
åtminstone 5 sjöar med detta namn: 1 Sb, 3 Sd, 1 ö. Uttal: krökvatna, 
— Äldsta anträffade form: Krokvatnet 1666 db (Sd; anges som gräns 
mot Gillbergs hd). Härtill komma två Lilla och Stora Krokvattnet B-Sb, 
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Tö lga, störa krökvatna. — Krokvatnet 1666 db (B-Sb). — Namnet är 
betr. de tre förstn. sjöarna givet efter dessas form. L. och St. Krokvattnet 
i Töcksmark låta dock svårligen förklara sig på detta sätt. En sägen 
sätter namnet i samband med gårdnamnet Kroken i Holmedal (se Pike-
kleven nedan). 

Krokvattsdyvlingarna Sb krOcvasdyvhgana. 	Gölar i Krokvatts- 
mossen å Djuv. S. led, är en avledn. av ordet dyvel, varom se Dyveln ovan. 

Krokvattstjärnet Sd krOcvasgyjna. — Krokvattenstjärn ek, -tj. GS. 
— Norr om Krokvattnet å Almheden. 

Krokvattsögat, Norra och Södra Sb nara, snara krökvasoga. 
»Dyvlar» vid Krokvattnet å hmnet D juv. Om s. led. se  Stutögat nedan. 

Kronetjärnet J krö.nayGna. — Kronetjärn ek, Kronetj. GS. 	Ä 
hmnet Kronan. 

Krontjärn Tö krOnpett. — Krontj. ek GS. 	F. led. innehåller 
säkerligen krona som höjdbeteckning. 

Krustjärn (?) Sb krin-an. — Krustj. ek, Krustjärn Cm. — Härled-
ningen av f. led. är okänd. Jfr Krusemossen. 

Krustjärnsdyveln Sb kråtansdral. — Sydost om Krustjärn. Om 
s. led. se  Dyveln ovan. 

Kråktjärn se Gorrtjärn. 
Kubatjärnet se Orremossetjärnet, Nedre och Övre. 
Kuftjärn se Hundetjärn. 
Kulletjärn(et) F kiMg-ou(a). — Vid hmnsdelen Kullen i Båstenäs. 
Kulpan. Inom häradet finnas åtminstone 5 obetydliga tjärnar el. 

gölar med detta namn: 3 Tö, 2 0 (den ena =-Mosstjärn ek). Uttal: 
kiarpa, i Ö även kitkpa. — I ett fall (Ö) avses en hölj i en bäck, i övriga 
fall gölar i mossmark. Namnet är best. form av dial.ordet kulpa f. 'bråd-
djupt (i dial. kulpdjupt) ställe i en mosse, en sjö el. ett vattendrag, håla'. 
Namnet förekommer även som ägonamn, se terränger nedan. 

Kulpetjärn Tö kidpagyetk. — Kolptjärn ek. -- Se föreg. 
Kulåstjärnet F WrasgYeria. — Bodatjärn ek. — Vid hmnsdelen Kul-

åsen å V. Boda. 
Kutjärnet J li,34cina, även UtiGna (å hmnet Beted, =Kutjärn ek), 

Sk lo4ctna (Kuftjärn ek, Kuftj. GS). — K. är kanske ett urspr. * Kuv (e) - 
tjärnet, innehållande fisknamnet kuva (se nedan). Denna fisk kallas 
nu i orten örekyt el. kyl, men benämningen kuva har tidigare använts i 
socknen, såsom framgår av Kuvetjärnet å Beteds grannhemman Hajom. 
Förändringarna av namnformen kunde sammanhänga med att associa-
tionen med fisknamnet upphört. I tjärnen i Skillingmark finnes alkuva, 
i socknens dial. nu  benämnd örek yta. 

Kuv(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 18 tjärnar med 
detta namn: 1 B, 2 H, 1 H-Tö, 2 J, 1 K, 7 Sb, 2 Tö, 2 Ö. Uttal: B 4 Sb 1 
laåvgyerl, H 4 Sb Tö 1 Ö kikvagyen, J K kicvavana.— Härtill komma Norra 
och Södra Kuvtjärn (b(v)xcen, kijvcett) F och Norra och Södra Kuve-
tjärn (nökara, sånara Icicvayetp)Sb. — Äldsta anträffade former: Kuffue-
kärn 1663 db (H), Kuffvekärn 1666 db (B), Kuffvekärnet o.d. 1666 db 
(Sb Tö). — F. led, innehåller det dialektala fisknamnet kuva 'alkuva, 
kvidd, elritsa', ev. i något fall i den biform kuv med kollektiv betydelse, 
som är känd från V. Fågelviks sn. 

Kvarnedyveln B kvcina4val. — Qvarndyfveln ek. — Om s. led. se  
Dyveln ovan. 

Kvarn(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 7 tjärnar med 
detta namn: 1 K, 2 Sb, 1 Sd, 2 Tr, 1 Tö?, 1 ö. Uttal: K 1 Sb kvemaygna, 
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1 Sb Sd kvåriTgrfa, Tr kvetrircett, kviitr," ?Tö kvittgunl, Kvinntjärn 
(Qvintjärn ek), Ö kvetnapen. 	F. led. är kvarn, i K. i Töcksmarks sn 
trol. omtolkat i anslutning till ordet kvinna. En kvarn har funnits tätt 
invid tjärnen. 

Kvarnsjön se Mysjön. 
Kvinntjärn se Kvarn(e)tjärn(et). 
Kyrkebytjärnet Ö ybrkaboyctna. Binamn: Baeketjärnet (se detta). — 

Kyrkebytjärn ek Cm. — Ligger å hmnet Stommen, i dagligt tal oftast 
kallat Kyrkebön (Kyrkebyn). 

Kyrketjärnet Sd ylarkagyma. — Liten tjärn i Kyrkemossen å hmnet 
Tegen. 

Kytterudtjärnet K yPtaraxona. — Liten tjärn på gränsen mellan 
hemmanen Mosserud och Kytterud. 

Kållebodatjärn se Kallebodatjärnet. 
Kållebodatjärnet Sb kiiGabtuygna. — Kållebodatjärn ek Cm, Kålle-

bodatj. GS. Å hmnet Källeboda. 
Kåtetjärnet J Uttag-ona. — Kåttjärn ek. — F. led. är kanske böj-

ningsform av dial. kåta f. 'fnösksvamp, fnöskticka (Polyporus)'. Sådana 
kunna ha funnits på träden i närheten av tjärnen. 

Käfstjärnet J xdfspina. — Kjefstjärn ek Cm, Kjefstj. GS. F. led. 
är kanske urspr. gen. av en motsvarighet till no. dial. keip m. 'årfäste på 
en båt, m.m.' En från östra stranden snett utskjutande udde påminner 
om ett årfäste av gammal typ. Om sådana se Zetterholm i Nord. texter 
och undersökningar utg. av B. Hesselman 9 s. 37, 40 och 47. 

Källedulporna Sk yekladttkpana. 	Småtjärnar å hmnet Gunnerud. 
F. led. är böjningsform av ordet källa. Om s. led. se  Dulpart ovan. 

Källetjärnstjärnet J gielaycensyclna. — Liten tjärn å hmnet Fjäll, 
vid nya landsvägen till Östervallskogs sn. 

Källtegstjärnet B xce4exchita. — Källtegstj. ek, Källtegstjärn GS Cm. 
— Å hmnet Källtegen. 

Käringsätertjärnet J yiprigscetarygna. — Käringsätertjärn ek. — En 
säter har funnits ett stycke norr om tjärnen. 

Kärnstjärnet Sd xcitmoria. — Kjärns Kjärn 1772 R 17, Kjerns-
kärnet vV 5 s. 17, Åstjärn el. Tjärntjärn Cm, Åstjärn ek, Åstj. GS. — 
Vid hemmanen Kärn och Asebyn. 

Laketjärn Sd lkqn. — Laketjärn ek. — F. led. innehåller trol. 
clial.ordet laka v. 'tvätta kläder'. 

Lammtjärnet J bårriona. — Lammtjärn ek, Lammtj. GS. F. led. 
är trol. det finska ordet lampi 'tjärn', gen. lammen, uppfattat som 
lamm, se A. Ernvik i NoB 1944 s. 137. 

Laxetjärnen, De små Sb de smet liaksaxona. — Norr och nordost 
om följ. 	 ' 	i 4111.  

Laxetjärnet, Stora Sb skra lOcsayctna. — St. Laxtjärn ek, Stora 
Laxtjärn Cm, St. Laxtj. GS. — Där finns laxöring, i bygden kallad lax. 

Laxetjärn se Saxetjärn. 
Le, Lilla Sb 	— L. Le ek. — Mycket obetydligt vatten. Namnet 

är väl tillkommet genom en skämtsam jämförelse med följ. 
Le, Stora F-H-Tr-Tö samt i Dalsland och Norge stQr l, stbrale. Jfr 

Fuxen. — vidr Lx s1.1200t. Ngl, Lee s1.1200t. Ngl 1446 DN VII s. 432 
1582 NoB 1919 s. 160, Lee Siöö Brk 1699 ggk, Leesiö Bt, Leden 
1637 Wism B 3, Lee Lacus 1642 R 4 m. 1600t. 1686 ggk, Lee Sjön, 
Leen Lacus 1642 R 4, Leed Siön 1656 Toringh, Lee-Lacus 1658 s1.1600t. 
ggk, Siöen Lee 1663 db, Lee vd l Leesiön 1690 Kaarb C 4, Stora Lee 1696 
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1794 lh 1699 1750 ggk Hofsten 41 1773 Ms Hin Fil 1843 Dbk glex 7 s. 89 
Sm Cm Sw bglk, Store Lee 1697 lh, Stora Le 1717 ggk Fw 1794 lh 1822 
gmk Bn s. 54 Lgl Adk Ad Ss Hjr Rg Nm Sm GS ek bek Cm Sve, Store Le 
Lacus 1718 1724 lh, Stora Le Lacus 1729 1754 lh 1741 ggk, Sjön Stora 
Lee 1708 1794 lh 1741 1776 ggk KrA XX: C, Led Hlgn Td I, Stora Le(e) d 
Td I, Stora Led Hlgn Lvg Fw, Stora le (d) siön 1765 En s. 73, 94, Stora 
Lee Sjön Hhr, Stor-Le 1822 gmk. Namnet är en motsvarighet till det 
fvn. *hl& 'sjö'?, som föreligger i personifikationen Hlk poetiskt namn 
på havsguden. Jfr SOA 19 s. 218. 

Lelång B-Tr samt på Dal klag, klag. — Lelångh 1582 NoB 1919 
s. 160 1659 db, Leelångh 1636 1666 db, Leelang Brk, Lelång glex 
bglk glk, Leelangen 1652 db, Lelången-Lacus 1658 1741 ggk, Leelången 
Lacus m. 1600t. ggk, Lee Lången m. 1600t. ggk Hofsten s. 42 Hhr, 
Leelången, Leelångzsiöö 1666 db, Lelången Lacus s1.1600t. ggk, Lee-
Lången m. 1600t. ggk, Lellången P, Lelången 1688 1776 ggk Td I s. 207 
1773 Fw 1778 Ms 1871 lkk HIn glex Ad Ss Hjr Lgl Rg Nm Sm Sw bek ek 
GS Sve, Leelången 1717 1741 ggk, Le-lången 1779 Fw, Ledlång Hlgn, 
Led lång Lvg, Lelongen Lacus 1729 1732 lh, Sjön Lelangen 1766 lh, 
Sjön Lelången 1770 1790 lh, Sjön Lelången 1791 lh, Sjön Le Lången 
1793 lh, Sjön Lelången 1794 1795 lh, FIL Sjön Lillång 1775 lh, Sjön 
Lelång 1789 lh, Sjön Lelång 1793 1795 lh, Sjön Leelång 1795 lh, Leelång 
glex 7 s. 89. — Namnet är urspr. fsv. *Le-Langyer, en förkortning i st. f. 
*Le-Langsiö (r) 'Långsjön vid Le'. Sjön ligger vid St. Le och är mycket 
långsträckt. Jfr Sahlgren, Skagershult s. 39. 

Lelång Sb-Sd samt i Gillbergs hd klag (i Gillberga klagan). — 
Lelången 1745 ggk 1783 lkk ek, Siön Le-Lången 1778 lh, Leelången eller 
Mjögsjön Cm. — Sjön är väl uppkallad efter föreg. Om namnet Mjögsjön 
se nedan. 

Letjärn Ö Wceta.. — Letjärn ek. — F. led, är kanske ordet led 
'färdled'. En vinterväg till Norge går förbi tjärnen. Jfr Les jön SOV 
III s. 71. 

Leverbytjärnet H krbayana, lrbweina. — Leffuerby Kiärnet 
1642 R 4, LefverbY-Kjärnet 1775 R 21, Lefverbytjärn ek, Lefverbytj. GS. 
— Å hmnet Leverbyn. 

Lianetjärnet H nanarlina, 1.'VC.tna Lidtjärnet. — [Lill-Kjärnet 1797 
R 39,] Liantjärn ek, Lianetjärn Cm. — Vid hmnet Liane. 

Lidbrovattnet Sk samt Norge librovatna. — Lindbroch-watn 1582 
NoB 1919 s. 160, Lindetiärn 1656 Toringh, Lind Bro Kern m. 1600t. 
R 133, Lindbrowattnen 1751 gt, Linbrowatnet 1773 Fw s. 10, Lidbro-
watnet 1774 R 134, Lidbrovatten ek GS, Lembru Vd Topogr. kart. ov. 
Norge, bl. Sitskogen. 	F. led. innehåller sannolikt urspr. böjningsform 
av värml. dial. lina f. 'gräns'. Linan är den i orten vanliga benämningen 
på riksgränsen. 

Lidtjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 5 tjärnar med detta 
namn: 1 H, 1 J, 1 Sd, 1 Sk, 1 ö. Uttal: H 0 ifycen, J Sk lyan, Sd 

F. led. är antingen lid 'dalsida, sluttning' (H ö) el. en sammansätt-
ningsform av bebyggelsenamnet Liane (J Sd Sk). Litjärn å Jyskog, 
Ostervallskog, som ingår i Linnkärnsbäcken (Linn- säkert läst) 1666 db, 
innehåller möjl. från början ordet lin; jfr Lintjärn nedan. 

Lillebodatjärnet B lgabugena. — Lillebodatjärn ek Cm, L. Bodatj. 
GS. 	Å hmnet Lilla Boda. 

Lillemosstjärnet K lgamesygna. -- Tjärn å hmnet Stommen. 
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Lill(e)tjärn(et). Inom 
detta namn: 1 H, 1 J, 2 K, 
14qn, Sk lgyciria. 

Lillerudstjärnet ö lgaraygna. — Lillerudstjärn ek. — Vid hmns-
delen Lillerud (Juskog). 

Lilltjärn se Furuvattsdyvlarna. 
Lindräckedyvlingarna Sb hdrwkadyvkigana. Gölar (»dyvlingar») 

i mossen Lindräckan. 
Lin(d)tjärn. Inom häradet finnas åtminstone 9 tjärnar med detta 

namn (på ek skrivet Lind-, Linn- el. Lint järn): 3 B, 1 K (Vännacka), 
2 Sb (Djuv och Gallerud), 2 Sd, 1 Tr. Uttal: B (V.-0. Trättlanda) 
B Sb lceti, K Tr lijgeti, Sd livq.n. Äldsta anträffade form: Linkiern 
1653 db (V.-0. Trättlanda i B.) — Om f. led. urspr. är trädnamnet lind 
el. möjl. i något fall lin, syftande på bruket att röta lin genom ned-
sänkning i vatten, är svårt att avgöra. I något fall (V.-0. Trättlanda i B.) 
kunde man dessutom kanske tänka på dial. lina 'gränslinje'. 

Lisslevattnet 	141aveitna, nnlaveitna Nisslevattnet. 	Lissle- 
watnet 1656 Toringh, Litsle watnet m. 1700t. KrA XX: C, Lisslervattnet 
ek GS Cm. F. led. är urspr. fsv. litla 	Namnet är givet på grund 
av läget mellan de större sjöarna Langevand (i Norge) och Kroksjön. 

Litjärn se Murstenstjärnen. 
Lom(me)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 14 tjärnar med 

detta namn: 1 B, 2 H (den ena =Landtjärn ek, Landtjärn el. Lintjärn 
Cm), 2 J, 2 K (den ena =Lugntjärn ek), 2 Sb, 2 Sd, 1 Tr, 3 Tö, 1 ö. Uttal: 
B lönlayceri, E H K Sb Tr Tö ö lintlyceil, J Sd liaivaygna, Sd lötnayqn. 

F. led. är böjningsform av fågelnamnet lom. 
Lorttjärnet Sk; ingår i Lorttjärnsrnyren lötyansmigra. — Å hmnet 

Högsäter. Tjärnen är så gott som helt igenväxt. F. led är lort 'smuts'. 
Luggetjärn(et) Sb (å hmnet Djuv) iitgagxtri, Sd (å hmnet Äsebyn, 

Svarttj. ek) Wagaygna (van!.) ititgxgn. — — Anledningen till namnen 
uppges vara att det växer sävluggar 'sävruggar' här och där i tjärnarna. 
Jfr Porseluggen (se terränger). 

Lundstjärget), Norra och Södra Sb resp. B-Sb nOara, snara 
lnsgan Sb, -7,Tti B. — Lundzkärn 1666 db, N. Lundstj., S. Lundstjärn 
ek, N., S. Lundstj. GS, Norra, Södra Lundstjärn Cm, Lundstjärnen Cm. 
— Vid hemmansdelarna Lund å Furskog (Sb). 

Lysedstjärnet Sb lJsarfla. — Lysseds Kiärnet 1643 R 4, Lyseds 
Kärnet 1775 R 21, Lysedstjärn ek Cm, Lysedstj. GS. — Vid hmnet Lysed. 

Lys(e)tjärn(et). Utom L. i F och Norge finnas inom häradet åt-
minstone 9 tjärnar med detta namn: 1 B-F-Tr, 1 F, 2 H, 1 K, 2 Sd, 2 Tö. 
Uttal: B-F-Tr H 1Psycen (1Pgyen), K ksargna, Sd 1P.93-qn (kran). Härtill 
komma Lysetjärnen Sk Qsaygna: stora,  lga 1. (Lysstjärn ek) , Lys-
tjärnen Tö k.sycetta: Lystjärn i mossen iggreen inirsan och Lystjärn i 
skogen 1. i sk4gan (Lystjärnarne ek) samt Lystjärn el. Stor-Lystjärn 
H-Tö 10.gyen, sQly9yen (Lysåsekärnet 1666 db, Kjärnet Lysvattnet 1796 
R 39, Lysvattnet ek GS Cm) och Vässle Lystjärn Tö vchlyiyen el. vee2.1a 
lbjcen (Lystjärn ek). — F. led. är i allmänhet en äldre dialektform lys 
av adj. ljus, syftande på klart vatten. Jfr Ljust järnet SOV VI s. 99, 
Lyst järnet SOV IV s. 54. I närheten av åtminstone 6 av tjärnarna (i 
B-F-Tr, Stallarbyn i H, H-Tö, Egenäs och Kålleboda i Sd, V. Bön i Tö) 
finnes ett Svarttjärn. L. H-Tö synes urspr. vara Lysdset järnet (jfr namn-
formen av år 1666), vari f. led. kanske innehåller en äldre benämning 
på nuvarande Vitebergen i Holmedal. L. i Karlanda skall enligt uppgift 

häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med 
1 Sb, 1 Sk. Uttal: H iblycett, J lgag-cma, K Sb 
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ha sitt namn efter en Ola Lys, som bodde nära tjärnen och härstam-
mande från Lysds i K. 

Lystjärn F samt Norge kywn- — Lyshögkiernitt 1554 NoB 1919 
s. 162, Lysshögzkärn, Lysshögz tiärnit 1656 Toringh, Ljus Högz Kiär 
m. 1600t. R 133, Lisshögzkärn 1666 db, Lysekärnet 1751 NoB 1919 s. 139, 
Lyskiärnet 1753 R 134, Lystjärn ek, Lystj. GS, Lysvattnet el. Lystjärn 
Cm. — Namnet synes urspr. ha varit Lyshög(s)tjärn. Om f. led. lys 
se föreg. 

Lyst järnsdyveln F (nära Lystjärn, Lystjärnsdyfveln ek) kpens-
dyvdn, Sd (nära Lystj. å Kalleboda) Og-ar/sårat. — Om s. led. dyveln 
se Dyveln. 

Låketjärn Sd lirkagy.m. — 0. Tjärn ek (Låktj. ek). — Namnet an-
vändes nu om den tjärn som på ek benämnes 0. Tjärn (tryckfel för 
Ö. T järn), belägen öster om ek:s Ldktj. F. led. är möjl. böjningsform av 
lock i bet. 'småbraxen' (så Gunnarskogs sn, Jösse hd). 

Långbrotj. se  Det långa tjärnet. 
Långemyrstjärnet, Norra och Södra Sb ne2kara, snara lågamysTona. 

— 1 Langemyren, en myr å hmnet N. Ström. 
Lång(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 31 tjärnar med 

detta namn: 3 B, 1 B-F, 3 H, 2 J, 2 J-ö, 2 K, 3 Sb, 6 Sd, 2 Sk, 1 Sk-Jösse 
hd, 3 Tr, 1 Tö(-H), 2 ö (det ena =Burtjärn ek). Uttal: 2BFHK Sb 
Tr Tö (-H) letexcen, Tr (altern.) lbexcett. 1 B-H-Sb (altern.) lamm J-ö 
kteagyen, 2 Sb 2 Sd kiegYin, 2 Sd /begyn, 1 Sd lbeygna, 1 Sd (Sulerud 
med Finntorp) lågaygna, Sk litexona, 0 lixexcett.. Härtill komma Hassle-
baeke-Långetjärnet hkbbalgalagaycina (ö. Långtjärn ek, 0. Långtj. 
GS, östra Långtjärn Cm) Sd (med namn efter hmnsdelen Hasslebacka å 
Tegen), Höghults-Långetjärnet h4gh8lislagarina (V. Långtjärn ek GS, 
Vestra Långtjärn Cm) Sd (med namn efter hmnet Höghult) och Älm-
heds-Långetjärnet ickmeslagaygna (Långtjärn ek, Långtj. GS, ölmhedens 
Långtjärn Cm) Sd (med namn efter hmnet Almheden). — Äldsta an-
träffade namnformer: Långkiernen 1655 db (Tö-H), Långkärn 1666 db 
(B-F), Långekärn(et) 1666 db (B-H-Sb). 

Långevattnet H-Tö (Långewatnet 1666 db, Långvattnet ek Cm, 
Långvattn. GS), J (Långvattnet ek GS Cm), Tö-Ö samt Norge (Lange-
vatns Torffva 1666 db, Lang Vand no. top. ka. bl. ömark). Uttal: låga-
vatna, blya- (H). — L. i Töcksmark m.m. ingår i N. och S. Ldngevattens-
röset; riksrösena nr 40 och 41. 

Långsmalstjärnet J liTsmalsg-ona. — [Långmarkstj. ek]. Binamn: 
Långtjärn lågygn. — Tjärnen är avlång med en smalare södra del. 

Lårviktjärnet J Wirm(k)gycna. — Liten tjärn å Nolgård. F. led. är 
trol. ett dial.ord ldrvik 'vinkel mellan låren, skrev'. Namnet är väl för-
anlett av tjärnens form. 

Låssbytjärnet F ldgpagyer, — Losbykiärnet 1753 R 134, Lössbytjärn 
GS, Långtjärn ek Cm. — Ä hmnet Ldssbyn. 

Lämmerstjärn 0 leetnas,m, 	— [Lamtjärn ek,] Lämtj. GS. — 
F. led. är väl urspr. Lämmemyrs-, gen. av det inom häradet rätt vanliga 
myrnamnet Lämmemyren (se detta). 

Lämmetjärn Sd leemagyin. —A hmnet Mölntegen. F. led. är böj-
ningsform av läm i bet. 'fälla för mindre djur' (se Sahlgren, NoB 1920 
s. 159 ff.). Jfr Lämmedrågen (se dalar), -höjden, -åsen (se höjder), 
-näset (se uddar), Göpelämmen och Räv elämmen (se terränger) samt 
t.ex. Lämberget SOV II s. 80. 



99 

Länsmanstjärnet K ldnsnzansycina. — Länsmans Kjärnet 1775 R 21. 
Å Stommen, vid landsvägen till Vännacka. En länsman skall ha ridit 

ihjäl sig där. 
Lögetjärnet Sk 14(.9dg-cal/a. — Lögtjärn ek Cm, Lögtj. GS. 	F. led. 

är böjningsform av dial.ordet löga 'löja'. Löjor finnas i tjärnen. 
Löjedyveln Sd iivadyvai. — Liten tjärn å hmnet Tranhem (Löja). 

Om s. led. se  Dyveln ovan. 
Löjetjärnet Sd laga. — Lögesjön ek GS Cm. — I tjärnen 

finnes löja. 
Löken Tö Wa. — Lektjärn ek. — Utvidgning av en genom en lång-

sträckt sankmark rinnande bäck, nära dess utlopp i Ned. Hurr. Namnet 
är väl en förkortning av *Löktjärn(et), där f. led. är en motsvarighet 
till no. dial. lök m. 'bäck' (fvn. ldkr). Jfr Löken nedan (se dalar) och 
SOV VI s. 122. 

Löv Sb kw. — Sjön Löf 1789 R 28, 1799 R 39, Löfsjön ek GS Cm. 
Namnet är väl en förkortning av *Lövtjärnet el. *Lövsjön, med för-

leden syftande på lövtäkt invid tjärnen. Jfr Lövtjärnet, tjärn i ödskölts 
sn, Vedbo hd, Älvsb. 1., SOÄ 19 s. 305, samt det på flera håll i Västerg. 
förekommande Lövsjö (n), se SOÄ XX, registret. Se följ. (Lundahl). 

Löv, Lilla och Stora Tr up, störa lisiv (kiv), skralgv. — Kjernet 
Stora Löf 1800 R 39, Lilla, Stora Löf Cm, L., St. Löftjärn ek, Löftj. GS. 

Om namnet Löv se föreg. 
Lövtjärnet se Sävtjärnet, Västra och östra. 
Majargryttjärnet, Norra och Södra J. nara, skara  må2argrytycina. 

Tjärnar å hmnet Strömsmark, vid vägen till hmnets säter. Namnet 
tros vara föranlett av att en »majargryta», d.v.s. en gryta innehållande 
majar 'en maträtt bestående av kött, ärter m.m.', tappats och slagits 
sönder på sätervägen invid tjärnen. Jfr Grytekleven (se backar nedan). 

Mardalstjärnet J-ö m4das,g-gna. — Mardalstjärn ek Cm, Mardalstj. 
GS. — Vid lägenheten Mardalen (Rämjäng i Järnskog). 

Matbrunnen Sk samt Norge m4tbran,. — Utvidgning av Långe.. 
bäcken inom hmnet Sundshagen, ej långt från myren Trollbrunnen med 
Trollbrunnstjärnen. Möjligen har man gjort goda fångster av fisk på 
detta ställe. Urspr. samma namn är väl sjönamnet Matbrdn Sak II 
s. 172. Jfr Matlöpen SOV II s. 62, finl. Matgruvan I. Westman i Folk-
målsstud. III s. 248, Matefatet OGB XX s. 117, Matkistan OGB IV s. 89. 
Om s. led. brunn se Brunnarna ovan. 

Mattssons dulpa Sk mcits8ns clickpa. — Liten tjärn å Bergerud. 
Mattsson är okänd. 

Megsjön se Mjögsjön. 
Mellantjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 4 tjärnar. med 

detta namn: 1 F, 1 H, 2 Sd. Uttal: F H mcblaycen, Sd mielanna. 
tjärnar,

anträffade form: Mellankiernen 1652 (Sd). 
Mellomtjärn H (Mellom Kiern 1798 R 39, Mellantjärn ek Cm), Sb 

(Mellantjärn ek). Uttal: med,ompEn. 	Mellom är gammal biform till 
mellan. 

Melltjärn(et) J nicHygna (Melltjärn ek Cm, Melltj. GS), J-Sk samt 
Jösse hd mdlycin (ingår i Mullkärns bäcken 1656 db, Mälkiern 1712 
R 10, Molltjärn ek Cm, Melltj. GS), K nicajcen,  (Mältjärn ek, Mältj. GS, 
Mälttjärn Cm). 	F. led. är urspr. fsv. mädhal 'mellan'. 

Metaretjärnet Sd 924taraygna. — Liten tjärn å hmnet Gängene, vid 
vägen till sjön L. Bör. F. led. är en bildning med västsv. -are till 
verbet meta. 



100 

Meterstjärn Ö m«as,g-cer,.. — Metestjärn ek Cm. F. led. är kanske 
urspr. gen. av dial. metarhöl m. 'djupare ställe i ett fiskevatten, där man 
brukar meta'. Jfr föreg. 

Mickelstjärnet J maalsgxtria. — Mickelstjärnarne ek. — F. led. är 
trol. gen. av mansnamnet Mickel (Mikael). Jfr dock A. Ernvik, NoB 
1943 s. 37, om Mickelstjärnen i Älgå sn, Jösse hd. 

Mjög(e)sjön, Norra och Södra J mAgaso2n, "Ibsen, mjhlss,on. — 
Miögesiöen 1655 db, Mjögsjön, S. Mjögsjön ek, Norra, Södra Mjögsjön 
Cm, (S.) Mjögsjön GS. F. led. är det gamla ordet mjö (fsv. mio, miö) 
'smal'. Formen Mjög(e)- utgår från den best. formen miowa, där w 
blivit g ss. i redobogen av -bowen o.d. 

Mjögsjön 2 K mOsatt Megsjön, mhs,093 Mögsjön (den ena å 
hmnet Kjesebotten, =Mög-Sjön 1777 R 30 1800 R 39, Mjögsjön ek GS 
Cm, den andra å hmnet Korsbyn, =Mjögsjön ek). — Om f. led. Mjög- se 
föreg. Uttalsformerna mg- och /rigg- äro dialektala biformer av ovan-
nämnda adj. Jfr föreg. och Mehalsen (se terränger), Möviken (se vikar) 
samt Mögsjö, även uttalat Me(g)sjö, SCA XIX s. 241. Om ljudutveck-
lingen se E. Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära s. 69 samt Mäviken. 
Sjöarna äro ytterst smala. 

Mjölkehålorna Sd mjikkahijna (u> 8). — Två små tjärnar i en 
mosse å Guttarebol, nordost om Valetjärn. Anledningen till namnet. 
är okänd. 

Molltjärn Ö IngIptn. — Molttj. ek. — F. led. är dial. W8 f. 'med 
matjord blandad fin sand'. Rödmylla (i dial. rödmull) finns invid 
tjärnen. Jfr Molltjärnet SOV VI s. 101. 

Mossatjärn F misamt. — Liten tjärn i en mosse å hmnet Låssbyn. 
F. led, synes vara den fsv. böjn.formen mosa av mosi 'mosse'. 

Mossbrotjärn Sb misbrugYal. Binamn: Mossbrotjärnstjärnet mirs.-
bruyensycina. — (Mossbytjärn ek). Å hmnet Furskog. Namnformen 
på ek avser en lägenhet vid tjärnen. Dial.formen innehåller ordet bro 
i den vnord. formen bru, som nu ej längre är känd i folkmålen i dessa 
bygder. F. led. avser en gammal kavelbro på gamla landsvägen omedel-
bart söder om tjärnen. 

Moss(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med 
detta namn: 1 B, 1 H, 1 Sb, 1 Sd, 1 Sk, 1 Sk-Jösse hd. Uttal: B mitsyceth 
H mirv", Sb milsaygn, Sb (altern.) Sd Sk mi?sagygna. Härtill komma 
L. och St. Mosstjärn ek H och Västra och östra Mossetjärnet veestara, 
bystara miisag-qna (Ned., of. Mosstjärn ek, Mosstj. GS) Sk. 

Mossevattnet Sb milsavatna. — Mossvattnet ek bek Cm, Mossvattn. 
GS. — Stora mossar finnas i närheten. Avloppet heter Mossebåck. 

Mossjön K (-H) men. — Måssesiöen 1666 db, Mossjön ek GS Cm. 
Namnet ingår i Muskelffven 1666 db (=Mossjö-Kalven, se Kalven ovan). 

F. led. är trol. en omtolkning i anslutning till ordet mosse av samma 
ord mjö, mö o.d. 'smal', som ingår i sjönamnen Mjögsjön och Mösjö. 
Norra delen av sjön är mycket smal. Att ordet mosse urspr. skulle ingå 
i namnet är otroligt, då sjön helt är omgiven av berg. 

Motjärn Sb 	— Motjärn ek, Motj. GS. — Vid ST Mon. 
Motjärnet J mOycina (vid hmnsdelen Karlsmon i Fjäll, =Hemtj. 

ek) Tr mc_5ywna (vid en hmnsdel Mon i Källsbyn, =Sax kjärn 1797 
R 39, Saxtj. ek). — Om f. led. i Hemtj. se Hemsjön och Hemtjärn 
ovan. F. led. i Saxtj. kan möjl. åsyfta en väster om tjärnen belägen 
åker, som till formen påminner om en sax (med »skänklarna» riktade åt 
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N och NNV; jfr OGB 16 s. 138), men även andra tolkningsmöjligheter 
finnas. Jfr A. Eile i Sydsv. Ortnamnssällsk. årsskr. 1935, s. 1 ff. 

Murstenstjärnen Sd mi_hstensgyjna (nbkard, sållara mimtensyana). 
Binamn: Murstenarna nikt,stenana. — Guttebolstjärn ek, Litjärn ek. -•-• 
»Mursten» — flata stenar till murar o.d. — kan ha tagits vid 
tjärnarna. 

Myretjärnet Tr myraydn,a. — Å hmnet Trane, nordväst om hmns-
delen Myren. 

Mysjön Sd (Gillbergs hd) mOora. — Mjögsjön ek Cm, Mjögsj. GS. — 
F. led. är tro!. en ur mjö (g) 'smal' utvecklad form my (g); jfr sporadiska 
skrivningar med y av Mjögsjön i Arvika sn, Jösse hd (Myysiön 1670t. 
R 133 SOV VI s. 103) och Kroppa sn, Färnebo hd (Myg Stön 1670t. 
R 133). Samma ord ingår trol. också urspr. i sjönamnet Myrsjön i 
Långseruds och Svanskogs socknar, Gillbergs hd (annorlunda SOV IV 
s. 55). Sjön kallas även Kvarnsjön (kvdtns"). 

Månse(rud)tjärnet Sd mdryarargna menyn-Gm. — Månserudstj. ek, 
Månserudstjärn Cm. s- Vid hmnsdelen Mdnserud (Hynningen). 

Märrebäckstjärnet Sb meirabeeksgxma ni4rbcekarar1 Märrbäcketjärn. 
—Ä hmnet Kalleboda. Se Märrebäcken, vattendrag. 

Märretjärn(et) 2 J (den ena =Märrtjärn ek, den andra å hmnet 
Strömsmark), 1 Sb (å hmnet Djuv, =Mänetjärn ek). Uttal: J mkayana, 
Sb mljrayan. — En märr skall ha drunknat i tjärnen å Strömsmark. 

Mög(e)sjön, Västra Tö-Ö viestara 'klykas", mb2ason. — Mögesiön 
m. 1600t. R 133, [Höge Siön 1670t. R 133,1 Miöge Siön 1656 Toringh, 
Miög Siön 1789 R 28, Mjög-Sjön 1795 R 39, Mögsjön ek bek, Mjögsjön 
el. Mögsjön Cm, V. Mögsjön GS. — Jfr följ. Om namnet se Mjög(e)sjön 
ovan. Sjön är lång och smal. 

Mög(e)sjön, östra H-ö ?istara mbgason (Ö), m(g)s" Megsjön (H). 
— Mögsiön m. 1700t. KrA XX: C, Mögsjön ek GS, Vestra Mjögsjön Cm. 
— Se föreg. Benämningen Vestra (Cm) är given i motsättning till Östra 
Mjögsjön (Megsjön) å Kesebotten, Karlanda sn. 

Mögtjärn H mb.gycett. — Mjögtjärn ek. — Om f. led. se  M jög (e)-
sjön ovan. 

Mölnerudstjärnet K mireararctria. — Mölnerudstj. ek. — Å hmnet 
Mölnerud. 

Mölnetjärnet Sk mima yeria. — Mölntjäm ek Cm, Mölntj. GS. — 
F. led. är böjningsform av ä. sv. mölna 'kvarn'. 

Mörkesundet Tö samt Norge mårkasatta. — Möörkersundh 1554 
NoB 1919 s. 141, 162, Mörttekiern Sundh 1582 NoB 1919, s. 160, Mörte-
tiärn sund 1656 Toringh, Mörtesundh m. 1600t. R 133, Mört(h)ekärs-
sundh 1666 db, Mörkesund 1751 gt 1771 Ms vah 101 1773 Fw s. 2, 
Mörkesundet ek. — Tjärn vid riksröset 36 Mörkesundsröset. Mörke-
sund(et) har urspr. varit namn icke på hela tjärnen utan blott på det 
»sund», där riksgränsen gått fram. Tjärnen synes från början ha hetat 
Mörtetjärn. Jfr E. Noreen i NoB 1919 s. 141. Mörkesundet är kanske en 
felaktig namnform, tillkommen genom missuppfattning (felläsning?) av 
Mörtetjärns sund. 

Mörktjärn? Sb mårkpell• — Mörktjärn ek, Mörktj. GS. 
Mörnästjärnet Sd mer,w8n2 (Rök). — Å hmnet Mörnås. 
Mört(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 10 tjärnar med 

detta namn: 1 F-H, 2 K, 1 K-Sb, 2 Sb, 3 Sd, 1 Tö-ö. Uttal: F-H K Sb 
Tö ö rn6ycen, Sd mMayan(a), måtro" Härtill komma Lilla och Stora M. 

stora mIkaiona J, 2 Lilla M. 14~0pm (vecslamo4rcen) Tö, 2 Stora 



102 

M. st4ramo4gYen (lnötyceg) H-TÖ och Tö, Norra (Västra), Södra och 
Östra M. måtygna J-Jösse hd samt Västra och Östra M. veestara, istara 
mittygna Sk. Äldsta anträffade namnformer: W. Mörtekiärnen, Ö. 
Mörtekiärn 1655 db J-Jösse hd, Mörthekärnet 1666 db (H-Tö, K-Sb). — 
F. led. är fiskn. mört, resp. böjningsform av detta ord. 

Mösjö Tr inbm, naf/50. — Mjögsjö (viken) 1784 R 27, Mörsjön ek, 
Mörsj. GS, Mjögsjön el. Mörsjön Cm. — Om f. led. se  Mjögesjön och 
Mögesjön. Sjön är lång och smal (utom i n.änden). Jfr följ. 

Mösjö, Stora Tr samt Dalsland (stQra) 	— Miögesiöö 1582 
NoB 1919 s. 160, Mögesiöen 1666 db, Möie Siöö 1699 ggk, Möje Sjö 1785 
ggk, MöYye-Siön, Möje Sjön 1741 ggk, Möjesiön 1776 ggk, St. Mjögsjön 
ek GS. — Se föreg. samt Mjög(e)sjön och Mög(e)sjön ovan och Mösjö 
SOÄ XIX s. 254. Jfr Lilla M. i Dalsland (SOÄ anf. st.). 

Namnlösen. Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med detta 
namn: 1 K (Håltebyn), 2 Sb (Djuv, N. Ström), 1 Tö (Namnlösen ek), 
2 Ö (Juskog, N. Ivarshyn). Uttal: nåmnlgsan, nåmlgsn. — Namnet finns 
även som mossnamn (se terränger nedan). Det betyder 'den som sak-
nar namn'. 

Navaren J-Sk nåvan. — Nafvarskafttjärn ek, Nafvarstj. GS. — 
Namnet är en förkortning antingen av *Navartjärnet el. *Navarskaft- 
tjärnet el.dyl. och innehåller i vilket fall som helst ordet navare 'ett 
slags borr'. Det är givet efter sjöns form. Jfr gårdn. Navarsviken i 
Östervallskogs sn, varom se SOV IX s. 70. 

Navarstjärnet Sd nåvasygna. — Nafvarstj. ek. — Se föreg. 
Nilsetjärn Tö nilsagyen. — Nilstjärn ek. — F. led. är dial. gen. av 

mansnamnet Nils. 
Nipetjärn 0 nipape4. — Nipe kjärn 1792 R 30, Nyptj. ek. — F. led. 

innehåller no. och sv. dial. nipa 'bergspets med en brant sluttande sida', 
'brant berg', 'hög bergspets' o.d. Ett högt berg, Bässeberget, stupar lod-
rätt ned i vattnet vid västra stranden. 

Noranetjärnet Sd samt Gillbergs hd nöranagyina. — Norana Kärn 
1741 ggk, Norane Kärnet 1780 lh. — Vid hmnet (St.) Norane. 

Nordsjön Sk ne2s4n, ne2s,on. — Höghesätter Lacus 1643 R 133, 
Amunde Watn 1656 Toringh, Anundz vatn m. 1600t. R 133, Suns Wattn 
1670t. R 133, Högsäters- eller Nordsjön m. 1700t. KrA XX: C, Norsjön 
1774 R 134, Nohl Sjön, Norr Sjön 1792 R 39, Norrsjön Bn s. 105, Nord-
sjön glex 6 s. 160 ek GS Cm Sve. — Sjön ligger längst norrut i socknen 
och norr om Askesjön. Det äldsta namnet är givet efter läget vid hmnet 
Högsäter. 

Nordtjärnet Sk nOygna. — Ä Gunnerud. Tjärnen är den nordligaste 
i denna del av socknen. 

Nordvattnet Sb nekvatna. — Norr-Wattnet 1798 R 36, Nordvattnet 
ek GS Cm, Nohlvattnet vV 5 s. 5. — Ligger norr om det större 
Furuvattnet. 

Nässjön J neasog (Nässiön 1643 R 4, Nässjön ek GS Cm), ö neeson 
(Of. Kroksjön ek, Öfre Kroksjön Cm). — Båda sjöarna ha namn efter i 
dem utskjutande stora nås. 

Nästjärn Sd ncksygn. — Nästjärn ek. — Vid en hmnsdel Näset på 
ett näs i Ö. Silen. 

Nävelidtjärn 0 neevalipen. — Nafveltj. ek. — Anledningen till 
namnet uppges vara att bönderna i Näva i Järnskogs sn, som ha liten 
skogsmark, hade tillåtelse att ta ved vid tjärnen. Snarare är namnet 
trots uttalet ett urspr. *Näverlidtjärnen, vars f. led. är obest. form av ett 
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ortnamn *Nåverlid(en), innehållande ordet näver, syftande på nävertäkt, 
och lid 'dalsida, sluttning' (Ståhl). Jfr följ. 

Nävertjärn B ndvarfcen. — Näfvertj. ek GS, Näfvertjärn Cm. — F. 
led. är tro!. ordet näver el. ett vattendragsnamn Näver, syftande på god 
tillgång på näver och därmed sammanhängande nävertäkt. Jfr ortnamn 
på Bark- (t.ex. Barkebrdtmyren nedan) och Löv-. Om andra möjligheter 
att tolka namn innehållande elementet Näver- se En. s. 177, Sjön. I 
s. 440 f., NG 5 s. 186, Indrebo, No. Innsjonamn s. 145. Namnet Näver-
tjärn(et) finns på närmaste håll i Dalsland (SOÄ XIX s. 220, 254). 

Nävesjön J nepvason. — Näfversjön ek GS. — Sjön är tro!. uppkallad 
efter avloppet, som mynnar i Järnskogsälven vid hmnet Näva och 
kanske haft namnet Nävebäcken (se vidare Näva). Jfr dock Nåvelid-
tjärn ovan. 

Nävetjärnet J (utvidgning av Järnskogsälven vid hmnet Näva), Sk 
och Jösse hd (Näftjärn ek, Näftj. GS). Uttal: ne§vagxina. — Vid tjärnen i 
Skillingmark skall ha funnits en säter till hmnet Näva i Järnskogs sn. 
Snarare är namnet på den sistn. tjärnen trots uttalet ett urspr. *Näver-
tjärnet, syftande på nävertäkt. Jfr Nävertjärn ovan (Ståhl). 

Nötebrotjärn K n4tebropell. — Ä Håltebyn, vid Nötebron (se vägar, 
broar m.m.). 

Odlingstjärnet Sd ödligsycina. — Klubbetjärn ek, Klubbetj. GS, 
Klubbsjön Cm. — Vid hmnsdelen Odlingen å Byn. Namnet Klub betjärn 
sammanhänger med Klubbebackarna, varom se nedan under avd. 
backar, stenar. 

Olerudsjön B odarash. — 011erodz Lacus 1643 R 4, Oleruds Sjön 
1784 R 27, Olerudssjön ek GS Cm. — Vid hmnsdelen Olerud (Näresbyn). 

Orm(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med 
detta namn: 1 J (Fjäll), 1 K (Håltebyn; Damtjärn ek), 2 Sd (Höghult 
och Ähnheden), 1 Tr (Sandviken), 1 Ö (Juskog; =St. Abborrtj.). Uttal: 
J icrmayczna, K Tr Ö brnig-cen,, K drmagyen,, Sd önnaygna. 

Orrelekstjärnet J iraleMna. — Flagtjärn ek. — För f. led. se  J. 
Sahlgren i NoB 1950 s. 12 f. 

Orremossdyvel Sb gramasdral. — I mossen Orremossen å hmnet 
Risviken. Om s. led. se  Dyveln ovan. 

Orremossetjärnet, Nedre och övre Sd nar, vara irdmasaygna. 
— V., Ö. Mosstj. ek. Binamn: N., Ö. Kubatjärnet Nbarina el. Kuba-
mossetjärnet lciAbamesaygna. — I mossarna Nedre och övre Orremossen 
å hmnen Tegen och Älmheden. En timmerkoja Kuba /Ma har funnits 
vid Övre 0. 

Orremosstjärn Tr iram8spen. — I mossen Orremossen å hmnet 
Källsbyn. 

Orrmossetjärn se De utgruvna tjärnen. 
Orretjärn Sb irrarin. — Ä hmnet iblanda, sydost om Smaltjärn. 
Oxaretjärn H-K ölcsaraygna, även ökscav-cina (V. Bön i K) Oxal-

tjärnet. — Upsala kjärnet 1796 R 39, Oxalstjärn ek Cm, Oxalstj. GS. — 
F. led. är väl urspr. ordet oxhale 'oxsvans', jfr fsv. hali 'svans' och 
Oxalasjön SOÄ IV s. 86 och J. Sahlgren i Ortn.sällsk:s i Uppsala årsskr. 
1941 s. 8 f. 

Oxehölen H öksaltgri. — Göl å hmnet Kroken. Om s. led. se  Björne-
hölen ovan. 

Ox(e)tjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 5 tjärnar med detta 
namn: 3 J (av vilka ett skrives Oxeltjärn ek), 1 K, 1 Sd. Uttal: J Sd 
öksayGna, K ökspett. Härtill komma Vässla (Lilla) och Stora Oxtjärn 
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Ö samt Norge (det förra helt i 0) viel).2,la, störa öknyen; binamn: Yxne 
åksnd (L. och St. Yxtjärn tillsammans). — Wxakiernitt 1554 NoB 1919 
s. 141, 162, Wpsiökiernn 1582 NoB 1919 s. 160 (W p fel för Wx-, se E. 
Noreen a.st. not 1), Yxekärn 1656 Toringh, Yxe Kiärn m. 1600t. R 133, 
(Yxen i) Yxekärn 1666 db, Oxkiärnet 1751 gränstraktat, 1753 R 134, 
L., St. Oxtjärn ek, Oxtj. GS. — Namnen innehålla väl i allmänhet 
böjningsform av ordet oxe. Jfr t.ex. Oxebacken och Kotjärn(et). Namnet 
Yxne är väl förkortning av ett urspr. *Yxnatjärn(en) el.dyl., där f. led. 
är gammal gen. pl. yxna av oxe (Sahlgren). Uteslutet är dock ej att 
St. Oxtjärn urspr. benämnts efter stenen Oxen (varom se stenar nedan). 

Parketorptjärnen Sd pårkatarpg-gria. — V. Torptjärn ek, Sarfvetj. 
GS. — Vid ödetorpet Parketorpet (Almheden). Namnet Sarvetj(ärnet) 
innehåller väl fiskn. sarv. Jfr Sarveldulpan. 

Perstjärn Sb pcksycen.. — Pestjärn ek, Perstjärn GS. — En viss Per 
skall ha tagit orrar i snaror på isen under lektiden. 

Pertjärnet Sd pekrryfa. — Perstjärn ek. 
Pimpelamp Sd se Kimpelamp. 
Pjåktjärnet Jp»fikygna. — Pjåktj. ek. — Vid hmnsdelarna Pjåkene 

(i Rämjäng; jfr vidare R. nr 2). 
Platsetjärnet Sk pHigargna. — Nära torpet Platsen å Hångstad. 
Plåtarnetjärnet Sd phitanagyjna. — Nu utdikad tjärn å Torgelsbyn. 

F. led. är ägonamnet Plåtarna (se detta). 
Porstjärn Sb pihsyceti. — Porstjärn ek GS. 	F. led, är växt- 

namnet pors. 
Porsvattnet se Bläkern. 
Prästtjärn K prievcen, — Presttjärn ek Cm, Presttj. GS. — På 

gränsen till hmnt Stommen, som tidigare varit prästehmn. 
Prästtjärnen Sb priestayina. — Binamn: Tritjärnen triAtra. — St. 

Prosttjärn ek. — Anledningen till namnet P. är okänd. Om binamnet se 
Tretjärnen nedan. 

Ragnilrudstjärnet Sd råenwgria. — Ragnilsrudstj. ek GS, Ragn-
hildsrudstjärn Cm. — Namnet är givet efter det närbelägna hmnet 
Ragnilrud. 

Ransbotjärnet Tr rdnspagyena, ransbuyckpa Ransbutjärnet. — Rams-
botjärn ek Cm, Ramsbotj. GS. Jfr Ransbobergen, berg längs tjärnens 
östra strand. F. led. innehåller väl antingen gen. av mansnamnet Ramn 
el. ett urspr. *Ramn-sä- 'Korpsjö-', ett äldre namn på tjärnen, och dial. 
bu(dh) 'bod'. Jfr Korpedrågen, en dalsänka i Ransbobergen. 

Rassbåran B-Sb rkpra. Kallas även V assb åran våsbgra. — Vasstjärn 
ek, Vasstj. GS. 	Tro!. best. form av *rass-bora 'arshål' (jfr fisl., sv. 
dial. rass m. 'podex' och fisl., no. dial. bora 'smalt hål'). Om rass i ort-
namn se Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn s. 187 (Rassängsgölen). 
Namnet har väl av anständighetshänsyn ändrats till Vassbåran och 
Vasst järn (ek GS). 

Rassbårn Sb ritOgn. 	Liten djup, rund »dyvel» i en myr å Kle- 
vane. Namnet är kanske en förkortning av *Rassbor-dyveln, *Rassbor-
hölen el.dyl. Jfr föreg. 

Ravalstjärn Sk rhalsycirk, rIty2al Raval. — Ravalstjärn ek, Ravalstj. 
GS. 	F. led. är väl gen. av mansnamnet Ravald (ä. Ragvald och Ragn- 
vald). Jfr Ravelstjärnet SOV VI s. 105. 

Ringstadtjärnet Tö rigstaygna. — Ringstadstj. ek, Ringstadstjärn 
Cm. — Vid hmnsdelen (S.) Ringstad (Töresbyn). 

Ringtjärn B se Grunderestjärn. 
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Rinnen, Västra J-K lin, håltaborin Håltebyrinnen. — Rinnen 1656 
Toringh glex II s. 3 ek GS, Siöen Rinnan 1666 db (sjönamnet senare 
insatt), Sjön Rinnen m. 1700t. KrA XX: C, Sjön Rin 1793 R 30, Vestra 
Rinnen Cm. — Jfr följande. Delvis på Håltebyns ägor (Karlanda). 
Avloppsåarna från V. Rinnen och Ö. Rinnen (se nästa namn) flyta 
samman och bilda ån Rinnan (se detta namn). Sannolikt ha Rinnen och 
Rinnan i Nordmarks hd uppkallats efter samma namnpar i Jösse hd. 
Namnet på den i sistnämnda härad belägna ån Rinnan, till vilket sjö-
namnet Rinnen skulle vara sekundärt, har ansetts bildat till ett mot 
no. rinde m. 'jordrygg, smal höjdsträckning' svarande ord. Se härom 
P. 0. Gran& i NoB 1941 s. 9 ff. 

Rinnen, Östra K fln, smi3kmarkarfn Smolmarkerinnen. — Rinnen 
1656 Toringh ek GS, Siön Rinnen 1792 R 33, östra Rinnen Cm. — 
Jfr föreg. Ligger till större delen på Smolmarks ägor omkr. 8 km från 
V. Rinnen. 

Ristaketjärnet Sd samt Gillbergs hd rigtakaygna. Binamn: Humle-
torpetjärnet hönzaSsrpayvna. — Embescog kiern 1582 NoB 1919 s. 160, 
Riståkra Sjön 1742 ggk, Ristakans-Kjärnet 1776 lh, Ristake Kärnet 1780 
lh, Ristakatjärnet ek, Ristakatjärn ek Cm. — Det äldsta namnet är givet 
efter hmnet Ämmeskog i Långseruds sn, Gillbergs hd, de nuvarande 
efter hemmanen Ristakan i samma socken och Humletorp i Silleruds sn. 

Ristjärn B riven. Binamn: Snestjärn srWvcen (Ristjärn ek Cm), 
Tr riven (Ristjärn ek, Ristj. GS). F. led. i namnet R. är väl ris 'små-
skog'. Binamnet innehåller trol. koll. snes f. 'stör som användes vid 
skylning av råg'. 

Ristjärn(et) Sb samt Gillbergs hd rip_zna (rivem Gillberg). — Rijs-
kärnen 1636 db, Barlindekärn 1666 db, Ris Kiärnarne 1745 ggk, Lilla, 
Stora Riskärnet 1778 lh, L., St. Ristj. GS, St. Ristjärn (et) ek, Stora Ris-
tjärn Cm. — Sjön består av två olika delar, som ha kallats Lilla och 
Stora R. Jfr föreg. namn. Binamnet Barlindekärn (1666) är väl förkortn. 
av ett urspr. *Barlindehultstjärn. Tjärnen ligger vid hemmanet Barlinge-
hult i Silbodals sn. 

Risvattnet Sk risvatna. — Rijsswatn 1656 Toringh, Ris-Wattnet 
1749 R 39, Riswattnet m. 1700t. KrA XX: C, Risvattnet GS, Ristjärn ek 
Cm. — Jfr Ristjärn ovan. 

Roparebergstjärnet Tr roparaberiviena. — Roparbergstj. ek. — 
Vid lägenheten Ropareberget, tidigare hmnsdel (S. Viker). 

Rosttjärn F riistrcen, — Rosttjärn ek Cm, Rosttj. GS. Tjärnen har 
brunt mossvatten. 

Rottjärn H rgycen. — Rottjärn ek GS Cm. — Jfr Rottjärnarna SOV 
III s. 77. Innebörden av f. led. är möjl. densamma som i Rotemyren (se 
under avd. terränger nedan). 

Rovetjärnet J repvaygna. — Roftj. ek. — F. led. är böjningsform av 
en motsvarighet till no. rova f. 'svans', isl. röfa f. 'svanstånge'. Namnet 
är säkerl, föranlett av tjärnens form. Jfr Rovan SOA XIX s. 118 f., Rov-
tjernet Indrebo, No. innsjonamn I s. 159. 

Rudetjärn B riAdagye4 (Lomtjärn ek), H riglayen; binamn: Skogare-
tjärnet sk.garayona (Kroppekärn 1663 db, Kropptj. ek). s- F. led. är 
böjningsform av fisknamnet ruda. R. i Blomskog kallas van!. Lom(me)-
tjärn. F. led. i det äldsta namnet på R. i Holmedal, Kroppetjärn, är 
böjningsform av dial.ordet kroppa 'ruda'. F. led. i namnet Skogare-
tjärnet, som är givet på grund av läget vid ödetorpet Skogen (Liane), 
är en bildn. med västsv. -are till torpnamnet. 
8 
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Rudtjärn, St. Sb se Rötjärnet, Stora. 
Rulleretjärn K riddragYen. — Rulle Kiärn 1793 R 30, Råledtjärn ek 

Cm, Råledtj. GS. F. led. är dunkel. Namnet torde sammanhänga med 
den rikliga förekomsten av rullersten 'större och mindre kullersten' 
vid tjärnen. 

Rulletjärnet Sk riclarero. --- Liten tjärn å Bergerud. F. led. är 
dunkel. Jfr föreg. samt Rullesjön i Skepplanda sn, Älvsb. 1., SOA 2 s. 166. 

Runnetjärn Tö samt Norge /*Tog. — Runnetjärn ek, Rogn Tj. no. 
top. ka. — Vid riksröset nr 31 Runnetjårnsröset. Namnet Runnet järn 
sammanhänger möjligen med *Runaf uran (»j  runa furuna vid steinana», 
»or runafurunni») 'den med runor märkta furan', som omtalas som 
gränsmärke i ett dokument från slutet av 1200-talet (1273), och kan 
förmodas urspr. ha varit *Runafuru-ticern, vari f. led., sedan anled-
ningen till namngivningen fallit i glömska, ombildats efter rund el. rönn 
(jfr Rogn T j. no. top. kart.). Tjärnen är någorlunda rund till formen. 
Jfr E. Noreen i NoB 1919 s. 123 f. 

Rysstjärn Tö 1•Pperk. — Rysstjärn ek. — F. led. är kanske urspr. 
dial. rysk f. 'ryssja'. 

Ryven, Lilla och Stora J up, sUjr rvn. — Lille, St. Ryfven 1807 
R 51, L., St. Ryfven ek, Stora Ryfven Cm, Ryfven GS. — Namnet sam-
manhänger kanske med dialektordet ryva, rdve 'näverskäppa', 'liten 
låda av näver'. Sjön har branta stränder och dess södra del rektangulär 
form. Jfr Sjön. s. 493. 

Råvattnet se Rövattnet. 
Rämmingen, Stora Sd samt Gillbergs hd reenngan, sti2renitgan Stor-

rämmingen. — Siön Remmingen 1745 ggk, St. Rämmingen ek GS, Stora 
Rämmingen Cm. — Jfr Lilla R. i Gillbergs hd. Namnet är trol. bildat 
till det ånamn *Rämna el. *Rämma, vilket kan förmodas ha varit 
det urspr. namnet på de båda sjöarnas avlopp, som i senare tid haft 
namnet Rämdna (se ånamn nedan). 

Rävedyveln 0 rc_kvadyvan. — Nordväst om Halstj. 
Rökedyveln Sd rgadral. — Andtjärn ek, Andtj. GS. 	Å 

hmnet Rök. 
Röketjärnet Sd rigaxona. —Å hmnet Rök. 
Römmungen, Västra och östra ö samt i Römskogens sn i Norge 

råglogan. — Rönungen 1582 NoB 1919 s. 160, St. Römungen 1656 
Toringh, Römungen m. 1600t. R 133 ek GS Cm, Råmungen 1670t. R 133, 
Östra Romungen 1753 R 134, östra Römmungen 1773 Fw, östra 
Romungen Bn s. 106. — Namnet är möjl. ett urspr. *Rimungr, en avled-
ning av ett mot fvn. rimi m. 'långsträckt förhöjning' svarande ord 
(jfr isl. rim 'spjäla', anglosax. rima 'kant, rand, kust'), som kanske 
kunnat beteckna den landremsa som skiljer de båda sjöarna åt. Den 
närbelägna Römsjön har möjl. fått sitt namn av liknande anledning; se 
under gårdnamnet Rommenäs i östervallskogs sn. Med avseende på 
ljudutvecklingen jfr sockennamnet Romelanda OGB V s. 54 f. De äldre 
skrivningarna Rom-, Råm- av sjönamnet ha säkerl. ej haft motsvarighet 
i dialektuttalet. Jfr NG 1 s. 173 om skrivningen Rom- o.d. av f. led. i 
det no. sockennamnet Römskogen. 

Rönningstjärn Sd rhzgsyqn. — Rönningstjärn ek Cm, Rönningstj. 
GS. — Vid hmnsdelen Ränningen (Skogen). 

Rönningstjärnet Ö rionsygraia. — Sölbröt Kjärnet 1795 R 39, 
Skuttj. ek, Skuttjärn Cm. — Vid hmnsdelarna Ränningarna (St. Ström-
mer) . Tjärnen synes tidigare ha kallats * Sköldbredt järnet (jfr namn- 
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formen av år 1795) efter läget vid Sköldbred, en udde i sjön Osten (se 
nedan), och Skuttjärn. Om sistnämnda namn se Skuttjärnet. 

Rörtjärn Sd rtirrirk, rtiyan Rötjärn. — Rörtjärn ek Cm, Rörtj. GS. 
F. led. är möjl. rör 'röse' (jfr SOÄ Inl. s. 72, OGB III s. 341) , men 

uttalsformen nk- kan även tänkas vara en förändring av ett ä. uttal rd-
i anslutning till ordet rör. Jfr i så fall Rötjärn nedan. Ett gränsröse mot 
Laxarby sn i Dalsland (Röökärns Röös 1666 db) finns strax söder 
om tjärnen. 

Rös(e)tjärnet J r_Osagyirso (Röstjärn ek, Röstj. GS, Rösttjärn Cm), 
Sd rbserana, rkg-ctna (Rörtjärn ek Cm, Rörtj. GS). 	F. led. är dial. 
rös f. 'röse' i bet. 'gränsröse'. Hajom, Skönnerud och Beted mötas i en 
punkt vid södra stranden av R. i Järnskog. På en ås norr om R. i Silbo-
dal står ett gränsröse mot Glava sn, Gillbergs hd. 

Rötjärn J njj'en, liten tjärn å Fjäll invid landsvägen till östervall-
skog (Rörtj. ek),-Tr dIrcen å Stommen, öster om Holmtj. (Rötjärn ek 
[felplacerat 1] ), Tö och -Norge rijpoi., utvidgning av ett vattendrag till 
Rödenessjön i Norge (Råtjärn ek, Röd Tj. no. top. ka.). 	Om f. led. se  
Rövattnet. Ek:s namnform (Råtjärn) på R. i Töcksmark beror på oriktig 
uppfattning om härledningen; jfr Råvattnet Solk XIX s. 255. 

Rötjärnet, Stora, Södra och Västra Sb stka, shara, viestara 47ana 
(Rödtjärnen r4g-dna). — St., S., V. Rudtjärn ek, Stora Rudstjärn Cm, St., 
S., V. Bugtjärn GS. 	I bygden (D juv) uppges att det lär finnas eller 
ha funnits »röder» i tjärnarna, men man är osäker om vilken fisksort 
som avsetts med denna benämning. Tro!. avses röding; jfr Rövattnet. 

Rövattnet J ritat» (Rövattnet ek GS, Rödvattnet Cm) , J-03 rOvatna 
i ö möjl. även rhvcitna (Råvattnet ek Cm, Rövattnet GS), Sk samt Norge 
rOvatna (Rödewatn 1656 Toringh, Röwatn m. 1600t. R 133, Rödwattn 
1670t. R 133, Rowatnet 1753 R 134, Röe Vandet 1700t. karta RA, Rö-
wattnet m. 1700t. KrA XX: C, Röwattnet 1773 Fw s. 7, Rödvattnet Bn 
s. 106, Cm, Rövattnet ek GS). 	F. led, är urspr. gen. pl. av fisknamnet 
röda f. 'röding'. I samtliga R. skall ha funnits röding. I R. i Järnskog-
östervallskog samt i Skillingmark har rödingen försvunnit, sedan gädda 
inplanterats (jfr Cm III s. 66). Samma namn är urspr. RdvattnetS0A XIX 
s. 255. Även namnet Rötjärn (se ovan) torde ofta vittna om tidi-
gare förekomst av röding. Så även Röt järnet SOV VI s. 107 f. och Roy-
t jernet flerst. i Norge. (Annorl. Indrebo, Norske innsjonamn I s. 163 f.). 

Räven Sd rdva. 	Nästan igenväxt »dyvel» å Äsebyn. Jfr Fittan. 
Sandsjön H sein,sott. — Sandsiön 1656 Toringh, Sand Sjön m. 1700t. 

KrA XX: C, Sandsjön ek GS Cm. 
Sandtjärn(et) K skivan; (Sandtj. ek), Sd siatz.yona (Sandtjärn ek 

Cm, Sandtj. GS). 
Sarveledulpan Sd sårvaladickpa el. Västra dulpan vcbstara diarpa. 

Älmheden. F. led. är tro!. sammansättningsform av ett dial. ord sarvel 
'sarv'. Jfr Surveltjärnet. 

Sarvetjärn se Parketorptjärnen. 
Saxetjärn B, liten tjärn å Ängebäck, sydsydost om Butjärn, SI) 

(Laxetjärn ek). Uttal: silksayetp. — Anledningen till namnet S. i Blom-
skog är okänd. Tjärnen i Silbodal är enligt en meddelare i Gilldalen i 
Blomskog »ackurat forma som e sax». Från tjärnens norra ände går 
en vik åt nordväst och en myr åt nordost. 

Saxtjärn Tr se Motjärnet. 
Siekletjärn 0 saskape#.. — Sikeltj. ek. — En långsträckt, smal ut-

vidgning av den bäck, som utgör Lisslevattnets avlopp till övre Krok- 
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sjön. Namnet sammanhänger väl med sv. och no. dial. sikel 'dregel, 
dregelsträng' och sikla 'rinna sakta, dregla', no. dial. sikla 'liten bäck'. 

Silen, Västra B-Sb-Sd samt Dalsland vcbstatsgl. — Sille 1582 NoB 
1919 s. 160, Silleren Brk, Väster Sillen 1658 ggk, Wäster Sillen Lacus 
1643 R 4 m. 16001. ggk, Sillen Lacus 1643 R 4 s1.1600t. ggk, Sjön 
W:Sillen 1653 db, W. Sillen 1666 db, Westre Sijlen Lacus 1708 R 8, 
Wästre Sihlen Lacus, Siön Wästra Sijlen 1741 ggk, Sjön Wästre Silen 
1754 1795 lh, Wäster-Sillen m. 1700t. KrA XX: C, Westra Sillen 1773 Ms, 
Sjön Wästra Silen 1775 1789 lh, Vestra Silen 1776 ggk Hin Ad Ss Lgl 
glex Bn s. 113 Sm bglk ek bek GS Cm vV 5 s. 4, 5, Sjön Wästre Sillen 
1796 lh, Sjön W. Siln 1796 lh, W: Sillen 1778 Ms 1781 lkk, Sjön Wästra 
Sijln 1782 lh, Sjön Västre Siln 1789 1791 lh, Wästre Siln 1793 lh, Silen 
F11, Wa Silen Hhr, V. Silen Rg, Västra Silen Nm Fw Sve. — Namnet 
Silen, som är gemensamt för V. Silen och den därmed genom fallet vid 
Krokfors förenade Ö. Silen (se följ.) och som tidigast är betygat (i gen. 
obest. form) i den äldsta skriftformen Sillarudz (gen.) 1383 av sockenn. 
Sillerud, återgår på ett fsv. *Sille. Härledn. av detta är dunkel. Av J. 
Nordlander i Sv. Landsmål II: 6 s. 16 sammanställes namnet med sv. 
dial. sil n. 'lugnvatten mellan forsar', till vilken uppfattning Hellquist, 
Sjön. s. 530 f., ansluter sig, dock utan att ingå på frågan om bildningssätt 
och betydelse. Förklaringen i SOÄ 19 s. 241 är ohållbar. Dialektformen 
med långt i återger, såsom E. Noreen framhåller i NoB 1919 s. 112 not 2, 
den best. formen Sillen. Jfr t.ex. val för vallen o.dyl. i värml. o. daisl. 
dial. (Lundahl). 

Silen, Östra Sd samt Dalsland sil ( 	åsta,sfl östersilen. — 
Sillen 1658 s1.1600t. ggk, öster Sillen m. 1600t. ggk, ö. Sillesiö 1666 db, 
Sillen lacus s1.1600t. ggk, östre Sillen Hofsten s. 43, östre Sihlen Lacus 
1741 ggk, östra Sihlen 1741 ggk, östre Silen 1754 lh, öster-Sillen 
m. 17001. KrA XX: C, östra Sillen 1773 Ms Fil glex 6 s. 78, östra Silen 
1776 ggk Ad Lgl glex Bn s. 113 Ss Nm Sm Sw bglk ek GS Cm vV 5 
s. 4 Sve, (Sjön) östra Siln 1777, 1778 lh, ö: Sillen 1778 Ms 1781 lkk, 
Sjön östra Sijln 1782 lh, östra Siln 1786 lh, östre Siln 1797 lh, Sjön 
östre Silen 1797 lh, ö. Silen Hin Rg Lgl glex, ö. Sihlen Fil Hhr, 
Öster-Silen Sve. — Se föreg. 

Sjugurdstjärnet Sk sitgasTona sägas-. — Segols Kiärn 1794 R 39, 
Segolstj. ek GS, Segolstjärn Cm. 	F. led. är gen. av mansnamnet 
Sju gurd (Sigurd). En Sju gurd skall ha drunknat i tjärnen. Jfr Sjugurds-
vatnet Indrebo, No. innsjonamn I s. 171. 

Skavvålen J shiveika. — Skafåstj. ek GS. — Namnet är en förkort-
ning av *Skavvellstjärnet, innehållande ett terrängnamn Skavvdlen 
(se detta). 

Skavvålstjärn se Yxskafttjärnet. 
Skepptjärn K &kuce91, ftppett. — Skepp-Kjärn 1793 R 30, Skepp- 

tjärn ek, Skepptj. GS. 	F. led. är väl skepp i bet. 'båt' (jfr Sjön. s. 536). 
Anledn. till namnet är okänd. 

Skottdyveln Tr samt Dalsland skiddyval. — Kottj. ek. — Namnet 
sammanhänger väl med att här är ett älgpass eller med att möjl. här förr 
funnits s.k. självskott för älg. Jfr Spjuttjärn nedan. Om andra förkla-
ringsmöjligheter se Skottars berget. 

Skuttjärn Tr sktittyce22,-,sk4et. — Skuttj. ek (felaktigt placerat 
vid Klintetjärn). 	Se följ. Kallas vanl. Forstjärnet (se detta). 

Skuttjärn 0 se Rönningstjärnet. 
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Skuttjärnet Sk sk4tyCing- — [Spjut Kiärnet m. 1700t. KrA XX: Cl 
Skottjärn Cm IV s. 130, Skuttjärn ek Cm, Skuttj. GS. — Den endast 
en gång belagda namnformen Spjut Kiärnet är trol. felaktig och beror 
väl på missuppfattning, som åtminstone till en del kan ha berott på 
att ordet spjut är rätt vanligt i terrängnamn. Anledningen till namnet 
Skuttjärnet är okänd. Jfr möjl. bergnamnet Ulvshuvudskutan. Se föreg. 
och Rönningstjärnet. Jfr Ske pptjärn. 

Skålerudstjärnet II sledikaraxqna. — Skålerudstj. ek. — Vid Leverbyn 
nr 3 Skdlerud. 

Skålltjärn K slcidxceu. — Skålltjärn ek GS. F. led. är oklar (möjl. 
gen. av mansnamnet Skolle?). Jfr Skållt järnet SOV VI s. 110. 

Skårdalsvattnet B-Tr skgdas,vcitna, skskasvcitna (B), skukasvcitna. 
Skåldagzvatnet 1666 db, Skåldals Wattnet 1784 R 27, Skårdalsvattnet 

glex 7 s. 89 ek bek GS Cm. — F.led. är gen. av ett ortnamn *Skdrdal 
el. gen. obest. form av ett ortn. *Skärdalen,  sannolikt innehållande 
dial.ordet skår 'inskärning (i terrängen), klyfta'. Sjön ligger i en sänka 
mellan höga berg. Jfr gårdnamnet Skärdalen SOIX. XIX s. 132, Skår-
tjärnet SOV IV s. 58. 

Skårsjön J-ö skt_kou. — Skålsiön 1656 Toringh, Skål! Siön m. 1600t. 
R 133, Skalsiön 16701. R 133, Skålsiön m. 1700t. KrA XX: C, Skålsjön 
1773 Fw s. 8, Skälsjön Bn s. 106, Skårsjön ek GS Cm. 	F. led. är 
trol. fsv. skardh 'inskärning'. Sjön ligger i en sänka mellan betydande 
höjder och dess avlopp är djupt nedskuret i en trång dal. Jfr Skalsjön 
SOV VI s. 110. 

Skärvattnet, Lilla och Stora Sb ld, stbra s&rvatna. — L., St. 
Skärvattnet ek GS, Stora Skårvattnet Cm. — Vattnet är mörkt. Det 
finns många skär i St. S. 

Sladtjärnen K ,9147Gna. — Slogtjärnarne ek, Slagtjna GS. 	F. led. 
är väl sv. dial. slad f. 'ålkista (el. liknande anordning för fångst av 
laxöring)'. Jfr Sladbäcken (avd, vattendrag), öresladen (avd, smärre 
platser, försvunna namn) samt t.ex. Sladberget OGB XVIII s. 31. 

Slomtjärn Sb .2/önzygn. — Slomtjärn ek Cm, Slomtj. GS. 	F. led. 
är värml. dial. slom 'nors'. Sådan finnes i tjärnen. 

Sloren, Norra, Södra, Västra och östra (Slorarna) Sb nOara, 
snara, viestara, istara .2l5ra (.2Nrana). Binamn: Floren (Florarna) 
flåra (f i kana). — Långsträckta, grunda, tidvis nästan helt uttorkade 
vattensamlingar innanför de torvmossar, som kanta Våxlandatjärnet. 
Om namnet se Slorarna (avd. vattendrag). Namnet Floren (o.d.), som 
nu nästan helt undanträngt det äldre Sloren, är tillkommet genom 
missuppfattning. 

Slädåstjärn se Slättåstjärn. 
Slättjärn B-Sb llektycett (Slättjärn ek), Sb llebectn (Slättjärn GS, Vall-

tjärn ek). — Den första ligger vid en mosse. I närheten ligger Bergtjärn. 
Nr 2 ligger i Slättjärnsmossen vid Slättdsen (varom se bergn.). Jfr följ. 

Slättåstjärn Sb .1lcktetsygn. — Slädåstjärn ek. — I en mosse på en 
kal (»slätt») ås. 

Slättåstjärnet Sb licbtasIgna. — Slättåstjärn ek. — På Slättåsmyren. 
Kala åsar invid. 

Smalskogstjärnet? smgskoygna. — Smaltjärn ek GS Cm. — Å 
hmnet N. Ström. F. led. är oklar. I närheten ligga V. och Ö. Kotjärn. 

Smaltjärn Sb (Smaltj. ek), Sd, å hmnet Åsebyn (Långtjärn ek). 
Uttal: smgrqn. 
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Smedtjärnet Sd sm4gna. —Å Häljebyn; =S. Ekhedstj. En smed 
har bott i närheten. 

Småtjärnen 5 Sd stneyka (nOkara, Oljan sm6gsria), (N., S. Små-
tjärn ek GS), smdyczna (Småtjärnarne ek, Småtjna GS, Norra, Södra 
Småtjärn Cm). 

Snarkilstjärnet Sd snOrplsycina. — Snarkils-Kjärnet 1767 R 17, 
Snarkilstj. ek GS, Snarkilstjärn Cm. — Vid hmnet Snarkil. 

Sommen Sd sönzan. — Liten tjärn i Sommemossen å Sulerud med 
Finntorp (el. Ö. Boda?) samt Gillbergs hd. Tjärnen är kanske uppkallad 
efter den smål. och östg. sjön Sommen (varom se Sjön. s. 565 f.). 

Sottjärnet Sd s4tyvna. — Sottjärn ek. — F. led. är väl sot med syft-
ning på att omgivningarna varit sotiga efter skogsbrand. En annan 
möjlighet är att sot haft bet. '(sot) svart'. I tjärnen finns småabborre 
som på grund av det mörka vattnet är »svart som beck». Jfr sjönamnet 
Soten SOÄ XIX s. 286. 

Spjuttjärn K spi4tycen, väster om Båstjärn (Spjuttjärn ek), Sd samt 
Gillbergs hd spik:dnr, spjåtycy, (Spjuttjärn ek, Spjuttj. GS). 	F. led. 
är spjut i bet. 'självskjutande spjut för jakt på större djur'. Jfr Björne-
spjut ovan och Spjuttjärn SOV IV s. 59. 

Starrdyveln Tr stårdyva/, stkire/. — Starrdyfveln ek. — Göl å 
hmnet Trane. 

Starrstaektjärn Ö stibstakycerh stMakcett Starrtagstjärn. — Ste-
stacketjärn ek. — F. led. är flertydig. 

Stavtjärnet Sd stbygna. — Staftjärn ek GS. — Anledningen till 
namnet är okänd. 

Stenbysjön F-TÖ stbrtbasort. — Namn på Fuxen (St. Le) ovanför 
sundet vid V. Fågelviks kyrka, givet efter Stenbyn i Tö. 

Stensjön K-Sb stOys022,. — (Steenen i) öörige kärnet 1666 db, Sten-
sjön ek GS Cm. 

Stenstjärn 2 Sd (den ena =Stenstj. ek, Stenstjärn GS Cm, den 
andra =Stenstjärn ek). Uttal st4syyin. — Vid norra stranden av den 
förstnämnda sjön stå stenar ute i vattnet; ett stort stenblock ligger vid 
en körväg norr om tjärnen, ett annat (»Älgestenen») vid en vinterväg 
strax öster om den. F. led. i S. nr 2 är tro!. gen. av sten i koll. bet. 
Terrängen vid »Mastehöjden» öster om tjärnen är stenig. (Själva tjärnen 
ligger däremot i en »eländig gorrmyr».) 

Stenstjärnet J st(knsyq.na  (Stentj. ek), Sd stå:mg-gr/a (Stentj. ek GS, 
Stentjärn Cm). 	Se föreg. Terrängen norr och öster om S. i Järnskog 
är stenig. F. led. i S. i Silbodal är gen. av sten. En stor sten skjuter upp 
över vattenytan c:a 50 m utanför utloppet av den från Kvarntjärnet 
kommande ån. 

Stenstjärnet, Lilla och Stora Sd la, stora st4sycina. — L., St. 
Stenstjärn ek, Stenstj. GS, Stora Stenstjärn Cm. — F. led, är trol. gen. 
av sten i koll. bet. Tjärnens botten utgöres av berg, sten och sand. 

Stensvattnet Sb sknsvatna. — Stensvattnet ek GS Cm. — Se föreg. 
Bottnen utgöres av sten och dy. 

Stentjärn Tö sk:ng-ett. — Stentjärn ek GS. — En stor sten (som en 
liten stuga) ligger i kanten av tjärnen, som är belägen å hmnet Stenbyn. 

Stiektjärnet, Lilla och Stora Sk 1da, störa st4g-cina. — Sticktjärn 
ek Cm, Sticktj. GS. 	F. led. är tro!. från början fsv., fvn. stikil(1) 

.m. ' (horn)spets'. Stora S. har ett näs med en smal udde. Jfr Hornet 
(se avd. uddar). Jfr även Stikkelsjoen Indrebo, No. innsjonamn I s. 189 
och det flerstädes i Sverige och Norge förekommande sjönamnet Tre- 
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stickeln (Trestickan, Trästickan o.dyl.) ; se SOÄ XX s. 209 (registret), 
OGB XX s. 100, Indrebei a.a. s. 189, 205. 

Stoeketjärn F-H (Ståck Kjärnet 1797 R 36, Stocktjärn ek GS Cm), 
Tö, på Håfjället, nära norska gränsen (Skocktjärn ek, Skocktj. GS). 
Uttal: stakdxcett• 	F. led. i det första namnet är tro!. gen. pl. av stock 
i bet. 'spång'; jfr namnet Stockholm, varom se J. Sahlgren i NoB 1942 
s. 141 ff. En 4 å 5 m lång bro leder över det sund som förbinder tjärnen 
med Stora Le. Jfr Stockeliden OGB IX s. 121. Namnet på S. i Töcksmark 
uppges sammanhänga med smuggling av timmer till Norge, vilken 
skulle ha tillgått så, att töcksmarkingarna nattetid körde timret till 
Stocketjärnet, där norrmän mötte och hämtade det. Jfr Smuggelsunden 
(se terränger), och Tjuvekistan (se vikar). Om utförseltull på sågtimmer 
se under Tullön. 

Stolletjärn(et) K stila" 	— Stolletjärn ek, Stolletj. GS. — 
Anledningen till namnet är okänd. 

Storemossdyveln Sd st°ramssd ral. — I N. Storemossen å hmnet 
Gängene. 

Storemyrstjärn(et) Sd st&amysyqn(a). 	Storemyrstjärn ek, Store- 
myrstj. GS. 

Storestensdyveln Ö steirastens4van. — St. Stensdyfveln ek. — 
Sydväst om dyveln ligger ett stenblock, Storesten, stort som ett hus, 
kluvet och med en gran mellan hälfterna. 

Storängetjärnet K-Sb sitsficegapitm• — Vid ödetorpet Storängen 
(D juv). 

Stranddyveln Sb strh,(a)dral, -dyval. — Å hmnet Strand. 
Strandt järnet Sb strizrt(a)gwka. — Strandtjärn ek GS Cm. — Å 

hmnet Strand. 
Struven H str<tvan. — Struffwen Lacus 1642 R 4, Strufwen 1656 

Toringh, Sjön Strufwen 1784 R 27, Sjön Struwen 1791 R 33, Strufven 
ek GS Cm vV 5 s. 7 Sve. — Namnet är oklart, jfr det no. ortn. Struen 
(NG 12 s. 378) och Sjön. s. 578. 

Stråtjärn Tö streixten. — Stråtjärn ek. — F. led. är ordet strå. Söder 
om tjärnen är en myr med lång starr. 

Strömmersjön 0 strbntas". — Strömss Sjön, Strömess Siönn 1642 
R 4, Strömme siöö 1656 Toringh, Strömmesiön 1753 R 134, Strömsjön 
1773 Fw s. 8 ek bek GS Cm, Ström Siön 1789 R 28, Strömmersjön Sve. 
— Vid hmnet Strömmer. 

Strömstjärnet, (Lilla och Stora) 2 Sb streimsyctna (Strömstjärn ek, 
Strömstj. GS), up, st:yra s. (Lilletjärn ek, Lilletj. GS, Storetjärn ek, 
Storetj. GS). 	S. ligger å hmnet Ulvestad, ej långt från gränsen mot 
N. Ström. S. Lilla o. Stora ligga å hmnet S. Ström. 

Strötjärnet Sk samt Norge strigctria. — Strötiärn 1656 Toringh, 
Strökiärn m. 1600t. R 133, Strökern 1670t. R 133, Lilla-Strökiärnet 
m. 1700t. KrA XX: C, Strökärnet 1751 gt 1773 Fw s. 7, Strökiärnet 1753 
R 134, Strötjärn ek, Strötj. GS. 	F. led. är kanske sv. och no. dial. strö 
'stock till underlag (t.ex. i en bro el. en timmervälta)'. 

Stubberudstjärnet Sb stitbarasfctr,a. — Stubberudstj. ek. — Vid 
hmnsdelen Stubberud (Kalleboda). 

Stubb(e)rotjärnet Sd stitbrorcina, slitbana-. — Ulftjärn ek. — An- 
ledningen till namnet är okänd (kanske *Stubberot-). 

Stuget järn K stimaycen, — Stugotjärn ek. — Namnet betyder 
'tjärnen närmast stugorna' och är givet i förhållande till ett par hmns-
delar i Sucka å hmnet Hög. 



112 

Stutögat. Inom häradet finnas åtminstone 19 tjärnar med detta 
namn: 3 B, 3 J, 1 K, 3 Sb, 6 Sd, 1 Sk, 1 Tr, 1 ö. Uttal: y Sd Tr stIktoga, J stsygd, stittswa, K Sb Sd stiMga, Sk stittowa, 0 stictoge (u-›ut). 
Namnet betecknar, liksom Getögat, *Grållögonen (se Grållögepusset), 
Oxögat, Svartögat och Trollögonen, små runda tjärnar el. gölar. Det 
är mycket vanligt även i n. Dalsland och n. Bohuslän (se OGB XVIII 
s. 164). Jfr SOV VI s. 112 samt B. Hesselman, Från Marathon till Lång-
heden s. 114 ff. 

Styggetjärnet 2 Sk stkayono. — Styggetjärn ek. — F. led, är adj. 
stygg i bet. 'ful, hemsk'. Den ena tjärnen ligger under kanten av Stygge-fjället å Högsäter, den andra i en oländig dal i Gunnerud. Jfr Styggdalen 
SOV II s. 82. 

Styggetjlirn se Bö-Styggetjärnet. 
Stägeldulpan Sk stetuddubpa. — Utvidgning av Kokebäcken å Berge-

rud. F. led. är väl dial.ordet (nåte) stäglor, pl. 'störar att hänga upp nät 
till tork på'. Jfr Stegelviken SOV III s. 42, 89. Om s. led. se  Dulpan ovan. 

Stöveln B? (Sb?) stdval. — Liten tjärn å hmnet Gilldalen i B (el. 
å hmnet Vikebotten i Sb?). Anledningen till namnet är obekant. 

Sulerudstjärnet Sd stivgna. — Sulerudstjärn ek Cm, Sulerudstj. 
GS. ^- Vid hmnet Sulerud. 

Sundsbyt järnet B såtbspapena. — Hemtj. ek. — Vid hmnet 
Sundsbyn. 

Sundstabytjärnet B sanstabordna (u-› a). — Sunds by sjön 1775 
R 19, Sundstaby Kjernet 1781 R 28, Sundstabykärn vV 5 s. 9, Sundsta-
tjärn Cm, Sundstatj. ek. — Vid hmnet Sundstabyn. 

Sundtjärn K (Sundtjärn ek), Sb (Sundtjärn ek, Sundtj. GS). Uttal: 
sionYet. -•- S. i Karlanda sn är på mitten hopsnörd av ett sund, å. i Silbodals sn har ett sund i norra änden. 

Sundtjärnet, Norra och Södra K nara, shn,ara siowcina; sitnygna 
Sundtjärnen. — Sundstjärn ek GS Cm. 	Två tjärnar, skilda genom 
ett sund. 

Sundvattnet Sb (Sundsvattnet ek GS Cm), Tö (Sundsvattnet ek GS 
Cm). Uttal: såttvatna. — I sjön i Silbodals sn finnas flera sund; sjön 
i Töcksmark är hopsnörd av ett smalt sund. 

Sundvattnet, Norra och Södra el. Lilla och Stora H-ö lga, skya sionvatna (N., S. Sundsvattnet ek, Norra, Södra Sundsvattnet Cm), Sb 
nar, skara el. lga siovatna (Sundwattnet 1765 R 17, N., S. Sund- 
vattnet ek, N. Sundvattnet GS). 	Stora (Södra) S. i Holmedal-öster- 
vallskog har ett sund, genom vilket sockengränsen går; namnet S. i Silbodal är föranlett av ett sund i Norra S. 

Sunnerstetjärn se Synnerstatjärn. 
Surveletjärnet Sb sitrva(la)yana. — ? Särffvekärn 1666 db, Sarf- tjärn ek GS. 	Där finns survel 'sarv'. Jfr Sarveldulpan. 
Survetjärnet Sd sitrvag- ana, sbrva, — Sarfvetj. ek, Sarftjärn Cm. 

Angående f. led. jfr föreg. 
Svalsjön K svd" — Swäll-Sion 1642 R 4, Swal Sjön m. 1700t. 

KrA XX: C, Swahl Sjön 1770 R 17, Sjön Sval 1793 R 33, Svalsjön ek GS 
Cm vV 5 s. 7. — F. led, är snarast urspr. gen. pl. av subst. svala— back-
svalor bygga i en grusbrant vid sjöns nordsida (väster om Hämnäs-
älven) — knappast adj. sval. 

Svanket Sk svcigka. — Liten tjärn i en högmosse å Olerud. Namnet 
betyder egentligen '(tjärnen i) fördjupningen'. 
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Svantjärnet J svång-tina. —  Swanekiärn 1661 db, Svantjärn ek, 
Svantj. GS. 	F. led. är väl fågelnamnet svan. 

Svarta hålet Sd  svata ha. — Liten tjärn å hmnet Älmheden. 
Svartdalsdyveln Sd svidotagdyval. — Göl i Svartedalen å hmnet 

Gängene. 
Svartningstjärnet, Norra och Södra J nOara, sar a svidnigsygna. 

— N., S. Svartningstjärn ek, Svartningstj. GS. 	I Svartningsdalen, vid 
berget  Svartningen. 

Svarttjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 28 tjärnar med 
detta namn: 2 B, 1 F, 2 H, 1 H-K, 4 J, 2 K, 4 Sb, 7 Sd (därav ett med 
binamnet Jonasetjärnet), 1 Sk, 3 Tö, 1 Ö. Uttal: BFHK1 Sb Tö 
svidgyen,, J 1 Sb 2 Sd Sk svittyctro, 2 Sb 4 Sd svidyqn, 1 Sd svidanna, 
1 Sd (altern., å Äseby_n), 	dce svida yeina Det svarta tjärnet. Härtill 
komma Västra och Östra Svarttjärn veestara (=Dulpa  ek), åstara 
(=Svarttj. ek) svåg- 	(å  S. Ivarsbyn). Äldsta anträffade namn- 
former: Suarte Kläm Lacus 1643 R 4 (B), Svartekärn 1666 db (J-Jösse 
hd). 	Tjärnarnas vatten ter sig svart på grund av mörk botten och 
mörkt läge. Två S. (B J) ha samband med ett Svartedalen och åtmins-
tone sex synas ha namngivits i motsättning till ett närbeläget Lyst järn. 
I ett fall avses en sjö (i B), de flesta äro små. Jfr OGB XVIII s. 165. 

Svartögat Sb svitt@ga. — Mycket liten, rund tjärn å hmnet D juv. Jfr 
t.ex. Stutögat. 

Svarvaretjärnet J svårvarag-cina. —  Svarfvartjärn ek, Svarfvartj. 
GS. 	I mossen  Svarvaren (Svarvaremossen). 

Svegstjärnen? Sk svds,.syetna (Boda), svOstygna (Olerud). — Swede-
kärn 1656 db, Swedkiärn 1661 db. — Tre små tjärnar på gränsen 
mellan Boda och Olerud. F. led. är möjl. gen. av dial. sveg (n. och koll.) 
'vidjor som användes t.ex. vid gärdning för att binda ihop störarna och 
hålla uppe gärdslet (vanl. gjorda av små grangrenar, som man klöv 
och vred)'. Sådana vidjor brukade förvaras i vatten. Något troligare är 
dock kanske att uttalsformen 814t- är den ursprungliga. F. led. är i så 
fall möjl. *svegd, en motsvarighet till sv. dial. (Västmanl., Dalarne) sveid 
(av äldre *sveigd) 'fördjupning'. De två större tjärnarna ligga i en större 
sänka, den mindre i en mindre. 

Svensbysjön Sd svienspaggn. —  Svensby Skiön 1644 R 4, Svensby-
sjön, Svennebysjön, Svensbytjärn Cm, Svennebytjärn ek, Svennebytj. 
GS. — Vid Svensbgn. 

Svinesund SI)  .90.nasan. 	Liten pöl å  Låbbyn,  säkerl. uppkallad 
efter Svinesund, inloppet till Idefjorden. 

Sydvesttjärn  se  Synnersttjärn. 
Synnerstatjärn K såtta&tagYen• —  Sunnerstetjärn ek, Sunnerstetj. GS, 

Sunnarstatjärn Cm. F. led. är böjningsform av fsv. synnärster 'längst 
söderut belägen'. Tjärnen ligger vid socknens södra gräns, syd och 
sydost om Gubbetjärn och Rinnen. 

Synnersttjärn Sb shasxceu. — [Sydvesttjärn ek Cm]. Om f. led. 
se  föreg. Tjärnen är det längst söderut belägna av flera vatten vid ett 
vattendrag å Djuv. 

Sågtjärn  se  Södetjärn(et). 
Sälgedrågarna J sagadreigana. —  N., S. Seljedråg ek. — Namnet 

är en förkortning av *Sälgedrägtjärnen och innehåller orden sälg f., 
och dråg  f. 'dalsänka'. 
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Sälgevålstjärnet Sd samt Glava sn, Gillbergs hd sgrjavaggyina, 
— Trollhålet ek. — Strax söder om S. i Glava sn. F. led. innehåller orden 
sälg och vål n. 'rishög, bråte, svedjeland'. 

Särketjärn(et) 2 J sårkaygn (Särketjärn ek, Särktj. GS), sårkaygna 
(Särktjärn ek), 2 ö sal-hg-cell (den ena väster om Bastutjärn i N. Ivars-
byn, den andra sydost om Söpplesätern i Juskog) . — Namnet på S. i 
Järnskog är föranlett av att säterjäntorna på den västnordväst om tjärnen 
belägna Gammalsätern (nu skog) tvättade kläder (särkar) vid tjärnen. 
Anledningen till namnen på de övriga tjärnarna är väl någon liknande. 

Sätersjön 	septargon,. — Krok Sjön 1753 R 134, Mellan-Kroksjön 
Cm, M. Kroksjön ek GS. Vid Elofsbgsätern. 

Sätertjärn(et). Inom häradet finnas åtminstone 8 tjärnar med detta 
namn: 1 J, 2 Sb (det ena =Kuvetj. å Tvärdalen), 1 Sd, 1 Tö, 3 ö. Uttal: 
J 1 Sb, Sd Marg-gr/a, 1 Sb scktargyett, Tö ö .9,ktargYell. Härtill komma 
Lilla och Stora Sätertjärn Sb 149, stOr9 sgargyen. — Namnet anger, att 
i närheten funnits en säter. 

Sävtjärnet Sk 4vgsro. — Liten tjärn å Boda, tätt bevuxen med säv. 
Sävtjärnet, Lilla och Stora K 149, stora se§vtgna. — Ned., Of. 

Säftjärn ek. — Se föreg. 
Sävtjärnet, Västra och östra Sb vcbstara, Utan sepvg-c_zna. — Löftjärn 

ek. — Se föreg. 
Södetjärn(et) J så,y9xcina, liten tjärn å Gällsbyn, strax nordost om 

sätrarna å Lössbyn, Sb sigajwv.,  Söggetjärn (Sågtjärn ek). 	F. led. är 
dial:s sö, sögg m. 'får'. 

Söl(e)tjärn H-K s4kagyerA (H), spett (K) (Såltjärn ek Cm, Saltj. GS), 
(?) K sg)kagYett• 	F. led. är trol. en motsvarighet till no. dial. saula f. 
'gyttja, dy'. Den förstnämnda tjärnen har dybotten. Stränderna kring 
tjärnen i Karlanda äro dyiga runt om. Jfr SOÄ XIX s. 233, 266, OGB 
XVIII s. 165. 

Tallaredyveln Sd tgaradyval. — Nordost om följ. 
Tallaretjärnet Sd tgaragyina. — [Tattertj. ek.] — I Tallaredalen, 

varom se dalar nedan. 
Talletjärnen Sk tgag-Gna. — Talltjärnarne ek, Talltjärnarna GS. 

F. led. är böjningsform av trädnamnet tall. S. led. är best. form plur. 
av västsv. tjärn n. 

Tannsjön Sk samt Norge tåns" tåttun. — Tansiö 1582 NoB 
1919 s. 160, Tansiön 1656 Toringh, Tann Sjön m. 1600t. R 133, Tam-
Siön 1670t. R 133, Tansjöarne 1773 Fw s. 10, Stora Tan Sjön 1774 R 134, 
Tan-Siön 1792 R 39, Tansjön Bn s. 105, Tannsjön glex 6 s. 160 ek bek 
GS Cm Sve, Tann glex 6 s. 160, St. Tang Si no. top. ka. — Ett på flera 
andra håll förekommande sjönamn (se SOV III s. 82). Enligt H. Ståhl 
synes f. led. i de flesta fall syfta på någon spetsig udde, som kunnat 
jämföras med en tand. Här skulle snarast den karakteristiska udden 
i västra delen av sjön ha liknats vid en tand. 

Tattertjärn se Tallaretjärnet. 
Tegstjärn(et) Sb-Sd tdlcsa-gr,a, tcaspvtt. — Tegzkärn, Texkärn 1666 

db, Tegstjärn ek GS Cm. Vid hmnet Tegen. 
Timmertjärn Sb U9229934». 	Timmertjärn ek, Timmertj. GS. 
Timmertjärn, Lilla och Stora K lga, stOra tånzarygri. — Timmer-

tjärn ek. 
Timofallstjärnet Sb tfmofalsrgna. — Timfallstj. ek, Timfallstjärn 

Cm. 	Härledningen av f. led. är okänd. Möjl. ingår fall 'svedjeland'. 
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Tissletjärnet, Norra J nOara tiaarc_ina (tillsammans med följ.: 
kslaygna Tissletjärnen) . Binamn: Billtjärn(et) bilygna, bilycep.; Hals-
klädet hii.Vcke. — Tisletjärn ek Cm, Tisletjärnarna GS. — Möjl. är 
tjärnens äldsta namn Billtjärnet. Detta innehåller väl ordet bill i bet. 
'plogbill'. Tjärnen har på grund av sin trekantiga form jämförts med 
en bill. Även det säkerl. yngre namnet Halsklädet är föranlett av tjärnens 
form. Namnet Tissletjärnet har väl urspr. tillhört endast Södra T., 
se detta. 

Tissletjärnet, Södra J skara tidayona. — Fisktjärn ek Cm. — 
Söder om föreg. och förenad med denna genom en kort bäck. I när-
heten av tjärnen låg förr en säter, Tissla (n), Tissledalen el. Tissleseitern. 
Till grund för dessa namn ligger möjl. ett vattendragsnamn Tisslan, 
avseende den bäck som avför tjärnarnas vatten till Skårsjön. Detta 
namn kunde vara en bildning av vanlig typ till tissla 'viska'. Jfr En. 
s. 269 f. 

Tjustjärn se Fjordensdyveln. 
Tjäregravstjärnet H yi?pragrasycgna. — Tjärgraftjärn ek. — F. led. 

är gen. av värml. dial. tjäre grav 'grop för tjärbränning'. 
Tjärndulpan 0 yktdrarpa. — Göl å hmnet Strömmer. 
Tjärnsmosstjärnet B Orism8sycena. — Liten tjärn i Tjärnsmossen 

å hmnet Näs. 
Tokilstjärnet, Västra och Östra Sd viestara, klara töxasycina. Binamn 

på Västra T.: Kattetjärnet. — V., ö. Tjärn ek Cm, ö. Tjärn GS. — 
Vid hmnet Tokil. 

Torbetjärn Tö törbaim tdrbyrcett Torbytjärn. — Torbytjärn ek 
Cm, Torbytj. GS. 	F. led. kan möjligen urspr. vara fsv. gen. av mans- 
namnet Torbjörn (jfr no. Torberud NG I s. 88). 

Torpetjärnet H (Torpe-Kiärnet 1791 R 30, Torp kjärnet 1796 R 39, 
Torptjärn ek Cm, Torptj. GS), Sd (Torpe-Kärnet 1776 R 19, Torptj. 
ek GS, Torptjärn Cm). Uttal: an-paa-ena. — Vid några hmnsdelar med 
namnet Torpet å Stallarbyn resp. Tenvik. 

Torptjärn, V. se Parketorptjärnen. 
Torstjärn F tc_5,97cett. (Tohls-Kjärnet 1799 R 39, Toltjärn ek), Tö 

t4s,g.cett (Thors Kärn 1795 R 33, Torsvattnet ek Cm, Torsvattn. GS). — 
F. led. i namnet på tjärnen i V. Fågelviks sn är väl urspr. gen. av namnet 
Tord, i nr 2 urspr. gen. av Torud, namnet på en närbelägen hmnsdel 
å V. Bön. Jfr Torsdalen, Torsmossen, Torsviken. 

Torvtjärn Sb tirrvygn. — Liten tjärn å hmnet Djuv, sydost om 
Kampetjärn. F. led. är torva i bet. 'gungfly' (i dial. flottorva, ofta för-
kortat till torva). Tjärnen är omgiven av sådana. 

Toverudtjärn B ti?vdraycett. — Vid Toverud å hmnet Bustelund. 
Trantjärn. Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med detta 

namn: 1 B (vid Tranmyren å hmnet Mon; nu blott en liten »dape»), 1 K, 
2 Sb, 1 Tö (norr om Orremossen å hmnet Backa), 1 ö. Uttal: B 1 Sb 
(altern.) trilnycen, K ö triol" 1 Sb trång-cin, 1 Sb (altern.), Tö 
tränpen. Härtill komma Norra och Södra Trantjärnet Sk nökara, sklara 
trånar,; tillsammans trång-ona, tr4nafgna Tran (e) tjärnen. — Anled-
ningen till namnet är säkerl. att tranor ha iakttagits vid tjärnarna. Man 
vet, att de bruka övernatta vid Trantjärnarna i Sk. 

Tretjärnen Tö trig-cena. — Tretjärn ek. 	'De tre tjärnarna'. 
Jfr Trytjärnen. 

Trindtjärn Sb tring-Gri. — Liten tjärn å Djuv, nordväst om Krok-
vattnet, någorlunda rund till formen. 
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Trindtjärnet 2 J trivjgria (Trinntjärn ek), trittygna (Trentj. ek, 
Trindtj. GS). — Runda tjärnar. Samma namn t.ex. SOV II s. 69. 

Trollbrunnstjärnen Sk triOrtinsxcina. — Två små tjärnar i myren 
Trollbrunnen (tri(brat t ,,,tirid-) å hmnet Sundshagen, ej långt från Mat-
brunnen (varom se ovan). 

Trollhålet se Sälgevålstjärnet. 
Trollhättan Sb trid(h)ceta. — Puss söder om Trollem gren å Höge-

lian. Trol. ungt uppkallelsenamn. 
Trollsundssjön II. — Trollsundssjön Cm. — Vik av Stora Le, vid 

Trollesundet. 
Trollöga, Västra och östra Sb veestara, itsta/ra trikga; tillsammans 

Trollögonen tråkga el. trithvgana. — Westra, östra Trollöga 1789 R 28, 
V., Ö. Trollögat ek. 	Två små tjärnar med »svart» vatten (svart dy- 
botten) i kanten av en mosse väster om sjön Löv. Säkerl. jämförelse-
namn. Jfr Stutögat ovan. Dialektformen trirldga är egentligen best. form 
plur., vilken uppfattats som fem. sg. och föranlett bildandet av en ny 
plur. triddyana (jfr Knddtrågorna). Vokalen 8 i dialektuttalet av ordet 
öga återgår på ett äldre uttal med diftong (jfr fvn. auga, J 

Trosstjärn K triucett. — Kotjärn ek. På gränsen mellan Gryttom 
och Smolmark. F. led. är väl dial.ordet tross 'rutten ved'. Jfr Tross-
bäcken nedan och Trossemon OGB XX s. 216. 

Trytjärnen Sb trt-ccna. — Trytjärnarne ek, Trytjna GS. 	F. led. 
är try, gammal neutrumform till tre. 

Trätaretjärn Tö trietaragyen, 	.A. Gottersbyn. F. led. är en bildning 
med västsv. -are till verbet träta, men anledningen till namnet är okänd. 
(En förklaringssägen anföres under Pikekleven, se backar nedan). Trol. 
har något område vid tjärnen varit föremål för ägotvist. 

Trättjärn Tö-Ö treetycell. — Tröthekärnet 1666 db, Trättjärn ek. — 
F. led. är trol. subst. träta. Jfr föreg. 

Tukusjön ö samt Norge tijkagon. Binamn: Vittsjön vits", vie-. 
— Tåken 1656 Toringh m. 1600t. 16701 R 133, Tuk Söen 1700t. no. ka. 
RA, Täcke Kiärn m. 1700t. KrA XX: C, Tåksjön 1773 R 8, Tåken el. 
Hwit Sjön 1753 R 134, Hwit Sjön 1790 R 30, Tåksjön 1771 Ms s. 112, 
1773 Fw s. 8, Hvittsjön ek Cm, Hvittsj. GS. — Vid sjön ligger gården 
(Ostre) Tukun (Wana) i Norge. Detta namn, fno. (i) Tokunni, 
motsvarar det sv. gårdnamnet Takene (t.ex. i Silleruds sn). Ett 
urspr. *Tokusio har givit den nuvarande formen. Den äldsta skrift-
formen Td.ken är säkerligen en förkortning av detta. Jfr E. Noreen i 
NoB 1919 s. 143. Namnet Vittsjön innehåller väl adj. vit (jfr Vitas jön 
SOÄ VII: 2 s. 272, 294, Vittjärn SOV II s. 15), men anledningen till 
namnet är okänd. Jfr Vitsand (vitsan), sandstrand, Sandviken, Trankils 
sn, vid St. Le, och gårdnamnet Vitsand SOV II s. 36. 

Tutjärn(en). Inom häradet finnas åtminstone 9 tjärnar med detta 
namn: 2 F, 1 H, 1 K, 1 Sb, 1 Sd, 1 Tr, 2 Tö. Uttal: F K 1 Tö tewn,, 
H 1 Tö ktgyvna, Tr tikcetta, Sb Sd 14_17gria. Härtill komma Norra och 
Södra Tutjärn B ni_Aara, sbn,ara tgkycen; tillsammans hicya'91a Tutjärnen. 

F. led. är tu, neutr. till fsv. tv 'två'. I tre fall (F K) är den ena tjärnen 
nu igenväxt. 

Tuvetjärnet Sd kwanna. — Tufvetj. ek. Namnet är föranlett av 
starrtuvor ute i tjärnen. 

Tvängen, Nedre Sd 'gara tvcilan. — Tvängen vV 5 s. 17, Ned. 
Tvengen ek GS, Nedre Tvengen bek, Stora el. Nedre Tvängen Cm. — 
Nedanför följande. 
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Tvängen, övre Sd samt Gillbergs hd divara tvdean, ,fvatvcegan. — 
Siöen Mögetwängh 1652 db, Mögetvängen, St. Tvängen (Siöö) 1666 db, 
Sjön Miö Twäng 1745 lh, Sjön Miö-Twäng 1778 lh, Sjön Tvängen 
1795 lh, Mjögtvengen ek GS, Mjögtvängen Cm. — Jfr föreg. och följ. 
Namnet Tvängen är sannolikt best. form av samma ord som fvn. 
pvengr m. 'rem' (jfr fsv. skothwenger 'skorem') och syftar väl på 
sjöarnas form. övre Tvängen (Mjögtvängen) och (n. delen av) N. Tväng-
tjärnet kunna anses likna smala remmar och Nedre Tvängen (utanför 
öarna) en bredare. Möjl. har dock namnet ursprungligen tillkommit 
endast en av sjöarna och från denna överförts till de övriga, se SOV IV 
s. 61. — Snarare ha de två sjöarna urspr. utgjort en enda sjö, delad 
av ett näs. Namnet Tvängen kan under sådana förhållanden vara en 
ing- el. ung-avledn. till fsv. tve-, tv-, syftande på sjöns tvekluvna form. 
Jfr det no. ortn. Tvengsberget, varom se NG 3 s. 261, samt Sjön. 1 
s. 656 f. och H. Ståhl, Kvill o. tyll s. 151 ff. (Ståhl). Om f. led. i namnet 
Mjögtvängen se Mjögsjön. 

Tvängtjärnet, Norra och Södra Sd neOara, sittara tviegycina. — 
N., S. Tvengstjärn ek GS, Norra, Södra Tvängstjärn Cm. — Vid samma 
vattendrag som Tvängsjöarna, nedanför Nedre Tvängen. 

Tvärvattnet Sb tv4rvatna. — Tvärsjön ek bek GS, Tversjön Cm. 
— Ä hmnet Tvärdalen. 

Täljstensdyveln Sb tckkjstensdyval. — Göl å Backa, invid Tälj-
stensberget. 

Täck Tö-Ö tok (tojkan Töcken). — N., S. Töck Lacus 1642 R 4, 
Nörre Töckn Lacus 1642 R 4, Töckn Lacus 1642 R 4, Tyck Siön 1656 
Toringh, Töök 1666 db, Tyck Sjön 1708 R 8, Sjön Tyckt m. 1700t. 
KrA XX: C, Töök-siön 1753 R 134, Töcken 1773 Fw s. 8 glex 6 s. 139 ek 
bek GS Cm, Töck vV 5 s. 7 Sve, Sjön Tyxen 1780 R 21, Sjön Tyck 1778 
R 21, Sjön Tyck 1789 R 28. — Sjönamnet ingår i sockennamnet Töcks-
mark. Det är kanske en förkortning av ett ursprungligt *Thyck-sio(r) 
el.dyl., vari f. led. möjl. är samma ord som is!. pykkr 'förtret, allt som 
är ägnat att göra en missnöjd', no. dial. tykk 'missnöje, ovilja'. 

Töresbytjärnet B tegpaptsvo. — Avskild del av Nedre Blomsjön, vid 
Töresbyn. 

Uddetjärn(et) Sb irc_laycir# (Uddetjärn ek, Uddetj. GS), K iciag'Colia 
(Gåltjärn ek Cm, Uddetj. GS). — Runda tjärnar med en udde. 

Ulftjärn se Stubb(e)rotjärnet. 
Ulvattnet, Lilla och Stora ö 14a 12a'(?)veitna,å ,fr-, veellauHatna Vässle- 

Ulvattnet, stefia V9vcitna, 	— L., St. Ullvattnet ek GS, Lilla, Stora Ull- 
vattnet Cm. — F. led. är väl dial.ordet ut (fvn. urä) 'anhopning av sten'. 

Ulvehidtjärnet Ö tiarvalpygna. — Ulfhietjärn ek. — F. led. är dial:s 
ulvehi n. 'vargide'. Ett sådant har funnits öster om tjärnen. 

Ulvetjärn Sb Ovapen. — Söder om Tvärvattnet. 
Ulvetjärnet, Västra och östra J samt Jösse hd viestara, bustara 

iarvaygna. — Vlffvekärn 1666 db, V., Ö. Ulftjärn ek, Ulftj. GS, Vestra, 
Östra Ulftjärn Cm. 

Ulvsjön J samt Jösse hd (Vlffsiöen 1661, 1666 db, Ulf Sjön 1769 
R 16, Ulfsjön ek GS Cm), Sb åson, liten sjö å Ulvestad (Ulfsjön ek GS 
Cm). — Ett ulvide skall ha funnits vid Käringebacken norr om U. i 
Silbodal. Ännu i mannaminne gick man »på ulveskrik» över höjderna 
öster om sjön till Gaterud i östra Ulvestad för att driva bort vargarna, 
innan man släppte kreaturen i vall på våren. 
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Ulvsjön, Lilla Sb lga avin. Mindre tjärn strax nordväst om föreg. 
Uppsalstjärnet H bksavoria. — Uppsalatjärn ek Cm, Upsalstjärn 

GS Cm. Vid gården Uppsala. 
Urvattnet se örevattnet. 
Vaekerängstjärn Sb vitlsrcegsygri. — Backringstjärn ek. 
Valborgtjärn Tö v4lb8r7yal. — Valborgstjärn ek. 
Valdyvlarna ö v4o3yrkana. 	Gölar å hmnet Juskog öster om 

Valhöjden. 
Valetjärn Sd vCrargn. 	Valtjärn ek Cm, Vattjärn GS. — Tjärnen 

avvattnas till Vassjön, som avrinner genom Valån. Möjl. föreligger ett 
urspr. samband med dessa namn. F. led. är flertydig. 

Valltjärn se Slättjärn. 
Valåstjärn F vidtketspett. — Å Bruntorp, vid berget Valdsen. 
Vamnevattnet H-K-Sb våmnavatna. — Wammenewatnet 1652 db, 

Wommenevatnet 1666 db, Wamme Wattnet m. 1700t. KrA XX: C, 
Wammenewattnet 1783 R 27, Vamene vattnet 1799 R 39, Vammene-
vattnet ek GS, Wammenevattnet Cm. — F. led. är oklar. 

Vantetjärn Sb vntar. — Å Djuv, norr om St. ösjötj. I närheten 
ligger tjärnen Vinterliwan. 

Varmaretjärn se Vattnaretjärn(et). 
Vassjön Sd samt Dalsland vå.sqn, vlson. — Was-Siöö 1582 NoB 

1919 s. 160, Wass Sjön 1741 ggk, Wass-Sjön 1754 lh, Wass Sjön 1793 lh, 
Wassiön 1773 Ms 1776 ggk lkk, Vassjön ek GS Cm, Vass sjön ek. 
F. led. synes icke kunna vara växtnamnet vass (Phragmites) . Vass 
finnes enl. uppgift knappast i sjön och kallas f.ö. i Sillerud bladsäv. 
Möjl. är namnet ursprung!. *Vadsjön. Ett vad(-ställe) fanns förr vid 
den nuv. bron över bäcken vid norra änden av sjön. 

Vattnaretjärn(et) Sb vatnaragyin(a). — Varmaretj. ek, Varmaretjärn 
Cm. — Namnet betyder 'tjärnen där man vattnar kreaturen'. Jfr t.ex. 
vattnarstö n. 'vattningsplats'. 

Videbusken Sb viarbuskan Viderbusken. — Liten tjärn å Djuv, syd-
väst om »Vinterluvan». 

Vikardulpan Sk vikadiarpa. — Dulpa ek. — Å hmnet Viken. F. led. 
är väl en ombildning med västsv. -are av ett *Vikedulpan (Lundahl). Om 
s. led. se  Dulpan. 

Vildporstjärn 0 vibingyett. — Norr om Åkertjärn. F. led. är dial.-
ordet vildpors m. 'pors (Myrica) 

Vinterluvan Sb vintaluva. — Väster om ()sjön, på gränsen mellan 
hmnen Djuv och N. Ström. Tjärnen är liten och rund som en 
»vinterluva». 

Vitstenstjärnet K vkteigna. — Hwijtstens Kiern 1708 R 8, Witstens 
Kjärnet 1792 R 33, Hvittenstenstjärn ek. — Vid gården Vitsten (förr även 
Hvittensten). 

Vittsjön se Tukusjön. 
Vållägtjärnet (?), Norra och Södra J nf??'-ara, Ottan vegleeggYina• — 

Ä hmnet Fjäll, nordväst om Blåtjärnet. F. led. är dunkel. 
Våxlandstjärnet Sb vk2lanqq. — Waxlanda Kiärnet Lacus 1643 

R 4, Wäxlands Kiernet m. 1700t. KrA XX: C, Våxlandatjärn ek, Våx-
landatj. GS, Wåxlandas kärn vV 5 s. 5, Woxlandatjärn Cm. — Vid hmnet 
Vdxlanda. 

Vädungen J Im'pogan. — Wädhonghen Lacus 1643 R 4, Wedhungen 
1656 Toringh, Wången m. 1600t. 1670t. R 133 m. 1700t. KrA XX: C, 
Wäddungen Lacus 1697 R 6, Sjön Wadjungen 1771 R 17, Wadjungen 
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1773 Fw s. 10 glex 5 s. 216, Sjön Weongen 1781 R 30, Vadjungen ek 
GS Cm Sve. — Namnet ingår i gårdnamnet Vadjungsed. Det är en 
bildning på -ung av ved i dess gamla bet. 'skog' och är kanske givet i 
motsättning till den på andra sidan av Vadjungsed belägna Hemsjön. 
Om namnformen Vad jungen se Vad jungsed ovan s. 29. 

Vägtjärn II 	— Vägtjärn ek GS. — En våg från Gördsbyn 
till Tvärdalen i Silbodal går förbi tjärnen. 

Vängstjärn se Västbodatjärnet. 
Vässletjärn. Inom häradet finnas åtminstone 6 tjärnar med detta 

namn: 1 F, 2 II, 1 Sb, 2 Ö. Uttal: F H vklagyeti, H viagagyerl, Sb vehddy«,, 
vcniapeti, 0 viallagYett. Äldsta antecknade form: Wäsle Kjern 1798 R 39 
(H). Två av tjärnarna (II ö) ha på ek namnet Lill(e)tjärn. 	F. led. 
är samma ord som no. vesle 'lilla'. 

Västbodatjärnet F v&stbturcella.— Vängstjäm ek Cm. — På Västra 
Bodas och Vängs ägor. 

Vättkättan ( ?), Västra och östra (Vättkiittorna) Sb veestara, i:4st~ 
veeeeta veeywta, vcbecettla veegyettp. -- Två vattensamlingar (den ena 
en utvidgning av Ekedalsbäcken) med omgivande myrar å Långelanda 
(väster om Sätertjärnen). Namnets härledning är oviss (f. led, kunde 
möjl. vara vätte 'vårdkase' m.m.). 

Växaren J samt Jösse hd veeksar, (veeksan i Jösse hd). — (Siöen) 
Wäxaren 1655 db, 1666 db, Wäxarn 1666 db, Siöen Wexarna 1667 db, 
Växaren ek GS Cm. — Namnets fsv. form bör ha varit *Växir (Sjön. 1 
s. 751), vilket säkerl. hör samman med stammen i verbet växa men — 
då sjön ej växer nämnvärt höst och vår — trol. ej bildats direkt av detta 
verb utan är en avledning av ett fsv. ånamn Vaxa (senare Växan, vars 
ä införts från sjönamnet, jfr Sjön. anf. st.), som säkerl. burits av det 
vattendrag som utgör sjöns avlopp till sjön Ränken. Än »växer» vid flod-
tid åtminstone i sitt nedre lopp långt utöver sina bräddar. Efter ån har 
hemmanet Våxvik i Köla sitt namn (SOV VI s. 56). Den SOV VI s. 117 
(jfr även därst. s. 81 under Buvattnen) i anslutning till Kallstenius i NoB 
1940 s. 23 ff. givna förklaringen av sjönamnen Växaren är oantagbar 
och grundar sig på den oriktiga uppfattningen att sjön avvattnas till 
Järnskogsälven genom den s.k. Skökebäcken. 

Yxesjön, Norra och Södra J-K samt Jösse hd nar, siar ksas"; 
illss.092, (K). — Yxsiöen 1655 db (Norra 1-.), Yxesiöen 1661 db (Norra 
och Södra Y.), N. Yxesiöen 1666 db, S. Yxesiöen, S. Okesiöen 1666 db, 
N., S. Yxsjön ek GS, Norra, Södra Yxsjön Cm. — F. led. är kanske urspr. 
gammal gen. pl. yxna av oxe eller möjl. (gen. av) dial.ord öks f. 'klipp-
vägg, lodrät el. mycket brant bergssida'. Jfr under Ox(e)tjärn(et) ovan. 
Namnet tillkommer i så fall kanske urspr. Södra Y., vid vars mittparti 
höga bergsbranter finnas. 

Yxne se Oxtjärn. 
Yxnetjärn K asnagYe91 (Yksnetjärn ek Cm, Yxnetj. GS), Sb-Sd 

åksnarcett. (Sb), ifksnarcin (Sd) (Yxnetjärn ek GS). 	F. led. kan formellt 
sett vara fsv. gen. pl. yxna, öxna av ordet oxe. Jfr t.ex. Oxnasjön SOÄ 
VIII s. 273, Yksnin Indrebo No. innsjonamn I s. 221. Jfr Yxnefors, 
vattendrag (försvunna namn). 

Yxnetjärnsdyveln K. — Yxnetjärnsdyfvel Cm. — Mindre tjärn nära 
Y xnet järn. 

Yxskafttjärnet J hks(a)skaftygna. — Skafvålstjärn ek. — I Skav-
vålsmossen. Anledningen till namnet Y. är okänd. 
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Yxtjärn Sb åkscen. — öxtjärn ek. — Anledningen till namnet är 
okänd. Jfr Yxesjön. 

Åkertjärn. Inom häradet finnas åtminstone 4 tjärnar med detta 
namn: 1 K, 2 Tö, 1 ö. Uttal: K Tö &kamel, Tö ö gikaryceri, dk,argyell. 
Äldsta antecknade former: Åker-Kärn 1795 R 33 (Tö), Äcker-Kärnet 
1795 R 39 (ö). 	F. led, är oklar. Vid Ä. i Karlanda sn och å Sanda i 
Töcksmarks sn finnes ej och har säkerl. aldrig funnits någon åker. Jfr 
Åkersjön SOIS. XIII s. 115, OGB I s. 297. 

Ätjärn Sd och Gillbergs hd eig"Cm. — Avskild del av sjön Stora Bör 
och dess utlopp genom Norälven. 

Älgetjärnet J åkjaycina. — Elgtjärn ek, Elgtj. GS. 
Älgsjöfallstjärnet Sb eesafa/sygna. — Eskefallstjärn ek. 	Nära följ. 

Fall har väl här som eljest bet. 'svedjefall'. 
Älgsjön Sb (Ä-Sjön 1797 R 36, Essjön ek GS Cm), 1 Sd (Essjön 1773 

Fw s. 10, Elgsjön Bn s. 105 ek bek GS Cm), 1 Sd (Elgsjön ek GS, Elgsjön 
el. Essjön Cm>. Uttal: &On, — Älgar bruka gå över den ena Ä. i 
Silbodals sn norr om smalaste delen av det sund som skiljer sjöns 
smala norra del från dess breda södra, och vid mitten av den andra A. 
i Silbodals sn finnes ett sund (Björnesundet), där älgar ofta simma över. 

Älgtjärn Sb idwctri. — Elgtjärn ek, Elgtj. GS. 
Älmetjärn se Almetjärn. 
Älmhedstjärnet se Framgårdstjärnet. 
Ängemyrsdyveln Sb egamyglyvel. — Göl i »ingemyrarna» å hmnet 

Risviken. 
Ängel järnet Sd eesaygrfa. — Ängebäckstj. ek. — Vid ödetorpet 

Ange(bäcks)bråten. 
Ångtjärn Sd dug" — Ängtj. ek. 
Ängtjärn se Agntjärn. 
Ängtjärnarna se Andungstjärnen. 
Ärtetjärnsviken Tö kgyensvIka, åtgyens,012, Ärtetjärnssjön. — Ärte-

kärn 1656 Toringh, Ahlkiärnssiön 1753 R 134, Ertkärnssjön vV 5 s. 7, 
Ärtetjärnsviken ek Cm. — Vid hmnet Ärtetjärn (se vidare detta). S. led. 
-viken beror på att sjön kan uppfattas som en avskild vik av Töck. 

ögårdssjön, Lilla Sb /gg ågason. 	Puss, som torkar ut om som- 
maren, öster om f.d. soldattorpet Planen å N. Ström. Namnet innehåller 
kanske en äldre benämning på lägenheten Planen. 

ögårdstjärnet Tr Kigasycena. — ögårdstj. ek. — Ett område söder 
om tjärnen kallas ()gårdarna (Ödegårdarna). 

Ojesjön Sd haatt, istn, p.s,19.22,; ä. Oamn (Sulerud). — öjesjön ek 
GS, öijesjön Cm. — F. led. är urspr. gen. sg. el. möjl. gen. pl. öja av 
ö. En mycket stor och en mindre ö finnas i sjön. 

ölmhedstjärnet se Framgårdstjärnet. 
örekyttjärnet Sk byrayytycirka. — Björktjärn ek. — Ä Gunnerud. 

F. led. är dial. örek yta 'alkuva, elritsa'. Tjärnen kallas även östra 
Abborrtjärnet. 

öretjärnet J (örtjärn ek GS Cm), Sk, i ördalen (Örtjärn ek, örtj. 
GS). Uttal: byraygna. 	F. led. är säkerl. sockendial:s öre 'laxöring'. 

öretjärn, Lilla och Stora Tö Ula el. vcksla Vässle, störa #ragyett. — 
L., St. örtjärn ek GS, Stora örtjärn Cm. — Jfr föreg. I båda tjärnarna 
finns laxöring. 

örevattnet J byravdtna, izjra- (örevattnet ek GS Cm), Tö ifravritna 
(Wrwattn 1656 Toringh, Urvattnet ek GS Cm). — Se föreg. Laxöring 
finnes i de vattendrag som flyta till och från Ö. i Töcksmark. 
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Örntjärn 0 0.rixcett. — Örntjärn ek. -- Tjärnen ligger invid ett 
högt och brant berg (GS punkt 250), där man kan förmoda att örnar 
häckat. 

Örtjärn Sd hryan. — örtjärn ek GS. -- Där finns laxöring. Jfr 
öretjärnet ovan. 

Ösjön Sb ibson. — ()sjön ek bek GS Cm. — Sjön är uppfylld av öar. 
ösjötjärnet, Lilla och Stora Sb la.a, störa åwang. — L., St. ösjö-

tjärn ek. — Nära föreg. 
Osten ö östz. — östwatn Lacus 1642 R 4, öster Watnet 1656 

Toringh, öster vatn m. 1600t. R 133, Osten m. 1700t. KrA XX: C 1753 
R 134 1773 Fw s. 8 1779 R 21 1789 R 28 glex 7 s. 788 ek bek GS Cm 
vV 5 s. 6 Sve. -- Den ursprungligaste av sjönamnets i skrift bevarade 
former är trol. östavatn, som ingår i de äldsta formerna av socken-
namnet östervallskog. Den kortare formen Osten uppträder först vid 
mitten av 1700t. F. led. i östavatn kan knappast innehålla något av 
orden öst(er) el. dial. östare 'östra', då ö (fvn. au ) i dessa ord i Öster-
vallskog och omgivande socknar motsvaras av u el. ey (sv), medan 
såväl sjönamnet Osten och sockennamnet östervallskog som det gamla 
inbyggarnamnet östevättning ha 0-. östavatn har möjl. utvecklats ur ett 
urspr. *öfstavatn 'det översta vattnet'. Sjön är den översta i en rad 
av sjöar. Jfr benämningen öfste Hurr på den översta av Hurr-sjöarna. 
I ett *öfstavatn borde f tidigare kunnat falla bort, bl.a. på grund av 
dissimilatorisk inverkan av den följande labialen v i vatn. Jfr t.ex. 
gårdnamnet Lossbyn i Järnskogs sn, sockennamnet Nössemark SOÄ 
XIX s. 74, öste (r) bo och österslätt OGB IV s. 52. I samband med bort-
fallet av f har namnet omtolkats i anslutning till orden öst och öster. 

Östra sjön se Bodasjön. 
Östtjärnet J åstrana, ä. busk — I östra delen av hmnet Strömsmark. 

Försvunna: 
Kyrkeby dyvling Tö (?) samt Norge. — KYrckebYdyfflingh 1645 

db. — Uppgivet gränsmärke Norge-Sverige mellan riksrösena 30 och 33. 
Om dyvling se Dyvlingemyren (avd. terränger). 

Stångbrötan Sd? — Kern Stångbrötan 1652 db. 

Vikar, fjärdar. 

Aldervik Tr odarvik. — Vik av Fuxen, å hmnet Trane. F. led. är 
dial. alder f. Mar 'al'. 

Arstaviken 0 tsAavika. — Vik av sjön Osten, söder om Navarsviks-
näset. F. led. innehåller trol. dial. are, fsv. adhra 'andra' (jfr det i hdt 
vanliga hmnsdelsnamnet Arstugan) och stad 'landningsplats'. 

Balastad F bdkastg. — Vid färjstället å Sundsbyn. F. led. är oklar; 
jfr Bälgaremyren, avd. terränger, nedan. S. led. är stad 'landningsplats'. 

Bastuviken Sb båstmica. Vik av V. Silen vid Bastuberget å hmnet 
Näs (Sörgården). 

Bjuresviken Sb bj4rasvglca. — Löfnäsviken ek. — Vik av V. Silen, 
å hmnen Risviken och Tegen. F. led. är oklar, troligen ordet bjurhus 
'bäverhydda', jfr Bärhustjärnet, avd. sjöar, tjärnar ovan. Namnet 
sammanhänger kanske med Bjurdalen i V. Boda i Sillerud; därifrån_ 
går en gångstig till viken. 
9 
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Bjurvik Tr biticrulk. 	Vik av Lelång, å hmnet Skenhall. F. led. är 
trol. bjur 'bäver'. 

Björkeviksfjorden H. — Biörke-fiohlen m. 1700t. KrA XX: C. — 
I Fuxen, mellan Björkviken, L. Sundsbyn och Hän. 

Björnevik(en) 2 H (Gröttnäs och L. Sundsbyn, nära Björnemgren) 
409391)1k, bjåganka, J (i Växaren) bihavgya. — Vid B. i Järnskog var 
förr björnide. 

Björnvik B kihnvkk. — Ingår i Biörnvijkedeelet (B-Tr) 1666 db, 
Björnvik ek GS. — Namnet avser nu en hmnsdel i Näs. 

Blomviken B-Tr. — Blomwiken 1773 Fw s. 24. — Vid hmnet 
Blomma i Blomskog. 

Blåsur Tr bkeistur. — Liten bukt av Stora Le, å hmnet Sandviken. 
En man kallad Bldsurn drev kolning där. 

Bondeviken H bönarAka. — Vik av Grässjön, å Månstad. En man 
kallad Bonden bodde vid viken. 

Bottnen Sb båte. — Södra änden av Tvärvattnet. Jfr gårdnamnen 
Sillebotten i Sillerud och Vikebotten i Silbodal. 

Båtstadviken F i Fuxen (Båtstadviken ek), Sd i ö. Silen (Båtstad- 
viken ek GS). Uttal: b&stavIka. 	F. led. är båtstad 'landningsplats 
för båtar'. 

Bässeviken 0 beepvgka. 	I södra änden av St. Flat å hmnet Juskog. 
F. led, är dial. bässe 'bagge, gumse'. 

Deleviken 2 Sk dch,/avga, 	— I Helgesjön och Tannsjön. F. 
led. är dial. dele n. 'gräns (mellan hemman)' el. det liktydiga dela f. 

Delsvik Tr dasvgk. 	På gränsen mellan Skenhall och Stommen. 
F. led. är urspr. gen. av dial. dele n. 'gräns'. 

Doeksviken F deikstnka. — Å Upprann, vid »ST» GS. F. led. är 
möjligen gen. av ett med no. dial. dokk f. 'fördjupning' besläktat ord. 
Viken är djup. Jfr NG Indl. s. 48. 

Edsviken 4vdca, F, vik av Fuxen, vid vinterväg över Edsmyrarna 
(se detta) från Holmtjärn, H 4vgka, vik av Stora Le vid hmnsdelen 
Edet å Hän, Sb tsvgka, vik av V. Silen, vid hmnet Sillegårdsed. 

Felängseviken B feldesavgka. — Mycket lång, smal vik av Stora 
Le, vid hmnsdelarna Felängserud i Sundstabyn. 

Fiekeviken Sd fitaktka. 	Liten vik i norra delen av Båtstadviken. 
Viken har väl liknats vid en ficka. 

Fjorden fy?" Sb, ö. — V. Silen söder om hmnet Näs och sjön 
Osten öster om fjärden Käglan. Namnet är best. form av fjord 'fjärd'. 

Flodvik 2 F fkInk. — På Mellan- resp. Nordnäset i V. Viker. F. led. 
är trol. flod f. 'översvämning'. 

Flötefjorden F-H-Tr fkOafiQn, firbtfr, — Flöte fiohlen m. 1700t. 
KrA XX: C, Flöt-Fiolen 1753 R 134, Flötefjorden ek GS Sve, Flottsjön 
Cm. 	F. led. är trol. dial. flöt f. 'flottning' el. fläta v. 'flotta'. Om s. led. 
se Fjorden. 

Fölsbyviken B-H feispavgka. — Fölsbyviken GS Sve, Fölsvik (s) sjön 
Cm. — Del av Fuxen. Går in till Fölsbyn i Blomskog. 

Gladviken H gNmka. — Vik av Stora Le inom hmnet Hän. F. led. 
är oklar. Jfr sjönamnet (övre) Gla. 

Glasviken K gkci.5vg1ca. — Vik av Bönsjön inom hmnet Liane. F. led. 
är flertydig. 

Grundvik Sb grioggk. — Grumeviken ek. — I ö. Silen. 
Gråfoteviken Sb greifotavIka. — I Furuvattnet, vid hmnsdelen Grå-

foten i Åslanda. 
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Grönvik B grbonvik. — Grönne Wijck Lacus 1634 R 4, Grönvik ek 
GS. 	I Nedre Blomsjön. Viken är vid stränderna beväxt med säv 
och vass. 

Gubbehålet H giclphoh. 	I Sandsjön. 
Gubbeviken Sk gåbywa. — I Tannsjön. 
Gulleksviken Tr giicleksvgka. — I Hällstjärnet, vid Gulleksommen 

(se avd, grottor, klipphålor). 
Gullskåreviken se Gullskåran (avd, dalar o.d.) 
Gårhålan F (Ö. Viker) girhz_dra. 	F. led. är dial. gdr 'gorr, 

gyttja, dy'. 
Gårvik(en). Inom häradet finnas åtminstone 6 vikar med detta 

namn: 1 B, 1 F, 1 Sb, 1 Sd, 1 Tr, 1 ö. Uttal: B F Sd 0 giolnka, Sb Tr 
girmk. — Om f. led. se  föreg. 

Gåttskäleviken Sb gei.garavika, vik av V. Silen, inom hmnet Näs, 
nära gränsen till hmnet Risviken, Sb-Sd ytipvlka, vik av Järnsjön, på 
gränsen till Gdttskäl å Risviken. — Namnen äro givna efter Gdttskäl, 
östra delen av Risviken (förr utjord). 

Gäddefloren Sb yedaflp_ra yedaflOra. — Grund vik av Järnsjön 
inom hmnet Risviken. S. led. är silbodalsdial. flor f., biform till slor, 
varom se Sloren, Norra, Södra (avd. sjöar). 

Harkareviken el. Harkaren H hårkaravika, hårkan. — Vik av 
Stora Le, vid hmnet Gröttnäs. F. led. är möjl. en bildning med västsv. 
-are till ett verb motsvarande no. dial. harka 'rossla, ge ifrån sig ett 
rosslande ljud'. Jfr En. s. 91 f. 

Holeviken Tr hokavika. — Holviken ek. — I Fuxen, vid hmnsdelen 
Hoten i V. Viker. 

Holtevarpet H hatavarpa. 	Bukt av Stora Le inom hmnet Bockle- 
rud. F. led, är holt 'hult'. S. led. är best. form av varp n. 'plats för iland-
dragning av not'. 

Hångstadviken Sk hågstavva. — Hangstawiken 1774 R 134, 
Hångstadsviken ek. — Avskild vik av Askesjön vid hmnet Hdngstad. 

Kall(e)viken 2 Sb kålavtka, kålvika. — Vik av V. Silen inom 
hmnet Näs, resp. vik av Vamnevattnet inom hmnet Tvärdalen (Gallerud). 
F. led. är väl adj. kall. 

Kampeviken Sb IdanpavIka. — I Järnsjön, vid utloppet av Kampe-
bäcken (se detta). 

Karsviken 0 keaoka. — Vik av Osten inom hmnet Navarsviken. 
Härledningen av f. led, är okänd. Jfr Karsjön SCA IX: 1 s. 260. 

Kas(e)viken Sd samt Dalsland Idaaveka. — Kas viken GS. 	I ö. 
Silen. Namnet är givet efter hmnet Kasen i Vårviks sn, Dalsland. 

Kaskaviken Sd kciskanka. Södra änden av övre Tvängen. F. led.. 
är oklar. 

Kastarna Tr Idatana. Liten bukt i Lelång öster om Järperud å 
Skenhall. Där finns ett »timmerkast», d.v.s. en brant, där man kastar 
ned timmer, ved o.d. Anledningen till namnets plurala form är oklar. 

Knaggeviken, Västra och Östra 0 veestara, iatara kgåyamka. 
I Haftesjön, vid ödetorpet Knaggerud (Blommenholm ek). 

Koviken Sb kånka. — På Ona i V. Silen. Namnet är föranlett av 
att en självdöd ko fraktats dit på isen. 

Kureviken B klaravika. — Vik av Nedre Blomsjön. Ett område vid 
viken kallas Kuren (se terränger nedan). 

Kyrkeviken H ykkavIka. 	Vik av Stora Le, inom hmnet Hän. 
strax sydsydost om Stora Kyrkesundet. 
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Kåvehålet B kavahflka, kixahaka. — Liten vik i Nedre Blomsjön. 
Om f. led. se  följ. 

Kåven H /divan. — Liten bukt i Stora Le inom hmnet Breviken. 
Namnet är best. form av en motsvarighet till no. dial. kove 'trångt 
område, inneslutet av branta höjder', egentligen samma ord som dial. 
ordet kdve, varom se Kdven, avd, grottor, samt t.ex. SOV VI s. 169. 

Käglan Ö giegka. — Kegelen 1700t. ka RA, Kiaglen 1750 ka RA, 
Kiäglan m. 1700t. KrA XX: C. s- Stor vik (fjärd) i ()sten vid Bön m.fl. 
hmn. Anledningen till namnet är obekant. 

Käringeviken Sb reprzgavzka. — I Algutsvattnet. 
Lakestad F ktIcasta. — Vik av Fuxen inom hmnet V. Viker. Namnet 

betyder väl 'plats (»stad») där man brukar göra (goda) fångster av lake'. 
Landstadviken Sd Vins/av/ht. — I Nedre Tvängen inom hmnet 

Höghult. F. led. är dial. landstad m. 'båtstad'. 
Lindräckan Sd lindrceka. 	Liten inbuktning i Kaseviken inom 

hmnet Grälsbyn. Om namnet se Dråckepusset. 
Lindräckeviken B lindrffikainka. — I övre Blomsjön inom hmnet 

Ängebäck. Jfr föreg. 
Lindeviken Sb linavgka. — Vik av Järnsjön inom hmnet Sille-

gårdsed. 
Lommeviken Sd lönzavga. Vik av Nedre Tvängen inom h-mnet 

Sanda. F. led. är urspr. gen. pl. av fågelnamnet /om. 
Länsmansviken Sd ldnsmansvika. — Vik i Älgsjön vid gränsen 

mellan Ö. Boda och Hynningen. 
Löjesanden Sb lsari, — Bukt i V. Silen inom hmnet Risviken. 

Lekplats för löja. 
Malbuviken Ö nilitkbunka. — Vik i Stora Flat. Anledningen till 

namnet är okänd. 
Mattesviken K måtasylka. 	Se Mattesholmen nedan. 
Mjölkeviken Sb nvikkavga. Vik i V. Silen, vid Sörgården å Näs. 

Anledningen till namnet är att kvinnorna i Näs lade till där, när de 
rodde över sjön för att mjölka. 

Mäviken Sb mdrgka. — Liten smal vik i Lysedstjärnet inom hmnet 
Lysed. F. led. är trol. en motsvarighet till isl. mcer 'smal', en biform 
till m(j)ö(g) med samma bet. (jfr Mjögsjön och Mögsjön). 

Mörevik Tr maravik, moravik. 	Vik i Fuxen inom hmnet Trane. 
F. led. är dial. mör m. 'myra'. 

Mörteleken 0 mbeekan. — Vik i Stora Flat vid utloppet av Mörte-
bäcken. Lekplats för mört. 

Notebodviken. Inom häradet finnas åtminstone 4 vikar med detta 
namn: 1 F, 2 H, 1 Sd. Uttal: F H ncYablevIka, Sd ni?tabovga. 	F. led. 
är dial. notebo(d), notebu 'bod för förvaring av not och annan fisk-
redskap'. 

Näckeviken H nbkavi,ka. — Vik i Stora Le inom hmnet L. Sunds-
byn. F. led. är böjningsform av näck. 

Näsflagan Sb nepsfkga. — Parti av V. Silen vid hmnet Nås, öster 
om gårdarna. S. leden är best. form av flaga 'tunn skiva, flat yta', som 
flerstädes användes om en utvidgning av ett smalt vatten. Jfr SOV IV 
s. 65, VI s. 85. 

Näverstadviken H nieva,stanka. — Vik i Stora Le inom hmnet 
Hällesrud. F. led. betecknar väl en upplagsplats för näver, el. en båtstad 
där man lastat näver. 
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*Olvik Sb, ingår i Olviksanden Oviksatt. 	Orviksand ek. — I 
V. Silen, vid mynningen av bäcken från Dundertjärn och Motjärn. F. 
led. är dunkel. 

Parkeviken H pårkamka. — Sydligaste viken i Holmedalssjön. 
Anledningen till namnet är, att en man kallad Parken drunknat i viken. 

Pråmstaden Ö prionstqn. — Vik vid västra stranden av Stora Flat. 
Namnet är best. form av ett mot no. dial. praamstod f. 'landningsplats 
vid en insjö' svarande pråmstad m. Jfr dial. pråm m. 'eka'. 

Ramsellsviken H riopselsvika. — Vik i Stora Le vid hmnet Bre-
viken. En skollärare Ramsell skall ha drunknat i viken. 

Rovhålan F rövhuka. — Liten bukt i Stora Le inom hmnet Väng. 
Anledningen till f. led. är säkerl. att rovor odlats i svedjefall (»råg-
bråtar») vid bukten. 

Rävbåsen Tr rebvbeisei. — Vik av Lelång, sydväst om hmnsdelen 
Sundet i Skenhall. Viken är på tre sidor omgiven av berg och liknar 
därigenom en rävbås 'rävfälla med tre väggar'. 

Skuleviken Sd skVravalca, skbkanka. — Sydöstra viken av Bäcke-
tjärnet. F. led, är säkerl. böjningsform av sv. och no. dial. skurd 'skåra, 
inskärning'. 

Skåken F skeika. — Vik i Fuxen inom hmnet Sundsbyn. Namnet 
är best. form av dial. skåk f. 'skakel' och betecknar möjl. från början 
en smal åker som förr sträckte sig ned till viken. Jfr Skåken under 
Egenäs i Silleruds sn och som ägonamn (se terränger nedan). 

Skällareviken se avd. terränger nedan. 
Sladerna Ö 2ltin. — Vik vid n. stranden av Stora Flat. Namnet är 

väl best. form plur. av ett subst. *slad, bildat till adj. stad 'svagt 
sluttande'. 

Slipeviken Sk fliparwa. — I Askesjön, ytterst på Bunäset å Berge-
rud. F. led. är oklar. 

Smockeviken Sb smökanka. 	Smockebäckens utlopp i Våxlanda- 
tjärnet. Om f. led. se  Smockebeicken (avd, vattendrag) och Smocken 
(avd. terränger). 

Spökeviken Sk spbykavgja. — Vik av Tannsjön inom hmnet Hång-
stad. Om f. led. se  Spökerud (terränger). 

Stampen el. Stampeviken Tr ståmpan, shimpavika. — Vik i Lelång 
nordväst om Järperud å Skenhall. En vadmalsstamp har funnits i den 
bäck, som mynnar ut i viken. 

Storhamnen Tr störhamna. — Stor bukt på västra sidan av Bryn-
torpsön å Trane. Hopsamlingsplats för timmer. 

Strömningvik Tr stromingvik. — Vik i Stora Le inom hmnet Sand-
viken. F. led. är väl strömning i bet. 'strömdrag'. 

Stödan Sk Ma, sta. — Namnet är väl best. form sg. av stöda 
f. 'gungfly med källådror' (jfr Stödan, hmnsdel i Bryngelsbyn, Töcks-
marks sn). 

Svarta hålet Tr, liten bukt i Lelång inom hmnet Skenhall resp. 
vik i Fuxen inom hmnet Trane. Uttal: sva4a hicka. 

Svart(e)hålet Sd svittahgka, vik i Tokilstjärnet, Tö svå4huka, vik av 
Fuxen inom hmnet Knutsbol. 

Svart(e)vik(en). Inom häradet finnas åtminstone 22 vikar med 
detta namn: 3 B, 4 F, 2 H, 1 J, 6 Sb, 5 Sd, 1 Sk. Uttal: 2 B svatavik, 
1 B, 2 Sb (dessutom 1 sy-), 1 Sd svittamk, 4 F, 1 Sb, 1 Sd svidvik, 
2 H, 1 Sb, 2 Sd svidamka, 1 J, 1 Sk svitting-a, 1 Sb, 1 Sd sviginka. 
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Svältan Sd svcselta. — Liten vik (med badstrand) inom hmnet Sille-
botten. Om namnet se Svältan, avd. terränger. 

Söggevik Tr skank. — Vik i Lelång inom hmnet S. Viker. F. led. 
är dial:s sögg m. 'får'. Man tvättade fåren i viken före klippningen. Jfr 
Söggudden (se uddar nedan). 

Tistelviken K tistlytka. — Vik i Bönsjön vid utloppet av Stampe-
bäcken. F. led. är väl växtnamnet tistel. 

Tjuvekistan F gyvayista. — Liten bukt i Stora Le i närheten av 
riksröset 22. Namnet tros vara föranlett av timmersmuggling till Norge. 
Snarare är det best. form av sv. dial. tjuvkista 'arrest, fängelse vid tings-
ställe' (Rz 741 a), men anledningen till namngivn. är okänd (Ståhl). 

Torsviken Tö iösvika. — Vik av Töck vid hmnsdelen Torud å 
V. Bön. Jfr Torstjärn. 

Tullareviken Tö tilaravika. — Vik av övre Hurr. F. led. är tullare 
'tulltjänsteman'. 

Tännsviken Ö tasnsvtka. — Tängzwijken 1642 R 4, Tannsviken ek. 
— I Strömmesjön. Härledningen av f. led, är obekant. 

Ulveviken Tö ikkavkka Uleviken. — Vlewijkan 1663 db. — Vik av 
Fuxen vid hmnet Knutsbol. Även namn på hmnsdelar i Ö. Bön. 
Namnet är givet efter läget nära Ulvefjäll (se detta). 

Vagleviken Sd samt Dalsland. — Waglauichen 1582 NoB 1919 
s. 117, Vah vijk 1658 ggk, Wagle wiken 1741 ggk, Wagle-Wiken 1741 
ggk, Waglewiken 1776 ggk, Wagel-Wiken 1754 lh. — En del av 
Kasviken, vid hmnsdelen Vageln i Backa, Vårviks sn, Dalsland. 

Vattenviken F våttcytka. — Vik av Fuxen nordost om Bråtarne i 
ö. Boda. F. led. är väl urspr. kompositionsform *Vattne- av verbet 
vattna. Man har kanske brukat vattna hästar och kreatur i viken. 

Vensviken? J H'nsvig-a (J), vitmvika (K) Vinsvik en? — Vik av 
V. Rinnen inom hmnet N. Lian. Härledningen av f. led. är obekant. 

Vikareviken Sk Mkaravqa. — Vik av Björklången vid hmnet Viken. 
F. led. är en bildning med västsv. -are till gårdn. Viken. 

Vinterhålet Sd vintarhaka. — Liten vik i Kasviken. Snön uppges 
ligga kvar längre där än på andra ställen. Möjl. är namnet dock en 
redukt av samma slag som Vinterviken (se nedan). 

Vinterstadhålet 0 vinta,stahaka. — Liten vik i Strömmesjön norr 
om hmnsdelen Vinterstaden i Stommen. Om f. led. se  Vinterstaden, avd. 
vägar (m.m.) nedan. 

Vinterstadviken vintagavika: F (Upprann), Sb (på västra stranden 
av öna), Tö (Knutsbol). 	Om f. led. se  föreg. V. i Töcksmark uppges 
emellertid ha sitt namn av att isen i det längsta ligger kvar i viken. 
Jfr följ. 

Vinterviken Sd vintarytka. — Vik av St. Bör, på gränsen mellan 
Grimsbyn och St. Norane. Namnet anses i bygden vara föranlett av att 
isen ligger kvar länge på viken. Möjl. är det dock i stället redukt av 
*Vintervägsviken; jfr J. Sahlgren, Skagershults sockens naturn. s. 125 
och Vinterhålet, -mossen o.d. nedan (avd. terränger). 

Vängsviken F vcegsvika. — Vängsviken ek bek GS. I Fuxen, vid 
hmnet Väng. 

Årsnäsviken Sb eis,ncesvika. — Vik av V. Silen öster om Årsnäsudden. 
Äckervik(en) Tr celsarvik(a). — Vik av Fuxen inom hmnet Trane. 

F. led, är urspr. böjningsform av äckra 'igenlagd åker'. 
öseviken, se under hmnsnamnet Breviken i Blomskogs sn. 
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Försvunna: 
Barfotaviken? Sd samt Dalsland. — Barfotauichen 1582 NoB 1919 

s. 118, Barflåthevijken 1666 db. — Vik av V. Silen. F. led. syftar 
sannolikt på att viken varit så grund, att man för att vada där ej 
behövt ta av mer än strumpor och skor (Sahlgren). 

Ulvesviken Tö. — Vlfueswijkan 1662 db. — I södra delen av Töck. 
F. led. är möjl. gen. av dial.  uleved (no. dial. ulvvid, ulved) 'olvon 
(Viburnum)'. 

Vålviken Tö. — Wålwijkan 1662 db. — Vik av Fuxen på gränsen 
mellan hmnen ö. Bön och Knutsbol. F. led. är tro!. vål i bet. 'vind- 
fälld skog'. 

Sund. 

Bergtjärnssundet F samt Norge. — Bärckins Sundh 1643 db, Berge-
kiärnssund 1751 gt 1751 (NoB 1919 s. 139). — Sund i  Bergtjärn. 

Björnesundet Sd bibriasua. — I Älgsjön. 
Boekaresundet Sd bökarasuna. — I ö. Silen mellan Ona i Galteviken 

och Bockareholmen (se detta). 
Bommesloren F bönza.ilora. — Å Båstenäs, mellan Hästön och fast-

landet, mitt för Tullön. Trol. har sundet varit spärrat med en tullbom 
(jfr Tullön). S. led. är best. form av stor f. 'långsträckt, smal och mycket 
grund vattensamling'. 

Diket Tr dika. — Grunt, smalt sund innanför Storön (Dikön) inom 
hmnet Boda. 

Edssundet H 6SUna. -•-•1 Stora Le, vid hmnsdelen Edet i Hän. 
Fiskhålsundet F ftsk8jana. — Det smala inloppet till Gårviken å 

ö. Viker. 
Grundsundet Sd grkgsana. — I ö. Silen, mellan Torsnäsudden och 

Hängestensön. Sundet är  grunt (torrt om sommaren). 
Järpesundet H  yårpasuna. —  Sund i Stora Le mellan Kalvenäset och 

Nystugholmen inom hmnet Gröttnäs. F. led. är väl fågelnamnet järpe. 
Klevenesundet Sk. — Klefwene-Sundet 1773 Fw s. 308. — I Aske- 

sjön vid hmnet Klevan (Klevene). 
Knattesunden Sd knåtasuna. — I ö. Silen mellan öm och fast-

landet vid Galteviken. Namnet är givet efter det norra sundet som ligger 
öster om Knattebergen och hmnsdelen Knatten. 

Kyrkesundet, Stora H stora ybrkasuna. — I Stora Le mellan Ed-
holmen å Hän och Grönnäs å Hällesrud. Anledningen till namnet uppges 
vara, att kyrkbesökarna brukade samlas där om vintern, när de körde 
sjövägen till kyrkan. 

Käringesundet B-H  g-l§rtgasurka, rcertgastio. — Smalt sund i 
Felängseviken av Stora Le. 

Laxesundet Sb licksasun.a. 	Sund i ()sjön, vid Ingtjärn. F. led. 
är böjningsform av lax i bet. 'laxöring'. 

Lerhalsen F  Urhasan,  — Sund med lerig botten i Fuxen mellan två 
holmar inom hmnet Nästeviken. S. led. är best. form av hals  i bet. 'smal 
passage, sund'. 

Megången, Norra och Södra 0  nökara, shara mOagan. — Mögesiöö 
sundh 1666 db. — Sund i ö. Mögesjön. F. led. är me, biform till m (j)ö (g) 
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'smal': s. led. är best. form av gång (dial. gang) i bet. 'passage'. Det 
södra sundet är en kanalliknande förträngning av sjön. 

Mörkesundet el. Mörtetjärns sund, se Mörkesundet, tjärnar. 
Noran sund Tr ndran sån. — Sund i Fuxen, vid hmnsdelen Mynte-

bäcken i N. Viker. F. led. sammanhänger väl med ordet nor 'smalt 
vatten', men bildningen är oklar. 

Rökesundet Sd rbkasuna. — Röksundet ek. — I Ö. Silen, inom 
hmnet Rök. 

Skomsnässundet F-Tr shimsnwsutta. — Skomsnässundet ek GS 
Sve. — I Fuxen, vid hmnet Skomsnäs (Tr). 

Smalsundet B samt Dalsland smålsuna. — I Lelång: yttersta delen 
av inloppet till Gustavsfors bruk. 

Smugan Tr(-F) smga. — Smogesundet 1663 db, Smogesund, 
Smougesunden, Smögesund (en) 1773-1779 Fw s. 23, 201, 554, Smuge- 
sund Bn s. 54. 	I Fuxen, vid Bodaön (Buön) å hmnet Skomsnäs. 
Namnet Smugan betecknar även en holme vid sundet. Det är best. form 
av sv. dial. smuga, smdga 'smyghål, trång passage'. Jfr Smdgan SOV 
VI s. 41. På grund av stenrev är det svårt att ta sig fram genom sundet, 
i synnerhet vid lågvatten. 

Smugan Sb smitga, smijgana Smugorna. I V. Silen, mellan Smug-
holmen och fastlandet inom hmnet Näs. Se föreg. 

Stocksund 0 steiksan. — Mellan Sätersjön och Holmesjön. över 
sundet gick förr en enkel spång av stockar. Nu är där spång med räcke. 

Svartsund Tö svids«. — I Ärttjärnsviken vid hmnet Backa. 
Trollesundet F-H trilasuna. — Trollsundet ek GS, Trollsund (ssjön) 

Cm. — I Stora Le, vid hmnsdelen Trollesundet i Gröttnäs (H). F. led. 
är snarast urspr. Trollö-, efter läget invid Trollön, eller, då isen i sundet 
på grund av strömdrag ej är att lita på, antingen nordmarksdial:s troll 
adj. 'elak, besvärlig' eller böjningsform av subst. troll. Jfr Trolldalarna, 
-dalen, -udden, -skäret, -ön. 

Ulvesund 0 ithasun. — Mynningen av Rommenäsälven i en vik 
av sjön ()sten. Innebörden av ordet sund synes i detta fall ej vara 
fullt klar. 

Vaglesundet Sd samt Dalsland. — Weglesundet 1666 db. — I yttre 
delen av Vagleviken (se detta). 

ojesund Sd-Gillbergs hd? — Oijesundh 1652 db. 

Vattendrag. 
Andersånbäcken K-Sb ånasegnbcelsan. — Vattendraget från tjärnen 

Andersdna till Synnerstatjärn. 
Annbyälven 0 itttbaåkva. Binamn: Torpedalsälven thrpadascikva. — 

Anebyälf m. 1700t. KrA XX: C, Amby elf (ven) ek, Ambyelf (ven) Cm. 
Från Kroksjöarna genom hmnet Anunderud, i dialekten Annbön, 

till Töck. Namnet Torpedalsälven är givet efter Torpedalen, binamn 
på Anunderud och Boda. 

Bellseruds fors Tö-ö. — Börsrudz fors 1666 db. — Vid hmnsdelen 
Bellserud i Elofsbyn (Tö). 

Bise(mo)bäcken B-Sb blsa(mo)6elsan. 	Vid ödetorpet Bisemon å 
Furskog, Silbodals sn. 
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Blom(me)älven B (delvis på gränsen till Tr) bkittna-, bkinyckkvt-c. — 
Blomselfven Cm. — Avlopp för Blomsjöarna. Namnet är väl snarast 
givet efter dessa. I åns övre del (ovanför landsvägen), finnas dock gula 
näckrosor, vattenklöver och notblomster (Lobelia). Om åns urspr. namn 
se gårdnamnet Blomma. 

Boddalsälven F buidasakva. — Bodalselfven ek. — Rinner på grän-
sen mellan hmnen V. och Ö. Boda, i en djup dal, Boddalen (buicktn). 

Brattefors H bråtaf8.s. — Fors i Holmerudsälven. F. led. är best. 
form av bratt 'brant'. 

Brattfors Sk bråtbs. 	Brant fors i Ängebäcken å Bergerud. 
Brututebäckarna K briznabtekana. — Mellan Brunnen, Dulpan och 

Lillebrunnen. 
Brunnsreveln Sd brzinsrevan. 	Fors i Äsebyälven, invid en källa 

med järnhaltigt vatten (»brunnskälla»). S. led, är best. form av revel 
'stengrund, sandgrund', syftande på att åbädden i forsen är uppfylld 
av sten. 

Brännebäeken K briellabokan. — På gränsen mellan hmnen Kytte-
rud och Vännacka. F. led. är trol. böjningsform av bränna f. 'av-
bränd skog'. 

Brännvinsbäcken 2 Sb, den ena å Nässlebacka, den andra å S. Ström; 
rinner till Långemyren å N. Ström, 1 Sd, å Snarkil. Uttal: branymnsbekan. 
— Daniel Börjesson i Nästebacka (f. på 1830-talet) brände där brännvin 
till sitt bröllop. Man vet att det har bränts brännvin vid bäcken i S. 
Ström. Det berättas också att »finnarna» (invånarna på Finneskogen) 
brukade lägga ned en flaska brännvin under en stor sten vid Brännvins-
bäcken i S. Ström, när de åkte till kyrkan, för att ha på hemvägen. 
Anledningen till namnet på bäcken i Silleruds sn är att det varit bränn-
vinsbränneri invid bäcken (på Norekärns herrgård). 

Bustenbäcken Sb båstebcelsan. 	Rinner från Slättjärn å N. Ström 
söderut förbi Bustenen. 

Bärhusälven Sd bchrusdkva. — Bäfverselfven eller Börrumselfven 
Cm. — Från L. Bör till St. Bör. Om f. led. se  Bärhust järnet. 

Delebäcken. Inom häradet finnas åtminstone 4 bäckar med detta 
namn: 1 Sb (Högelian-Våxlanda), 2 Sd (1 Humletorp-Svanskogs sn, 
Gillbergs hd, 2 Kyrkoherdebost.-Älgtån), 1 Tö (Bryngelsbyn-Stommen). 
Uttal: ddabcelsan. Äldsta anträffade form: Delebäcken 1647 db (Sd 2). 

F. led. är dial. dele n. 'gräns' eller böjningsform av det liktydiga 
dela f. 

Delesbäcken B dglasbcilsan. — Å hmnet ()byn, vid gränsen till 
Näresbyn. F. led. är gen. av dele n. 'gräns'. 

Den röda bäcken Sb dcen r0 bcblsan. — Å hmnet Ulvestad. Det är 
röd sten i bäcken. 

Dunbäcken H dbnbcelsan (Bäckevarv) , döna- (Tången). — Å Tången 
(Struven) och Bäckevarv. Avlopp för Kuvetj. Vid bäcken har man tagit 
dun 'ängsull' till dundynor. Jfr J. Sahlgren i NoB 1923 sid. 182. 

Dusebäcken Sk cligsabcelsan. —Ä Gunnerud. F. led. är urspr. kom-
positionsform av sockenmålets dusa 'brusa, frusa'. 

Dånebäcken Sk dirnabcelpn, 	—Å Holmserud, från Dulpan till 
Bredtj. F. led. är kompositionsform av verbet dåna. 

Ekebäcken Sk cOkabcelsan. — Å Gunnerud, från Eketjärnet till 
D evlarna. 

Felebäcken 0 plabcelsan. — Å St. Strömmer, från Tjärndulpan till 
L. Dammtj. F. led. är fela f. 'fiol'. Det berättas dels att en person skulle 
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ha sett »nissen» sitta på en stubbe vid bäcken och spela fiol, dels att en 
spelman på hemväg från en danstillställning i Juskog skulle ha fallit 
omkull där och slagit sönder fiolen. 

Fjällboälven J. — Fielbo Elfwen 1653 db. — Jfr 2 Fjällboda, utjord 
under Ulvshuvdane ovan (sid. 28). 

Fjällblick B el. H (Fiällebäck 1666 db), F, å hmnet Csjersbyn; nu 
namn på hmnsdelar mellan Målerud och Fjusåsen, f)eelbcelo, — Bäcken 
i Blomskog mynnar vid östra stranden av Fölsbyviken. F. led. syftar väl 
på »fjället» mot Silbodals sn. Det berg, från vilket bäcken i V. Fågelviks 
sn kommer, är en del av »fjället» vid norska gränsen. 

Fläsebäeken, ingår i Fläsebäekmyren, varom se terränger nedan. 
Flösebäeken F Yosabekan. 	Bergbäck på gränsen mellan hmnen 

Bruntorp och Flötane, har ett fall på nära 10 m, torr om sommaren. 
F. led. är väl kompositionsform av en motsvarighet till no. dial. &sa 
'strömma forsande över en kant'. 

Frusarebileken Sb fråsarabcelsan, frågan Frusaren. — Från Kuvetj. 
till Asmundstj. å hmnet Furskog. F. led. är en västsv. bildn. på -are 
till verbet frusa 'forsa, skumma, flöda fram med stor häftighet'. Höst 
och vår höres starkt brus från bäcken fram till gårdarna. Jfr Fröse-
bäck nedan. 

Fräsebäcken Sk fr&sabcekan. — Å hmnet Boda. Bäcken »fräser» 
utför bergsstup ned till Fräsebäcktjärnet. 

Fräsen Ö friestb. »Fjällbäck» å hmnet Boda, från Ruda mosse till 
Björketj., torr om sommaren. Om namnet se föreg. 

Frösebäck Sd frbsabcalc. 	Å hmnet Kålleboda, från Mörttj. till 
Kållebodatj. F. led. är kompositionsform av en motsvarighet till no. 
dial. frosa 'frusa'. Det finns ett högt fall i bäcken. Jfr Frusare-
bäcken ovan. 

Gravälven Sd grilvdkva. — Från ojesjön genom Grautjärnet 
till Tegstj. 

Grindefors ö samt Norge grinarys. — Grimufoss 1273 (?) Ngl II 
s. 489, (Hollmen i) Grindafforss 1554 hskh 29 s. 75, Grinda fårs 1582 
NoB 1919 s. 142, (Holmen i) Grindefors 1656 Toringh, Grynforsen 
m. 1600t. R 133, (Holmen i) Grindafors 1666 db, Grindeforss 1773 Fw 
s. 8, Grindfors (röset) ek GS. — Fors i Rommenäsälven vid riksrösena 
nr 45 och 46, V. och Ö. Grindeforsröset. F. led. är väl urspr. fsv. gen. 
av grima 'gränsmärke inhugget i ett träd'. Enligt E. Noreen i NoB 1919 
s. 124 f. har *Grimufors utvecklats till *Grimfors (med labiodentalt m), 
som redan på 1500t. kunnat etymologiskt oriktigt skrivas Grinda-
forss osv. 

Grindeforsen Tö samt Norge grinaf8m. — Grindafforss 1554 NoB 
1919 s. 124, 127, 141, Grindefårs 1582 NoB 1919 s. 141, Grindefors 1656 
Toringh, Gryndfors m. 1600t. R 133, Grindafors, Grindefors 1666 db, 
Grindfors (röset) ek GS. — Fors i Grindforsälven, vid riksröset nr 38 
Grindeforsröset. Om f. led. se  föreg. 

Grindforsälven Tö samt Norge grinfasecha.— Grindfors elfven ek, 
Grindforselfven Cm. — Från Aakevand i Rodenes sn, Norge, till övre 
Hurr. Se föreg. 

Grinsbäcken F grinsbcelean. Från Holmtjärn till Fuxen. Förr även 
ett torp. Jfr Grinsholmen och Grinshöjden. F. led. är möjl. gen. av 
mansnamnet Grim; jfr gårdnamnet Grinsbgn i Silleruds sn. 
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Gyltebäcken H 2plt9bcelsan. 	Från tjärnen Gyltan till Skålerudstj. 
Gårbäcken J gitrbwkan. — Rinner till Gårbäckstiårnet. F. led. är 

dial. går n. 'gorr, gyttja, dy'. 
Hallebäek Sb hgabels, rinner till Motjärn (söder om tjärnen), Sk 

hålabek, från Frötj. till Hångstadsviken. F. led, är trol. böjningsform av 
dial. ordet hall f. 'berghäll'. Bäcken i Skillingmarks sn rinner över släta 
berghällar. 

Hallefors(en) el. Hallesundsströmmen B och Dalsland hgastun-
stroman. — Hallafårs 1582 NoB 1919 s. 119, Hallefors (sen) 1666 db, 
Halleforssen 1741 ggk, Hallefors (s) 1773, 1779 Fw s. 8, 623, Halleforsån 
Lgl, Hallefors-ån glex, Gustafsforsån Nm. — Vattendraget mellan V. 
Silen och Lelång. Den smalaste delen strax ovan nuvarande Gustavsfors 
har förr kallats Hallesundet, 1741 ggk Hälle-Sundet. I Lelång, väster om 
Gustavsfors, ligger Hallön. F. led. i dessa namn är böjningsform av 
dial.ordet hall f. 'berghäll'. 

Halvardsbäeken J hålvasbcekan. Binamn: Skrybäeken skrfrehn. 
— Från Rösetj. till Järnskogsälven vid hmnsdelen Skrya å Skönnerud. 

Hillevardsbäeken B helavds,bcelsan. — Å hmnet Källsbyn, vid Hille-
varen (varom se terränger nedan). 

Holmerudälven II hirkmaraakva. Binamn: Mölnerudälven mi?nara-
aha. — Holmerudsälf 1773 Fw s. 8, Holmerudselfven Bn s. 106 Cm. — 
Rinner från Struven till Fuxen förbi gårdarna Mölnerud och Holmerud. 

Hommingen B samt Dalsland hinn_2gan. — Hommansbechenn 1582 
NoB 1919 s. 119, Hommingz Bäck m. 1600t. R 133, Homingzbecken 
m. 1600t. ggk, Håmminge bäck 1656 Toringh, Humingen, Humengen 
1666 db, Hämmingsbäcken sl. 1600t. ggk, Håmmingen 1741 ggk. — 
Mynnar i Hallefors vid Gustavsfors herrgård. Den nuvarande namn- 
formen är väl en förkortning av Homingsbäcken, som synes återgå på 
ett urspr. Hommansbäcken. F. led. häri är väl ä. nsv. ho/man (homan, 
homman) 'krigsman, ryttare'. 

Hynnan (Hyrnå) se sjöar ovan. 
Hålebäek F samt Norge Wabcels Hulebäck. — Holbeken 1273 (?) 

Ngl 2, s. 489 (avskr.), Holbäkabro 1554 hskh 29 s. 75, Holbechenn 
1582 NoB 1919 s. 140, Holebäckebroo (2 ggr) 1643 db, Holebäck 1645 
db, Hohlbäckabroo 1656 Toringh, Hållbackz Broo m. 1600t. R 133, 
Hulabäcken ek. — Rinner från Tutjärn till Norge förbi riksröset nr 28 
Hålebäcksröset (h)abceksrgsa Hulebäcksrösen). F. led. är antingen 
best. form av fsv. ho!, hal adj. 'ihålig', här i bet. 'djupt liggande' (jfr 
Hålbäcken OGB V s. 136), el. böjningsform av subst. hål el. håla. 

Håle(myr)blicken Sk hh(myr)bcelsan. — Från Djuptj. till Skårsjön. 
Se Hdlemyren. 

Hällevadbäcken Sb heePvabcelsan. — Från Mossbrotj. till Furskogstj. 
Namnet är givet efter Hällevadet, hcbfrvg, ett vadställe över bäcken på en 
väg mellan hemmanen Furskog och Gerrud. F. led. i detta namn är 
böjningsform av hälla 'berghäll'. 

Höggbäeken K hibelsan (hdg-). — På gränsen mellan hemmanen 
Björkebol och Årstad. F. led. är högg 'höjd'; 'tät dunge'. 

Ivarsbyälven Ö vcis,pageva. — Ifwarsbyälfwen m. 1700t. KrA XX: C, 
Ivarselfven ek Cm. — Rinner genom N. och S. Ivarsbyn. 

Ivarsbäcken B ivasbwican. — Från Tutjärn till Olerudssjön. F. led. 
är gen. av mansnamnet Ivar. 

Jänsebrobäeken se Jänsebron (avd, vägar, broar osv.). 
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Järnskogälven J samt Jösse hd lånskaåbva. Binamn: Glumsälven 
glPtimscUrva — Jernskoghelffuen 1655 db, Jernskogh Elff, Jernskogz 
Elfwen 1666 db, Järn-skogs-älfwen m. 1700t. KrA XX: C, Järnskog 
Elfwen 1771 R 17, Jernskogs Elfwen 1792 R 30, Jernskogself Cm. — 
Rinner från Vädungen genom Järnskogs sn till Köla sn, Jösse hd, där 
den kallas Kölälven, se SOV VI s. 130 f. 

Iärpebäcken Sd iårpalnekan. — Rinner genom hmnet Solberga 
(från Leverhedstj. i Svanskogs sn, Gillbergs hd). F. led, är urspr. 
böjningsform av fågelnamnet järpe. 

Kallebodabäcken Sb-Sd kgabukinelsan. — Kallube bäck 1666 db. — 
Vid hmnet Kalleboda. 

Kampebäcken Sb kampabcelsan. —Å hmnet Sillegårdsed; rinner till 
Kam peviken i Järnsjön, belägen söder om Kampestenen. F. led. är gen. 
pl. av kamp m. 'häst'. Anledningen till namnet anses vara att hästarna 
förr i tiden, då man hade dem lösa på skogen, höllo till utefter bäcken 
i den s.k. Kampebäcksdrågen. Om andra möjligheter se Kampedalen 
och Kampestenen. 

Kjortelsforsen K g-besf8,5an, 	— I Korsbyälven (mellan Kors- 
byn och Liane). Anledningen till namnet är obekant. 

Kjosebäeken Tö r4sabcelsan. — Från Torstj. till Töck. — Om f. led. 
se  Kjosen (Kjoserna), avd. terränger. 

Klammeforsen Ö larittnafspoi. — I Annbyälven, vid ödetorpet 
Klammen kkcinia å Stommen. Dial.ordet klam f. 'klämma' åsyftar här 
en trång passage (mellan berg )i älven. Jfr Klammen (se dalar). 

Kokebäcken Sk kölcabwhn. 	Från Stägeldulpan till Ängebäcken 
å Bergerud. F. led. är kompositionsform av verbet koka, i dial. använt 
om vatten som ej fryser, t.ex. under ett snötäcke. Bäcken fryser 
aldrig till. 

Korsälven 0 kea/Ta. — Korselfven Cm ek (felplacerat). — Namnet 
avser mötet (»korsningen») av Skårsjöälv och Långebäck. Jfr Korsälv-
höljen, smärre platser. 

Kroksälven H krökseilma. Binamn: Sandsjöälven sinisoeikva. — 
Kroksån ek GS Cm. 	Rinner genom hmnet Kroken, från Sandsjön 
till Kroksjön. Kallas närmast Sandsjön Sands jöälven. 

Kulblikälven Sk samt Norge. — Kubbeck Elfwen m. 1700t. KrA 
XX: C. — Namnet efter gården Kulblik i Norge (NG III s. 219). Kallas 
van!. Högsåterålven (Högsätter-Elfwen m. 1700t. KrA XX: C) efter 
gården Högsåter i Sk. 

Kuv(e)bäcken K 14bwkan Kubäcken, avlopp för Mölnerudstj., Tö 
kiAvabeekan, från Dammtj. å V. och ö. Bön till Fuxen. Där finns kuvor 
'alkuvor, elritsa'. Bäcken i Töcksmark kallades förr allmänt Kvarne-
bäcken. 

Kvarnebäeken. Inom häradet finnas åtminstone 9 bäckar med 
detta namn: 1 F, 1 H, 2 J, 2 Sb, 1 Sd, 1 Tö, 1 ö. Uttal: kvanabelgan. 
Äldsta anträffade former: Qwarnebäcken 1653 db (Sb), Quarnebäken 
1655 db (J). 

Käringebäcken K yctrtgabcelpan. — Avlopp för Stolletj., söder om 
Tjäregravskullarna. 

Lackebäcken K litlsalkelsan. — Del av Jensebrobäcken å ö. Bön. 
En viss »Lacken» på Nygärdet, som var soldat och hade varit ute i 
krig, hade kvarn där. 



133 

Laxebäck Sb, avlopp för Abborrtj. å Risviken, Sd, från Stenstj. 
till Ned. Tvängen. Uttal: licksabcek. 	F. led. är böjningsform av lax 
i bet. 'laxöring'. 

Lekarbäeken J samt Jösse hd l41carbwlsan. — Mellan Fjuserud i 
J. och Hofsten och Solberga i Köla sn. F. led. är en bildning med västsv. 
-are till verbet leka. Mört brukar gå upp från Koppomsälven och leka 
i bäcken. 

Lekstablicken K lbkstabcelsan. — Liten bäck vid lägenheten Leksta 
å Smolmark. 

Lillälven Sd samt Gillbergs hd låkarva. — Lill åna 1773 1775 lh; 
Lill Elfven 1839 lh, Lill elfven ek, Lillelfven Cm, Lillälven Bg 54 
Sverige 5: 514. — Vattendraget från St. Bör i Sillerud till Gillbergaälven 
(jfr SOV IV s. 66). 

Långebäek J lcieabcek från Långevattnet till Gårdsrudstj., J-Sk-00 
samt Norge lciebek (Sk), liteabcels, söderut på riksgränsen från Holm-
tjärn i Skillingmark till Tukesjön; binamn: Rövassbäcken rkvasbcelson, 
(Longebech 1582 NoB 1919 s. 143, Långe bäck 1656 Toringh, Lange-
gobben el. Langebeck 1753 R 134, Lange Beckken 1700t. ka RA, Lång-
bäck-ken m. 1700t. KrA XX: C, Långebäck glex 6: 161 ek GS. — Röe 
Vands Beckken 1700t. ka RA, Rovassbäcken ek). — Bäcken kallas söder 
om Rövattnet Rövassbäcken. Namnet på bäcken i Järnskogs sn är 
snarast sekundärt (*Ldnge[vattens]bäck?) till sjönamnet Ldngevattnet 
(Ståhl). 

Långefors H liwaf84. — I Holmerudsälven. 
Långåna B kigetna. — Långåna 1654 db. — Från St. Krokvattnet till 

Övre Blomsjön. 
Löjebäcken H (Gårdtveten), Tö (Dalen). Uttal: H lbpbcekan, Tö 

F. led. är böjningsform av fisknamnet löja. 
Löjerännan K nvarcet&a. 	Strömfåra i forsen ovanför Forstj. å 

S. Fors. Där fångades löja förr i tiden. 
Magebäcken Sd nzinabcelsan. — Från Kållebodatj. till Karlsfors-

älven. Samma namn (offic. Magdebäcken) har en vid bäcken belägen 
lägenhet å Forsbyn. F. led. är ordet mage, som säkerl, använts som 
beteckning för de runda utbuktningar på ägorna som bildas genom 
bäckens slingrande lopp. 

Migarefallet K migarafala. — Upplagsplats för timmer i Liane, vid 
s. änden av Bösjön. F. led. är en bildning med västsv. -are till verbet 
miga 'kasta vatten'. Jfr A. JanMn i NoB 1935 s. 21 f. 

Märrebäcken Sb. 	Bäcknamnet, som ej användes, ingår bl.a. i 
Märebäckstjärnet, se avd, sjöar, tjärnar. F. led. innehåller böjningsform 
av ordet märr 'sto'. 

Mossebäck Sb-Sd m.sysabels. — Måsebäck, Måssbäck 1666 db. — 
Mossevattnets avlopp till Järnsjön. Bäcken rinner långa sträckor genom 
moss- och myrmarker. 

Mörtebäck(en) J-Sk samt Jösse hd midabcekan (Mörtebäckzbrona 
1656 db, Mörtebäcken 1661 db, 1666 db, m. 1700t. KrA XX: C, Mört-
bäcken ek), Sd mötabels, från Björnsjön till N. Tvängstj., 0 mötabekan, 
från St. Ulvattnet till Mörteleken (se vikar ovan) i St. Flat. 

Naddebäcken Sk niulabwlsan. — Å Hångstad, väster om Tannsjön. 
Namnet är givet efter en viss »Nadd-Anna) (från gården Naddum i 
Hölands hd, Akershus fylke, Norge), som bodde vid bäcken. 
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Nor(ane)älven Sd samt Gillbergs hd nr(and)va. — Noore åå 1582 
NoB 1919 s. 160; Norane Elfwen 1780 lh, Noraneelf Cm. — Rinner från 
St. Bör söderut genom hmnet Norane. 

Nordmarksälven K. — Sabbu elfwen, Soboelffven, Silboheden elff 
1666 db, Nordmarkself (ven) Cm, Nordmarkselfven ek. — S. Yxesjöns 
avlopp till sjön Glaåkern, förbi Sörboheden i Karlanda. Namnet är 
givet på grund av läget strax innanför Nordmarks hds gräns mot 
Jösse hd. 

Nötlingsbäcken ? Sb nigligsbelsan. — Rinner norrut förbi hmns-
delen Bråtarne. Barnen på Bråtarne fick inte leka vid bäcken »för det 
var nötlingsbäck». Den närmare innebörden av namnet är okänd. 

Otterbäck(en) B ötarbcelean, på gränsen mellan V. och ö. Trättlanda, 
Sb dtarbcek, å hmnet Sillegårdsed, norr om Kampebäcken. 	F. led. 
är sockendial:s oter (fsv. oter) 'utter'. Jfr Otterbäck OGB III s. 18. 

Oxebäeken B oksabelsan. — Från Stutögat till Lelång. I Stutögat 
skall en stor oxe ha drunknat. 

Rinnan J 9-ina. Binamn: Järnskog-Rinnan jåns,kartna. — Rinna 
1656 Toringh, Rinnan m. 1700t. KrA XX: C glex 5: 216. — Det gemen- 
samma avloppet för vattendragen från sjöarna V. och ö. Rinnen i 
Karlanda sn till den s.k. Rinnebogen av Järnskogsälven. Namnet sam-
manhänger möjl. med verbet rinna. Jfr dock sjönamnet Rinnen, där en 
annan möjlighet till förklaring av ånamnet diskuteras. 

Rinnälven K rincikva Rinnenälven. — Rinnelfven ek Cm. — Från 
sjön Ö. Rinnen till ån Rinnan. 

Rommenäsälven 0 samt Norge rktancesetHa. — Rommenäs och 
TYxmarkz Forsserne 1651 db; Rommenäs och Bönsströmmen m. 1700t. 
KrA XX: C. — Rinner från Römsjön i Norge, förbi gårdarna Bön och 
Rommenäs till sjön Osten. Ans urspr. namn har möjl. varit *Rima, se 
gårdnamnet Rommenäs i ö. 

Rämån(a) Sd samt Gillbergs hd. — Räm'ån Cm. — Det gamla 
namnet på sjön St. Rämmingens avlopp till St. Gla, nu bevarat som namn 
på en lägenhet i Glava sn. Namnet ingår även i Rämdtjärnet (nu Glas- 
tjärnet) i Glava sn (SOV IV s. 49). Ans urspr. namn kan ha varit 
*Rämna, en avledning av ramn 'korp' el. *Ramma, av sv. dial. ramm 
'sankmark'. Jfr Rama En. s. 191, Rämne OGB XX s. 69 ff. Samma vatten- 
dragsnamn, bildat till ett sjönamn *Ramna-siör 'korpsjön', nu Ramsjön, 
föreligger kanske urspr. i gårdnamnet Rämne i Håbols sn, Vedbo 
hd (annorlunda SOÄ XIX s. 50, 232). Till gen. av ånamnet har 
senare fogats ordet å 'å'. S. led. -dna är dial. best. form av d. Med 
avseende på ljudutvecklingen *Rämnutin>Reimån jfr det no. gård-
namnet Remmen av äldre a Rcemnine o.d.; se NG I s. 222. — Sjöarna 
L. och St. Råmmingen ha trol. fått namn efter ån. 

Ränkebäeken H riegkabcelsan. -- Från Vässletjärn (å Tveten) till 
Holmedalssjön. Anledningen till namnet är okänd. Jfr följ. 

Bänken Tr r4kan. — forsen Räncken (kan även läsas Rämken) 
1634 db, Ränke fors 1656 Toringh, Ränken 1715 1825 jb, Ränkeström 
1718 Hesselgren, Diss. de Dalia s. 41, Ränkeforssen m. 1700t. KrA XX: C 
glex 7 s. 89, Ränkeforsen, Ränkes-fors (en) 1773-1779 Fw s. 8, 623, 
853, Ränkfors (s) en Bn s. 81, 106. — Lennartsforselfven Cm. 	Fuxens 
avlopp till Lelång vid Lennartsfors bruk. Namnet Ränken kan vara ett 
ursprungligt namn på forsen men är möjligen i stället ursprungligen 
namn på nuvarande sjön Fuxen, medan detta senare namn då från 
början burits av den del av sjön, som ligger norr om V. Fågelviks kyrka. 
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Namnen Ränken och Fuxen ha i så fall betecknat olika fjärdar av sjön 
Stora Le. Den nuvarande sjön Fuxen benämnes fortfarande i dagligt tal 
Stora Le. Rånken är väl etymologiskt identiskt med sjönamnet Rön-
ken i Jösse hd (Rencken 1559, se J. Sahlgren, Eddica et Scaldica s. 189). 
Namnet är oklart, se vidare Sjön. 1, s. 506 och SOV VI s. 71 och 107 
(J. Sahlgren, H. Ståhl). 

Silbodalsälven Sb sHbadasceha. — Silbodalselfven vV 5 s. 5 Cm. — 
Rinner genom Silbodalsdalen från Albutjärn till V. Silen. 

Skillingmarksälven Sk sieligmarksåkva. — Skillingmarkself (ven) 
Cm. — Från Helgesjön till Björklången. 

Skillingsforsen Sk. — Skillingsforsen Cm. — Mellan Askesjön och 
Björklången. Jfr sockennamnet och Skillingsfors f.d. bruk (Boda). 

Skrybäcken J skrOcekan. — Rinner till Järnskogsälven på gränsen 
mellan St. Koppom och Skönnerud. Namnet är givet efter hmnsdelen 
Skrya å Skönnerud. 

Skvätteforsen Ö skvcbtafesti. — I Annbyälven, ovanför Klamme-
forsen. F. led. innehåller en form av verbet skvätta 'stänka'. 

Skökjebäcken J samt Jösse hd sb.yabcelsan. — Siökebäcken 1655 db, 
Siöke-, Skiöke-, Skåkebäcken 1666 db. — F. led, är urspr. böjningsform 
av dial.ordet skökja 'snedtäckt tillbyggnad till en lada, mindre lada'. 

Sladbäcken Ö .2,14bcekan. — Från Langevand (i Norge) till Lissle-
vattnet. Om f. led. se  Sladtjärnen (avd, sjöar o. tjärnar). 

Slorarna H ,91ör9na. Binamn: Bäckarna bchIcana. 	Vattendragen 
mellan Bäckekvarns-gårdarna och Brandtjärnen. Namnet är best. form 
pl. av dial. ordet slor f. 'lång och smal sankmark, som ofta står under 
vatten, lång, blöt myr' m.m. Jfr Sloren, Slorarna, avd, sjöar ovan. 

Smoekebäcken Sb smöbbcelsan. — Ä Nässlebacka, rinner till 
Smockeviken i Våxlandatjärnet. Namnet är givet efter ägonamnet 
Smocken, varom se terränger nedan. 

Smörbäcken Ö smbrbcekan. — Rinner från Orremossen å Navars-
viken till Björnemyren i L. Strömmer. Anledningen till namnet är okänd. 
Jfr dock namn som Sötostbäcken nedan samt Söpostemyren och Sötost-
myren (se terränger). 

Snårbäcken F snårbcekan. — Ä Sundsbyn. Namnet är föranlett av 
videsnår vid bäcken. 

Stampebäcken K stimpabcelsan. — Från Hagtj. (Stampetj.) till 
Bösjön. Vid ett fall i bäcken hade man förr en vadmalsstamp. 

Stenbäck Sb skmbcels. — Avlopp för Slomtj. 
Stenbäcken. Inom häradet finnas åtminstone 4 bäckar med detta 

namn: 1 H, 1 J, 1 K-Sb, 1 Sk. Uttal: H sMnbcekan, J st4bcekan. Sk stee,-. 
Äldsta kända form: Steenbäcken 1666 db. — Bäckarna äro steniga. 

Stensbäcken H stbisbcelsan. — övre delen av Kroksbäcken å hmnet 
Kroken. F. led. är möjligen gen. av sten i koll. bet. Jfr gårdnamnet 
Stenslanda i Silbodals sn. 

Stolpebäcken Sb ståkpabcelsan. — I Stolpedrågen, en dalsänka å 
hmnet D juv. 

Svartebäcken B, rinner till Blommeälven genom Töresbyn, Sb, 
rinner till Gränsjön. Uttal: sddabcetan, Vattnet i bäcken i Blomskog är 
brunt mossvatten. 

Sågebäcken. Inom häradet finnas åtminstone 4 bäckar med detta 
namn: 2 Sb, 2 Sd. Uttal: s4gebcelpn. — Äldsta anträffade form: Såghbäck 
1666 db (Sd-Gillbergs hd). — F. led. är ortsdial. sag f. 'såg'. 
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Söggeforsen? H i Mölnerudsälven, inom hmnet Holmerud, sigafent, 
J, strömdrag i Koppomsälven vid utjorden Samteg å hmnet Slärteg, 
shgafoe• 	F. led. är möjl. gen. pl. av sögg m. 'får'. Anledningen vore i 
så fall att man tvättat fåren i forsen. 

Sötostbäcken Sk skostbcelsan. 	Mellersta bäcken nordost om 
Holmserudssätern, i Sötostdalen. Anledningen till namnet skall enl. 
traditionen vara, att en tös en gång på väg från sätern tappat en sötost 
i bäcken. Jfr Römmeberget och Söposteberget (se avd. höjder). 

Tallriksblicken F tålreksbwkan. — Å hmnet Båstenäs, mitt emot 
Hästön. Anledningen till namnet är okänd. 

Tjärnbäcken ? Sb a.c.:enbcelsan. — Rinner genom hmnet Kalleboda 
från mossar vid hmnsdelen Holmtjärnsbråten till norra änden av sjön 
Lelång. Anledningen till namnet är oklar. 

Tjärnemellan Sd ytjvhomcet.a. — Vattendraget mellan N. och S. 
Tvängstj. på gränsen mellan Sanda och Tenvik. 

Trane(myrs)blicken Sb tr4na(mys,)bwkan. — Rinner från Perstj. till 
Hånketjärnsbäcken, längs västra kanten av Tranemyren, varom se 
terränger nedan. 

Trollhättebäcken B gridhcetabcelsan. — Rinner till övre Blomsjön 
söder om hmnsdelen Myren å Ängebäck. Ett fall i bäcken kallas Troll-
hättan (trikhceta), tro!. uppkallelsenamn efter det kända västg. 
Trollhättan. 

Trollhättefallet B tr8gcetafcila. — Fall i Oxebäcken. Jfr föreg. 
Trosshäeken K-Sb tritsKelsan, från Krokvattnet (Sb) till övre Gla 

(Trås (s) ebäcken 1666 db), Sb tridcelsan, från Butjärnsbäcken (Långe-
myren) å N. Ström till Kuvetj. å Långelanda. — Om f. led. se  Tross-
tjärn. (Det senare namnet förmodas i bygden sammanhänga med att 
vattnet höst och vår trotsar sig fram denna väg.) 

Tröskeln K treeskal. 	Fors i Korsbyälven. Namnet avser eg. en 
bergsrygg tvärs över älven (bortsprängd i samband med sänkning av 
Svalsjön). 

Tvängsälven Sd tvasgsedrva.— Tvängselfven Cm. — Från sjön Ned. 
Tvängen till Tvängstj. 

Töeksforsälven Tö tasfesdkva. — Tyxmarkz-Forssen 1649 db, 
Tykzmarks Strömen 1653 db, Töxmarksforsen 1718 Hlgn 37, Tycks-
marks-Forssen m. 1700t. KrA XX: C, Töcksmarks-Forssen 1796 R 39, 
Töcksforsen Bn s. 106, Töcksforself (ven) Cm. — Rinner från Töck till 
Fuxen förbi Täcks fors (V. Bön). 

Vaglebileken Sb. — Waglebäcken 1655 db. — Rinner från Lysedstj. 
till V. Silen förbi hmnsdelarna Vageln å Lysed. 

Valån Sd samt Dalsland. — Waluån 1582 NoB 1919 s. 117, Warån 
m. 1600t. ggk, Wåhråna (kan även läsas Währåna) 1666 db, Wåhr åen 
1741 ggk NoB 1919 s. 117. — Rinner på gränsen till Vårviks sn, Vedbo 
hd, Dalsland, från Vassjön till Vagleviken av ö. Silen. Namnet inne-
håller möjl. samma ord val som ingår i det vid samma vattensystem 
belägna Valetjärn (se detta). Jfr även Vassjön. Möjl. har hela vatten-
draget från Valetjärn genom Vassjön till V. Silen haft namnet Vala (böjd 
form Valu), ett i Norge rätt vanligt ånamn, som i En. förmodats vara 
avlett av valt m. 'falk' el. av vqlr m. (gen. valar) 'rund käpp', syftande 
på rakt lopp. Av dessa alternativ synes åtminstone här det förstnämnda 
avgjort vara att föredraga. Falkar kunna ha hållit till i de höga bergen 
öster om ån. Skrivningarna War-, Wdhr- av f. led. kunna möjl. bero på 
association med sockennamnet Vdrvik. (Annorlunda se SOÄ XIX s. 293). 
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Varsbo(dals)bäcken K-Sb vcispa(das)bcek.an. — Rinner genom 
Varsbodalen, från Kalven vid Vamnevattnet till Bösjön. F. led. är möjl. 
det urspr. namnet på »Varsbo kyrka», varom se grottor nedan. 

Vränga se Vrängebuälven. 
Vrängebuälven K vriegabuåkva. Binamn: Knollsälven laullsakva (åns 

nedre lopp). — Rinner från Bösjön till Svalsjön förbi hemmanen 
Vrängebol, i dial. Vrängebu, och Knoll. Möjl. har ån urspr. haft namnet 
*Vrånga, motsvarande det no. ånamnet Vrengja, bildat till adj. uran gr 
(vrång) i bet. 'krokig'; se En. s. 300. Än rinner först åt norr, senare åt 
väster och slutligen, åt söder samt hade förr vid Vrängebol ett mycket 
slingrande lopp, som i senare tid rätats, eftersom ån varit flottled. 

Åbäcken Sb gibcekan. — Från Tvärvattnet till Silbodalsälven. F. led. 
syftar på Silbodalsälven. (Att denna förr i dial. betecknats som en å 
framgår av hemmansnamnet Årjäng.) 

Älgån, se hemmansnamnet Älgåna i Silleruds sn. 
Ängebäcken. Inom häradet finnas åtminstone 4 bäckar med detta 

namn: 1 J, 2 K, 1 Sk. Uttal: ckgabcelsdn. 
örsblick Sd sbrek. — Från Torpetj. till Järnsjön. F. led. samman-

hänger trol. med ortsdial. öl f. 'stengrund'. Sådana finnas i den vik, 
i vilken bäcken mynnar ut. 

Försvunna: 

Tranebäeken J-K. — Tranebäcken 1666 db. 
Yxnefors? Sd. — (et quernafal het) oxnafors [trol. felskrivet för 

öxnafors] 1604 db. — Namnet sammanhänger möjl. med Yxnetjärn (se 
sjöar och tjärnar ovan). 

örån Sd samt Gillbergs hd. — Åån öhråån 1652 db. — Rinner till 
Bjursjön i Glava sn. F. led. är väl snarast urspr. böjningsform av öre 
'laxöring': jfr Öret järnet. 

Öar, holmar, skär och grund. 

Barholmen Tr b4rhåkmen. — I Lelång inom hmnet N. Viker (i »V» 
i Viker GS) . Holmen är tätt bevuxen med barrskog, i dial. barskog. 

Bastuholmen H båstzgludrman. Binamn: Loppeholmen 
— I St. Le inom hmnet Hän (N »ör» i Björkviken GS). F. led, är 
böjningsform av ortsdial. bastige 'bastu'. En bastu fanns förr på holmen. 
Anledningen till binamnet är att man använde bastun till att befria fällar 
från loppor. 

Björnön, -öarna Sd byb-nga, -gna, -onara. — Björnöarne ek, Björn- 
öarna GS. 	I St. Bör. Egentligen e n ö, bestående av två partier, för- 
enade med varandra genom ett smalt ed. 

Bladens berg Sb Urc_idans bdrj. — Skär i St. Skärvattnet. Anled-
ningen till namnet uppges vara, att ekan gick ifrån häradstjänaren Blad, 
»Bladen», en gång när han stod på skäret och metade. 

Blaekan Sd With. — Liten avlång, flack, kal holme i ö. Silen 
mellan Hängestensön och Restön (Gyltenäs). Namnet är väl best. form 
av dial. blacka f. 'blad (t.ex. på groblad) '. 
lo 
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Bläckholmar Tr bkdkitskmar. Holmar i St. Le inom hmnet Sand-
viken (söder om Guppviksön). F. led. är urspr. böjningsform av dial. 
bläcka f. 'näckrosblad'. 

Bockareholmen Sd böhtrahåkmen. — Bockhalsholmarne ek, Bock- 
halshn GS. 	I ö. Silen. F. led. är väl ordet bock, på västsv. sätt ut- 
vidgat med -are; jfr följ. Holmen har väl använts som avskild betesmark 
för bockar; jfr Bockön nedan. 

Bock(ar)eholmen Sd böls(ar)ahåkman. — Sydligaste holmen väster 
om Galteviksön. Se föreg. 

Bockeholmen B bokahåkman. — 1 St. Krokvattnet, söder om Berg-
holmen. Se föreg. 

Bockholmen Sd bökhåkman. 	I Bodasjön vid V. Boda (N »j» i 
»-sjön» GS) . Se föreg. 

Bockön H böka. — Bockön ek. — I St. Le inom hmnet Hän. Man 
skall förr ha haft bockar på bete på ön. 

Bockön, Lilla och Stora Sd l9, störa bölAna. 	Öar i St. Bör. Om 
f. led. se  föreg. S. led. -öna är dialektal best. form av ö. 

Brureholmarna Sk brigrahåkmana. — Två små holmar i Björke-
lången (Edssjön) utanför Vikarnäset å Vikene. F. led, är kompositions-
form av brur 'brud'. Det berättas, att ett brudfölje på hemväg efter 
vigseln förlist vid holmarna, varvid bruden tagit sig i land på ena 
holmen, brudgummen på den andra. 

Bruksholmen Tö brashakman. Binamn: Dansareholmen dånsara-
Wman. — Vid Töcksfors bruk (trämassebruk, tidigare järnbruk). F. 
led. i binamnet är en bildning med västsv. -are till verbet dansa. Där 
skall ha varit dansbana. Jfr Dansarebergen, avd. höjder. 

Bryggan K brPga. Binamn: Bryggorna brkgana. — Två små flata 
holmar i Bösjön (vid »a» i »Bönsvattnet» GS). Jämförelsenamn. 

Bryntorpsön Tr brimtsrpsha. — BrYntorpsön 1753 R 134, Bryntorps 
ön ek GS. I St. Le inom hmnet Trane. ön skall ha hört till Bruntorp 
i V. Fågelviks sn. 

Brännusölen B brcenushka. Binamn: Brännvinsölen brienvinsga. 
Stengrund (i dial. öl f.) i V. Silen öster om hmnsdelen Näset å Breviken. 
Enligt en uppgift skulle en man ha sålt brännvin där (på isen). F. led. i 
namnet Brånnusälen är oklar. 

Bröderholmarna (Brödra-) F bristrhäinana, 	— Bröder- 
holmarna 1656 Toringh, B [rö] rholmarne 1753 R 134, Bröderholmarne 
GS, V., M., Ö. B. ek. ^- Jämförelsenamn. Holmarna ligga i rad bredvid 
varandra och äro rätt lika varandra men olika stora. Jfr Gubben nedan. 

Busen H båsan. — Holme i St. Le utanför hmnsdelen Buserud å 
Hällesrud. Jfr Busen SOV XI s. 91. 

Byxen F-TÖ bincsa. — Holme på gränsen mellan Dusserud och Sten-
byn. Liknar ett par byxor med ena byxbenet längre än det andra. 

Byxholmen Tr bilkshåkman. — Byxholmen ek bek. 	I Fuxen. 
Namnet är givet efter formen. 

Bärön F befroa. — Bäröna 1753 R 134, Bärön ek bek GS Cm. — 
I Fuxen. Om f. led. urspr. är bår eller berg är ovisst. 

Dannemansön Tr dcinamansoa, danamansia. — Dannemans öö 
1656 Toringh, Dannemans-ön 1773 Fw s. 23, Dannemansön 1753 R 134, 
Bn s. 145 ek bek GS Sve. — I Fuxen. Anledningen till namnet är okänd. 
Möjl. har ett av de två förfallna stenkummel som omtalas av Bn (anf. st.) 
ansetts vara en dannemans grav. 
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Degen Tr agan. 	Skär i Fuxen, vid Skomsnässundet. Anledningen 
till namnet är trol. en viss likhet med jäsande deg. 

Deleholmen Sd, i ö. Silen, vid gränsen mellan Sillebotten och Älg- 
åna, ö, i osten. Uttal: dblahåkman. 	F. led. är dial. dele n. 'gräns'. Fem 
hemmans gränser mötas vid D. i östervallskog. 

Den brända holmen Sd don brienda hihnan. — I ö. Silen, hmnet 
Älgåna. 

Dikön Tr dikoa. — Storön ek GS. Invid sundet Diket. 
Djupeskäret Tr psupascera. — I Fuxen, vid Skomsnässundet. Det är 

djupt vatten omkring skäret. 
Domareholmen Sd dbmarahåkman. — I Järnsjön, hmnet Snarkil. 

Har enligt uppgift ägts av en person med öknamnet Domaren. 
Dritarholmen Sk dritarhokman. — I Askesjön, hmnet Kleven. F. led. 

är en bildning med västsv. -ar (e) till verbet drita 'cacare'. Det berättas 
att en brud en gång skall ha måst sättas iland på holmen för naturbehov. 

Edholmen II ~man. — Edholmen ek. — I St. Le, vid hmnsdelen 
Edet (Hän). 

Fjölholmen Sd fjikhdynan. — Fjölholmen ek bek GS. I Järnsjön. 
F. led. är fjöl f. '(kort) bräda', men anledn. till namnet är obekant. 

Flintan Sd flinta. Binamn Flintholmen fkinthilkmen. 	Bergholme 
(med enstaka marbuskar) i Järnsjön, hmnet Snarkil. Namnet är oklart. 

Fredagsholmen 0 frchdash8kman. — Liten holme i St. Le, hmnet 
Hän, söder om Lördagsholmen. Namnen skall ha givits vid laga skiftet, 
trol. en fredag. 

Fågelholmen 0 fizgarharman. I Osten, hmnet Navarsviken. 
Fänadfjuset Tr fcenafpit. sa. — Holme i Fuxen, väster om Dikön 

(Storön) å Boda. F. led. är fänad, i dial. med bet. 'får', s. led. dial. fjus 
'fähus'. På holmen har funnits ett skjul till skydd för fåren vid dåligt 
väder. 

Fölungeskäret 0 fikogas,cfra. — I Osten, hmnet Navarsviken. Det 
berättas, att två föl, som gått på bete i några »bråtar» (svedjeland) på 
fastlandet mitt emot skären, sprungit i sjön och drunknat. 

Galtarna 0 gåltana. — Skär i Osten, hmnet Juskog. Jfr följ. 
Galten Sd gåltti. Binamn: Galteryggengedtarygan och Griseryggen 

grisarygan. 	Undervattensskär i ö. Silen vid sydspetsen av ona å hmnet 
Galteviken. Skäret är c:a 5 m långt och rundat som en grisrygg. Galten 
och Galt (e)ryggen är flerstädes förekommande namn på skär och grund. 
Jfr Galtarna ovan, Galten (avd, stenar) och Galteryggen (avd, näs) 
samt SOÄ VIII s. 285, SOV XI s. 94, Galtryggen SOV XI s. 94. 

Getön F Otoa. — Getöarne ek, Getöarna GS. I Fuxen. Har trol. 
utgjort betesplats för getter. 

Grinshohnen F grins/talman. — Grinsholmen ek bek, Grinsh. GS. 
— I Fuxen, utanför Grinsbäcken, varom se vattendrag ovan. 

Grisholmen Tr grishskman. 	Grisholmen ek. I Lelång. 
Grunnerudholmarna Tr grånarahåkmana. — Grunneredsholmarne 

1753 R 134. — I St. Le, utanför Källsbyn nr 2 Grunnerud. Jfr Biskops-
holmen nedan (försvunna namn) . 

Grytan Tr 	Undervattensskär i Lelång, utanför Sjöstugan å 
N. Viker. 

Grå hästen Sd gny hcbstei. — Holme i ö. Silen, hmnet Älgåna, söder 
om Tranhemsholmen. Jfr Gråhästen (se avd. näs), Grå hästen och 
Storegråhästen (se stenar nedan). 
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Gråhästen F gråltcestet. — Skär i Fuxen, söder om V. Långön. 
Jfr föreg. 

Gräsölen Sdgreesoka. — Gräsbevuxen holme i Ö. Silen, hmnet Galte-
viken. S. led. är dial. öl f. 'grund'. Före den sänkning av Ö. Silen som 
skall ha företagits i slutet av 1700-talet var holmen ett grund. 

Gubben F gicban. — Gubben ek bek. — Holme i Fuxen. Närmare 
stranden ligger den något mindre holmen Käringen, längre ut i sjön de 
tre Bröderholmarna. Jfr Gubben och Käringen (SOV VI s. 138). 

Gås-Erik Sk g.4serek. 	Bergskär i Askesjön, hmnet Bergerud. 
Samma namn har ett skär i sjön Skjervangen i Vestmarken, Norge. 

Gåsön Tr gdisiju. — I Fuxen, sydväst om Bodaön (Getön) . 
Göpviksön Tr gafyiksda. — Guppviksön ek GS. I St. Le, hmnet 

Sandviken. Namnet är givet efter en riven lägenhet Göpvik (gicfmk), i 
vilket namn f. led, är böjningsform av göpa 'lodjur'. 

Hallön B hilbsfa. — Hallöna 1666 db, Hållön ek, Hallön bek Sve. 
— I Lelång vid Gustavsfors, förr Hallefors (se vattendrag ovan). 

Halsön Tr hålsoa. — Hallsön ek bek. I Fuxen. ön har en hals, 
d.v.s. ett lägre och smalare parti (ibland översvämmat). 

Halvarsskäret Tr hålvascera. — I Fuxen, nordost hmnsdelen Västan-
holm å Trane. F. led. är urspr. gen. av mansnamnet Halvard. 

Hampeholmen Sd hitmpahekman. — Liten bergholme i Galteviks-
viken av ö. Silen. Anledningen till namnet är okänd (möjl. vattenrötning 
av hampa?). 

Har(e)holmen K-Sb Iktr(2)128kman, i övre Gla (Deleholmen ek bek 
GS). Binamn (i Sb) : Pyntholmen piinthekman f , Tr Igtraheirman, i 
St. Le (Fuxen), norr om Bryntorpsön. F. led, är väl böjningsform av 
djurnamnet hare. Namnet Pyntholmen innehåller väl ett dial.ord mot-
svarande no. pynt m. 'spets, udde'. 

Harholmen, Norra och Södra Sb nökara, skara hitrhekman. 
I V. Silen, hmnet Risviken. Jfr föreg. namn. 

Hundsholmen Tr hilinsharman. — I Fuxen, öster om Hästholmarna 
och Harholmen. 

Håvskäret Sb hdivs,(e.ra. 	Undervattensskär i Järnsjön, hmnet Ris- 
viken. Där fångades förr abborre med lida. 

Hällesrudsön se Tappön. 
Hängestensön Sd lubgastensoa. — Nöthön 1741 T 58, Hängestensön 

ek bek GS. — Namnet är givet efter den s.k. Hängesten(en), varom se 
:stenar nedan. 

Hästehallen K lubstahala. — Fyrkantig, platt berghäll (»hall») i 
vattenytan i Högsjön, invid Rannberget å Hög. Namnet skall vara givet 
med anledning av att en häst simmat till berghällen från V. Bön och 
tillbaka. 

Hästholmarna F heesths?rmana. — Hästholmarne ek bek. — I Fuxen, 
invid Hästön. 

Hästholmen. Inom häradet finnas åtminstone tre holmar med 
detta namn: 1 H (Gröttnäs), 2 Sd (Leverhögen, Skogen). Uttal: hckst-
hehnan. — En av holmarna har namn efter läget i närheten av Häste-
näset, i övrigt är anledningen till namngivningen okänd. Namnet å Lever-
högen menas sammanhänga med att man haft hästar på bete i gamla 
»bråtar» (svedjefall) vid stranden innanför holmen. 

Hästön F hchst(a)ga (Hastön 1753 R 134, Hästön ek bek GS), 
Sd heestena (Hästön ek bek GS), större ö i ö. Silen (med »hästegen-
dom») . — H. i Fågelvik användes förr till betesplats för hästar. 
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Höken Tö hitkan. — Skär i Fuxen (Skarbol-Töcksfors). Anled-
ningen till namnet är okänd. 

Justus Tr ju2stzus. 	Undervattensskär vid norra änden av Källar- 
holmen i Fuxen. En pojke, som hette Justus, påstås ha drunknat där 
under skridskoåkning. 

Jättebryggan Sd jeetabryga. — Stengrund, enligt gammal folktro en 
av jättar påbörjad brygga vid östra stranden av Ö. Silen inom hmnet 
Rök mitt emot ett liknande vid Hästenäset. 

Kalvön Tö kåkvoa. — I Fuxen, hmnet Stenbyn, söder om den större 
Stenbyön. Möjl. har ön betraktats som Stenbyöns »kalv» på samma sätt 
som en mindre sjö invid en större ofta benämnes Kalven; jfr Kalvön 
SOV XV s. 60 och holmnamnet Kalven SOV XI s. 98. 

Kaninholmarna F kåninitsirmana. — I Dammtj. å Cojersbyn. 
Kaninholmen Tr kåninliskman. — I Fuxen, vid Myntebäcken å 

N. Viker. 
Katteholmen H kåtalzakman. — I St. Le inom hmnet L. Sundsbyn 

(N »e» i »Uddarne» GS). Anledningen till namnet är okänd. Möjl. anger 
f. led. att holmen inte är till någon nytta. (Det berättas att en katt skulle 
ha släppts i land på holmen och hållit på att svälta ihjäl där). 

Katteholmen, Lilla och Stora Sd Ula, störa kåtahskman. — I Ten-
viksviken av Järnsjön. Jfr föreg. 

Kleningen Ö kran. — Liten rund holme i Strömmesjön. Nam-
net är väl best. form av sv. dial. klening m. 'smörgås'. Jfr Kleningen 
OGB V s. 148. 

Klinteholmen F kkintahaman. — Liten hög holme i Fuxen, nära 
nordöstra stranden av Upprannsön. 

Kläppan F kkeepa. — Kläppan ek. — Holme (mindre ö) i Flöte-
fjorden (av Fuxen). Namnet sammanhänger med ordet kläpp i den från 
sv. och no. dial. kända bet. 'bergsknöl'. 

Knäggebärn Sk samt Norge kncbgaben. — Två holmar i Helgesjön, 
den ena på svenska, den andra på no. sidan av riksgränsen. F. led. är 
väl kompositionsform av dial. knägga (no. dial. knegg ja) 'gnägga'. S. 
led, är dunkel. 

Koholmen Sk Wharman. — Invid Kalvenäset i Askesjön, hmnet Bön. 
Kolhusholmen Sb kg-usharman. — I Furuvattnet. 
Kollön Tr kiløa. — Kullön 1753 R 134, Kollön ek, Kallön bek. — 

I Fuxen. F. led. är urspr. böjningsform av kalle m.' hög bergkulle'. 
Kornö se Mossvikön. 
Kråkeholmen Tr krickaharman. — Kråkholmen 1655 db. — I 

Fuxen, vid Bastnäs. • 
Kultholmen F kålthskman. — I Fuxen, hmnet Ö. Viker. F. led. är 

ortsdial. kult i bet. 'trögväxt småfura, martall'. 
Kuverudholmen Ö kårahskman. — 1 sjön ()sten, vid hmnsdelen 

Kuverud i Navarsviken. 
Kyrkebyön Ö ybrkabima. Binamn: Svensbyön svdnspma. — Kyrk-

byön ek bek. I Strömmesjön, hmnet Stommen, även kallat Kyrkebyn. 
Binamnet anger väl, att ön hört till hmnsdelen Svensbyn. 

Kyrkholmarna Sb ybrkludynana. — I V. Silen, söder om Ona. 
Anledningen till namnet är, att inv. i hmnet Risviken brukade göra ett 
litet uppehåll på holmarna, då de rodde till och från kyrkan. 

Källarholmen Tr ycbgarhskman. — I Fuxen, vid hmnsdelen Källaren 
å Trane. 
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Käringen F yiprzga. — Kiäringeholmen 1656 Toringh, Käringen ek 
bek. I Fuxen. Jfr Gubben ovan. 

Käringen ö 7.5riga, ye§righskman Käringholmen. — I Osten (vid 
»Is» i österval/skog GS). I södra änden av holmen är det mycket sten. 
Där skall man ha stenat en häxa från hmnet Björkenäs. 

Lakhusölen Sb lighusgka. — Grund i V. Silen, hmnet Slämtegen. 
F. led. är lakhus 'tvättstuga', s. led. ortsdial. öl 'grund'. En tvättstuga har 
väl stått på stranden innanför grundet. 

Landfastholmen 0 lånfastliskman. — Landfastholmen ek. — I 
V. Mögesjön. Holmen ligger av GS att döma mycket nära land. 

Lille holme B le la hihna. 	I Algutsvattnet. Jfr Store holme. 
Lillön Sd la. — I Bodasjön (V. Boda). Jfr Storön. 
Lillön Sb leta. Binamn: Köön yk@na. — Lillöna ek bek GS. — 

I V. Silen. Jfr Storöna. S. led. är dialektal best. form av ö. Binamnet är 
möjl. föranlett av att man i ä. tid haft kor (i dial. kör) på bete på ön. 
(Jfr lockropet köbåna jämte kobdna 'kobarnen'.) 

Ljungnholmen H iinnhskman. 	I St. Le, sydost om Busen. F. led. 
är en form av växtn. ljung, jfr nordhall. lyngn 'ljung'. 

Lom(me)holmen. Inom häradet finnas åtminstone 4 holmar med 
detta namn: 1 B (Ned. Blomsjön), 1 J (Dammtj.), 1 Sb (Vamnevattnet) , 
1 Tö (örevattnet). Uttal: B lontahirkman, J länzahskman, Sb Tö lbm-
hskman. — Åtminstone två av holmarna (B, Sb) ha sitt namn av att de 
utgjort häckningsplatser för /om. 

Lusen Sd lisa. — Liten flat holme i ö. Silen, hmnet Älgåna. Jfr 
Loppan som binamn på Tjärnsholmen. 

Lystholmen H Wsth8kman. — I Holmedalssjön, hmnet Prästgården. 
Här har stått ett lusthus (i dial. löst hus, motsvarande no. lysthus). 

Långön, Västra och östra F vistara, åstara 	— Langöarne 
1753 R 134, V., ö. Långön ek bek GS, Långön Cm. — I Fuxen. 

Lögareberget Sd kgarabceria. — Liten bergholme i Tokilsviken av 
Järnsjön. F. led. är en bildning med västsv. -are till ortsdial. löga 'bada'. 

Lördagsholmen H Iddasliskman, — Skär i St. Le. Namnet är trol. 
givet på grund av läget invid Fredagsholmen. 

Lövholmarna Sd 4vh8kmana. — I Järnsjön, hmnet Kestad. Jfr följ. 
Lövholmen Sd lbvhskman. — I 0. Silen, hmnet Älgåna. Holmen är 

bevuxen med lövskog. 
Lövön 2 F 14vga. — Löfön 1753 R 134, ek bek GS. 	I Fuxen. 

Jfr föreg. 
Malen Tr ?ngn. 	Stengrund i Lelång, utanför viken Rävbåsen å 

Skenhall. Namnet är best. form av sv. dial. mal f. och m. 'bank av 
småsten'. 

Mattes holme Sd mås Mima. — Liten holme i Grinsbyviken av 
St. Bör. Mattes är en form av namnet Mattias. 

Mattesholmen K måtashskman. — I Bösjön, utanför Mattesviken. 
Jfr föreg. 

Metholmen Tr m«hskman. — Metholmen 1753 R 134 ek bek. — 
I Fuxen. Namnet är givet efter ett bra metställe innanför holmen. 

Mossvikön Tr samt (huvudsakligen) Norge mssankja. — Karnboöö 
1582 NoB 1919 s. 120, 160, Kornöö 1656 Toringh m. 1600t. R 133, 
Mossevigöen i Leen 1723 NG I s. 180, Måswikson 1753 R 134, Måswiks-
öen 1771 Ms vah 101, Mossviksön glex 7 s. 89 ek. — Namnet är givet 
efter gården Mosviken i Aremarks sn, Norge. Öns urspr. namn har möjl. 
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varit *Kornbodö, innehållande no. kornbod 'sädesmagasin', senare för-
kortat till Kornö. 

Munkeskäret 2 Sd, det ena, mogkaskra, i Ö. Silen, utanför Mörnäs-
udden, det andra, mögkasdera, i Ö. Silen, hmnet Skogen, sydväst om 
Bockaresundet. — Anledningen till namnet på det förstn. skäret är okänd. 
På skäret till hmnt Skogen står ett sjömärke som till formen liknar en 
munk i kägelspel. 

Musen Tr måsa. — Skär i Fuxen, vid Skomsnässundet. Namnet är 
best. form av mus i bet. 'pudendum muliebre'. Det växer en grästott oppe 
på skäret. 

Mågeholmen 0 mitgahskman. — I Osten, väster om Fågelholmen. 
Namnet påstås vara givet med anledning av att en person kallad Mågen 
omkommit genom drunkning vid holmen. 

Måken Sd samt Gillbergs hd mdikan. — En sten, som skjuter upp 
ovanför vattenytan i St. Bör. Namnet är best. form av dial. mcike 'mås' 
el. en förkortning av *Mdkestenen. I förra fallet jämförelsenamn. Stenen 
säges lysa vit mot regn. Jfr Måken SOV XI s. 105. 

Måkeskäret F meikasdera. — I Fuxen, hmnet Upprann. F. led. är 
urspr. gen. pl. av måke 'mås'. 

Måkestenen J mdkastcept. 	Bergsskär i Nolgårdsviken av Hemsjön. 
Jfr föreg. och Måkestenen SOV VI s. 154. 

Mårdholmen K miarhekman. — I Bösjön; hör till Kullen, östra Bön. 
En person kallad Mården skall ha bott på holmen. 

Märdestenen Sb meekasten. — Abborrgrund i V. Silen, vid hmnet 
Slämtegen. F. led. är böjningsform av dial. märd m. 'mjärde'. 

Mörtholmarna Sd möthskmana. — I Vinterviken av St. Bör. 
Mörtölen Sb mö4oka- — Grund i Vamnevattnet. F. led. är fiskn. 

mört, s. led. ortsdial. öl 'grund'. 
Notebodholmen. Inom häradet finnas åtminstone 3 holmar med 

detta namn: 1 F (Dusserud), 2 Tö (Knutsbol, övre Hån). Uttal: nötabu-
hekman. 	F. led. är dial. notebu f. 'bod för förvaring av not o.a. fisk- 
redskap'. En sådan uppfördes ofta på en holme för att fiskredskapen 
skulle vara fredade för möss. Jfr t.ex. Notebodudden (se avd. uddar o.d.). 

Notholmen 2 Tr, den ena i Göpviksviken av St. Le, den andra i 
norra änden av Lelång. Uttal: nöthskman. — Man brukade hänga upp 
noten till torkning på holmarna. 

Notön se Nötön. 
Nyckeln Tr nidc_an. — Skär i Fuxen; säges ligga som en nyckel till 

inloppet till Skomsnässundet. 
Näckestenen H nbkasten. 	Bergknatt öster om ön i Torpetj. å 

hmnet Bergerud. 
Nöthön se Hängestensön. 
Nötön Sd nbtona. — Notön ek bek GS. I Järnsjön. Korna bruka 

gå ut dit om sommaren. 
Orreholmen Sd grah8b•mgn. — I sjön Nedre Tvängen, hmnet Sanda. 
Ottern Sb dtan. — Stenig holme i ()sjön. Namnet är väl en förkort-

ning av *Otterholmen e.dyl., där f. led. är ortsdial. otter 'utter' (Ståhl). 
Uttern brukar »gå in» där. 

Penningholmen Tr pcenigharman. Binamn: ölholmen ,Eflakman. 
— Penningholmen ek bek. — I Fuxen. När det var tullstation på Tullön 
skulle någon i tullstationsföreståndarens familj ha gömt undan pengar 
på holmen. Binamnet är enl. ortstraditionen givet med anledning av att 
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lantmätare Fjellman vid ett tillfälle bjöd 25 halva öl för holmen. Jfr 
dock ortsdial. öl 'grund' (Ståhl). 

Petters skär Tr p«as, 8*. — I Lelång, hmnet Gunnarbyn. En viss 
Petter brukade bada där. 

Ramön Sd Kimg.na. — I Ö. Silen, nordväst om Ostekasen i Sille-
botten. F. led. är kanske urspr. böjningsform av ramn 'korp'. ön ligger 
strax sydväst om Korpebergen. 

Restön Sd riestga. — Afrätts-öhn 1741 T 58, Restön ek bek GS. 
Ö. Silen. F. led. är oklar. 

Ribbingen F ryan. — Klippan Ribbingen 1773 Fw s. 23, 213, 
Ribbingen ek bek Sve. — I Fuxen. Enligt gammal folklig tradition skall 
en värmländsk hövding Ribbing ha blivit dödad på denna holme. Möjl. 
syftar traditionen på den siste ledaren av de s.k. ribbungarna, Magnus 
Bladstack, som blev tillfångatagen och hängd i Värmland år 1227. Jfr 
Fw s. 213. En liknande tradition har kanske även varit knuten till 
Ribbingsön i Lelång inom Torrskogs sn, Vedbo hd, Dals'. 

Risön F risa. — Ryssöön 1656 Toringh, Rööna 1753 R 134, Risön 
ek bek GS. 	I Fuxen. F. led, är väl ris 'småskog'. 

Rumpeholmen F rdmpahdlnan. — I Fuxen, väster om Lövön. F. 
led. är böjningsform av dial. rumpa 'svans'. Holmen har ett svanslik-
nande parti. 

Räveholmen H ri§vahOrman. — Räfholmen ek bek. 	I St. Le. 
Rävgropar för fångst av räv ha funnits på holmen. 

Räven Tr Mya. — Litet skär i Fuxen (N. Viker). Namnet är best. 
form av sv. dial. röv f. 'podex'. Skäret lär på ett ställe ha en ytbildning 
som liknar ett avtryck av en människas bakdel. 

Salholmen Tr samt Dal och Norge sålhatman. — [7 Gulholmen 
1582 NoB 1919 s. 160,] Sadelholmen 1656 Toringh, Solleholmen 1658 
ggk, Saleholm m. 1600t. ggk, Saleholmen 1666 db, Salholma 1717 ggk, 
Sahlholmen 1718 Hlgn 1741 ggk 1753 R 134, Salholmen Fw 1776 ggk 
1781 lkk 1797 lh Lgl ek GS. 	I St. Le. F. led. är urspr. ordet sadel. 
Namnet är föranlett av att holmen höjer sig mot båda ändarna. 

Sandholmen F sållhafman. — Sandholmen ek bek. I Fuxen. Det 
är sandbotten mellan holmen och sjöns västra strand. 

Sandvikeön Tr sanvikarkt. — Sandviksön ek bek GS. 	I St. Le. 
Till hmnet Sandviken. 

Sekelsholmarna H sgkalshekmand. — I St. Le, hmnet Breviken. 
F. led. är gen. av mansn. Sekel 'llesekiel'. Namnet är givet efter en ägare 
med detta namn. 

Silvergruveholmen Sd såkruvahaknzan, ä. såkruvaharman. — I 
Ö. Silen, utanför hmnsdelen Silvergruvan (Torgelsbyn). 

Sjåsen, Lilla och Stora Sb l, stenv sigsan. 	Holmar mitt ute i 
det öppna norra partiet av ()sjön. Den större holmen är delvis skog-
bevuxen. Namnet är möjl. bildat till ett ord motsvarande no. dial. 
sk jaassa 'fara vilt oaktsamt och tumlande hit och dit', vilket här kunnat 
syfta på vågornas rörelser. Jfr Stormen (en udde), nedan. 

Skallen F skeg -- Liten hög holme i Fuxen, vid hmnsdelen Kärret å 
Dusserud. Jämförelsenamn. 

Skogvaktarholmen K skovatarhakman, sköl:aktar-. — I Bösjön, 
utanför hmnsdelen Hajerud å Liane. 

Skrucklan F skrålska. — Skruklan ek bek. — Namnet samman-
hänger möjl. med no. dial. skruklutt 'knölig, knottrig o.d.'. 

Skäktholmen Tr seekthakman. 1 Fuxen, söder om Dannemansön. 
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F. led. är ortsdial. skäkta f. 'pil'. Holmen skall likna en pil (med spetsen 
åt söder). Jfr Skäktan SOV XI s. 110, Skäktön SOV III s. 96. 

Skärgårdsholmen Sd sårgezshehnan. — I Järnsjön, utanför öde-
torpet Skärgården (Älgtån). 

Skärholmarne se Vikholmarna. 
Slom(me)holmen II, i St. Le tslötn(a)hekman (Slomholmen ek bek), 

Tr, i Lelång, hmnet Gyltenäs llöttahakman. 	F. led, är dial.ordet 
slom 'nors'. 

Slåssholmen Tr slishakman. — I Lelång, sydväst om Barholmen. F. 
led. är oklar. Jfr Slottsmyren. 

Släppeskäret Tö aliepas,ere. — I södra änden av Töck. F. led. är 
värm!. dial. släppa f. 'plats där timmer matas in i en å från en sjö'. Vid 
lågt vattenstånd måste stockarna »metas» genom en smal — nu genom 
sprängning vidgad — passage vid skäret. 

Smugholmen Sb smi_9(a)h8kman. — Smygholmen ek. — I V. Silen, 
vid sundet Smugan, varom se ovan. 

Stenarsholmen Tr stbiasharman. — I Fuxen, sydväst om Storön 
(Dikön) å Boda. F. led, är väl gen. av mansnamnet Stenar. 

Stengubben J sthgaban. 	Bergholme i Nässjön inom hmnet Saxe- 
byn. Namnet åsyftar egentligen ett på holmen uppmurat stenröse. 

Stensholmen Sb stålshaltman. — 1 V. Silen, vid Sörgården å hmnet 
Näs. F. led. är väl gen. av ordet sten i koll. bet. 

Stenölen J stågdra. — Stengrund i Mjögsjön å Ö. Boda. S. led, är 
best. form av ortsdial. öl (urspr. grdh?) f. 'grund i en sjö'. 

Store holme B stora hgrma. — I Algutsvattnet. Jfr Lille holme. 
Storeholmen 0 stbrah84-man. — Storholmen ek bek. I V. Mögsjön. 
Storön Sb störona (Ma Ona). — I V. Silen. Se hmnsnamnet Ona i Sb. 
Storön Tr se Dikön. 
Strandvipan Tr strånvIpa. — Holme i Fuxen, norr om Storön 

(Dikön). Namnet är väl förkortat av *Strandvipeholmen, vars f. led. är 
fågelnamnet strandvipa, som i sv. dial. avser flera olika arter vadarfåglar. 

Streten Sd stdta. Binamn: Fittestreten Mastrgta. — Skär i ö. Silen, 
vid hmnsdelen Intagan å Tobyn. Namnet betyder 'platsen där man 
stretar'. Det berättas att kvinnorna brukade få ro hit vid färd från 
kyrkan; därefter togo männen vid. 

Strömön Ö str&ntoa. Kallas nu van!. Upprannsön bpransoa. — 
Strömön ek bek. I Strömmesjön. En bonde från Upprann i V. Fågel-
viks sn, gift till L. Strömmer, ägde ön. 

Stuput Tr skyfflat. — Holme i Fuxen, vid Skomsnässundet. Stupar 
brant i sjön. Jfr Stuput NG I s. 77, SOÄ XX s. 140 (registret). 

Stussholmen Sd stdmhakman. — 1 ö. Silen, vid södra änden av Har-
näsudden. F. led. är oklar. Samma namn NG VII s. 44, SOV XI s. 111, 
förklarat som *Stuts-, gen. av djurnamnet stut. Här är dock innebörden 
säkerligen en annan; se Stussölen nedan. 

Stussusölen B stu'qiusoka.— Stengrund i Grönvik (Nedre Blomsjön), 
utanför Stussusåsen stuktusggsv,Härledningen av f. led. är okänd. Jfr 
föreg. och följ. S. led. är best. form av ortsdial. öl 'stengrund'. 

Stussölen B st 	a. 	Stenrevel i V. Silen, utanför Laxudden å 
hmnet Söpplanda. F. led, är möjl. gen. av sv. dial. stut m. 'holk för in-
samling av sjöfågelsägg'. Jfr »Stussnäset», avd, näs o.d. S. led. är best. 
form av ortsdial. öl 'stengrund'. 

Svaleholmen Sd svedraltskinan. — I Svensbysjön (Bryngelsbyn). 
Backsvalor ha bon på holmen. 
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Svaneholmarna Sd slgpiahs{rmana. — Två holmar i ö. Silen, inom 
hmnet Mörnäs. F. led. är väl böjningsform av fågelnamnet svan. 

Söggeskäret F, i Fuxen (Sundsbyn), så nära land att man kan 
vada dit, Tö, i Fuxen (Skarbol). Uttal: sigagev. 	F. led. är böjnings- 
form av sockendial. sögg 'får'. Här brukade förr fåren tvättas. 

Tanisholmen se Traningsholmen. 
Tappön H tana. — Tappön GS, Hällesrudsön ek. I St. Le (Häl-

lesrud). F. led. är oklar. Jfr Tappeberget (se höjder nedan). 
Teneskäret F knasora. — I Fuxen (Stommen). F. led, är säkerl. 

sv. dial. tena f. 'mjärde'. Jfr gårdnamnet Tenvik i Silleruds sn. 
Timmerholmen se Tullöholmen. 
Tjuvholmen F g.Pvhd•man. — Tjufholmen ek bek. I Fuxen. Det 

berättas att bönderna slagit ihjäl och begravt en tjuv på holmen. Jfr 
Tjuvholmen SOV XV s. 64 och där citerad litteratur. 

Tjärnsholmen Sd p_insikekman. Binamn: Loppan liva. — I 0. Silen, 
hmnet Älgåna, utanför Algdtjärnet. För det nyare binamnet jfr Lusen. 

Torkel Sd tirkal. 	Torkelholmen ek bek. 	I Järnsjön. Holmen 
är väl uppkallad efter en viss Torkel; alltså förkortning för *Torkel (s) - 
holmen. 

Torsholmen, Västra och östra J resp. Jösse hd viedara, bustara 
asha•man. — Torssholmen 1655 db (avser Västra T.). I N. Yxesjön. 
F. led. är trol. gen. av mansnamnet Tore. 

Traningsholmen Tr tr4mgshskman, y.: Trankilsbolmen 
Trani(l)s- tr4n1s-. — Tanisholmen ek bek. 	I Fuxen, hmnet Trane. 
Det äldre namnet innehåller säkerl. gen. av *traning 'inbyggare i Trane'. 
Namnet Trankilsholmen är väl urspr. givet i V. Fågelviks sn — holmen 
ligger nära gränsen mellan V. Fågelviks och Trankils snr. 

Trintenborg B tnnttabiri. — Liten rund holme i V. Silen, hmnet 
Söpplanda. Vandringsnamn, jfr adj. trint 'rund' och trint m. 'rund 
upphöjning'. 

Trollskäret Sb trids,c,era. s- Grund i V. Silen, i smalaste delen av 
sundet öster om Ona. På grund av strömdrag är isen där ej att lita på. 
Jfr Trollesundet (se sund ovan) samt Trolldalarna, -dalen, -udden, 
-ön nedan. 

Trollön F samt Norge, i St. Le (Trolön 1554 NoB 1919 s. 162, 
Trullöön 1656 Toringh, Trållöö m. 1600t. R 133, Trollöön 1666 db, 
Tröllön 1771 Ms vah 101 ek bek GS), H, vid Trollesundet, binamn: 
Trollholmen tridhskman, Sd, i ö. Silen, invid gränsen till Dalsland 
(Trollön Bm s. 59 ek bek GS). Uttal: F H tridoa, Sd trikna. 	T. i 
Holmedal ligger vid Trollesundet, varom se sund ovan. Till de båda 
övriga äro sägner om troll knutna. 

Tullöholmen Tr tidohskman. — Timmerholmen ek. — Invid Tullön. 
Tullön Tr tika. — Tullön ek bek GS. — Här var under 1600-talet 

tullstation (jfr Smogesunds Tull m. 1700t. KrA XX: C), där utförselstull 
på sågtimmer upptogs. (Frihet från denna tull medgavs genom kungl. 
förordning av år 1666; se Ostlind s. 95). 

Tuvan Sd ti‘kva. — I Bäcketjärnet, hmnet Bäcken. Namnet är best. 
form av tuva f. och avser en s.k. flottuva 'flytholme', som satt sig fast. 

Upprannsön F öpransg.a. — Uprans öö 1656 Toringh, Upransön 
ek bek GS. I Fuxen, till hmnet Upprann. 

Uttern se Ottern. 
Vikholmarna Tr vgdiskmana. 	Skärholmarne ek bek. I Lelång, 

till hmnet N. Viker. 
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Vintran Ö vintra. — Holme i sydöstra delen av sjön Osten, hmnet 
St. Strömmer. Namnet är väl bildat till ordet vinter; jfr Vinterviken. 

Vässleholmen Ö viellahaman. — Vesleholmen ek bek. I V. Mög-
sjön. Om f. led. se  Vässletjärn. 

Älgegrundan Sb iekiagrana. — Grund vid mitten av St. Skärvattnet 
(S. Ström). S. led. är best. form av ortsdial. grunda f. 'grund'. Man vet 
att älgar gå över sjön på detta ställe. 

Försvunna: 

Biskopsholmen Tr, tidigare Tr-Norge. — Biscopzholmen omkr. 
1554 NoB 1919 s. 136 f., 162, Bischopz Holmen 1656 Toringh, Bijs 
Holmarne (dupl. Bijskops Hollman) m. 1600t. R 133: 7, Biskopzholmen 
1666 db, Biskopsholmen 1751 NoB 1919 s. 137. — Den mellersta (enligt 
»gränsse förenings projekt» av år 1748 s. 16 den västligaste) av Grunne-
rudsholmarna i St. Le. I gränstraktat av år 1751 uppgives holmen orik-
tigt vara identisk med Mossviksön (se NoB 1919 s. 137). Anledningen till 
namnet är obekant. Jfr Prästen (en udde) nedan, Biskopsholmen, även 
kallad Biskopen och bergnamnet Biskopen OGB IV s. 78, 105. 

Gåseholmen ö samt Norge. — Gååsa holmen omkr. 1554 NoB 1919 
s. 142, 162, Gåsaholmen 1656 Toringh, Gåse Hollmen m. 1600t. R 133: 7, 
Gåseholmen 1666 db. — I sjön Römmungen. 

Noteholmen B. — Notheholmen 1666 db. — I Algutsvattnet. Jfr 
Notholmen ovan. 

Näs, uddar. 
Baggenäset K båganTsa. — Vid ån å hmnet Arstad. Här skall en 

gång en sammandrabbning med norrmän (»baggar») ha ägt rum. 
Bjällenäset B byiplanc§sa. 	I Algutsvattnet. F. led. är väl dial. bjälla 

f. 'koskälla, bjällra'. Jfr Bjällestenen. 
Bjällenäsudden B-Sb byielancesacht. — 1 St. Krokvattnet. Se föreg. 
Björnen B b.9093. — Udde å Grönvik (Ned. Blomsjön). Anledningen 

till namnet är obekant. 
Björnnäs Sd b.rjr4s. 	I ö. Silen, hmnet Egenäs. Man skall ha 

ringat in, »holmat in», och fällt en björn ute på näset. 
Blomudden B bkionaln,. — I övre Blomsjön, hmnet Ängebäck. Här 

finns mycket näckrosor. Jfr Blomsjön. 
Bockudden Sb bb1S84. — I V. Silen, hmnet Risviken. 
Bodaudden F 	biffinaack. — Bodaudden ek. 	I Fuxen, 

hmnet ö. Boda. 
Bodnäs Sd båttces. — I ö. Silen, hmnet Gyltenäs. F. led. har säkerl. 

betecknat en bod för förvaring av fiskredskap. 
Bodudden Sd 	I St. Bör, hmnet Grinsbyn. Se föreg. 
Solden Sd bc4. — Den yttersta, upphöjda och rundade delen av 

Nötudden. Namnet är best. form av ortsdial. bolde 'böld'. Jämförelsenamn. 
Brokekil Sb brökanl. — Udde i nordväst på öna i V. Silen. 

Namnet är oklart. Jfr Broke berget, avd, höjder nedan. 
Brureberg Sb brigrabceri. 	Bergudde i V. Silen, vid Lakeviken å 

hmnet Näs. F. led. är böjningsform av dial. brur 'brud'. Ett brudpar 
skall på återvägen från vigseln i Silbodals kyrka ha drunknat vid udden. 
Jfr B., avd. höjder. 
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Brännäset J br&ncesa. 	I Nässjön (s. stranden). Om f. led. se  
Brännan, terränger. 

Bärudden Sd b&rsdtp. — Holme i St. Bör, hmnet Grinsbyn. Där 
växer lingon. 

Djuvfältsudden H .94frisak• — I Holmedalssjön. En kyrkvaktare 
Djuvfeldt skall ha bott där. 

Djäknenäs Seieknances. — I ö. Silen, hmnet Egenäs. Om f. led. se  
Djäknehölen under sjöar, tjärnar ovan. 

Edshammaren F 6hantan. — Hög bergudde vid Edsviken av 
Fuxen, å hmnet Dusserud. S. led, är best. form av hammar i bet. 'klippa' 
(jfr SOV XIV s. 136). 

Edsnäbban Sd slaceba. — Smal udde i Järnsjön. F. led. är gen. av 
ed 'smalt land mellan två vatten m.m.'. En vinterväg har gått över udden. 
S. led. är best. form av sv. dial. näbba 'udde'. 

Fiskudden J fbsksolti. 	Vid ån Rinnan, å hmnet Söpple. 
Flottledudden B firstlideltz. — I Lelång, hmnet Sundsbyn, invid 

en flottled. 
Forskalluddarna K fiskalsclana. — I V. Rinnen. Namnet är kanske 

givet efter någon viss Kalle från N. (el. S.) Fors. 
Galteryggen Sd gåltarygan. 	Bergudde i Järnsjön, hmnet Lever- 

högen. Jämförelsenamn. 
Getudden Sk ja/U.4. 	I Askesjön, ytterst på Bunäset å Bergerud. 
Granudden Sk gråsdn Graudden. Binamn: Graden grcidt%. — Vid 

utloppet ur Björkelången, å hmnet Holmserud. Den kortare namnformen 
utgår från dial. uttalet »Graudden». Om bortfallet av n i sammansätt-
ningsfogen se Kallstenius, Värmlands dialekter s. 196 f. 

Gråhästen F gråhcestn. Bergudde i Fuxen, hmnet Bruntorp. Om 
namnet se Grå hästen, avd, stenar o. rösen. 

Grånäs F grånces. I Fuxen, hmnet Fagervik, sydväst om hmns-
delarna Skåkene å Bruntorp. Här, på utjorden V. Mörtnäs, skall enligt 
folktraditionen ha funnits ett kloster med samma namn. 

Grötebyttan J gråg,tabota. — Udde och gärden vid ån Rinnan, å 
hmnet Söpple. Anledningen till namnet skall vara att man vid arbete 
på denna långt från gården (hmnsdelen Nedstugan) belägna plats 
brukade ha en »grötebytta» med sig. 

Gubbekuken J gåbakukan. — Udde i älven å hmnet Strömsmark. 
Udden skall ha bildats kring en ek som fallit ut i älven. 

Gubbudden Tr gi4b8ch1. — I Fuxen. 
Gåsenäbban F, smal udde i Fuxen, hmnet V. (-ö.) Viker, Tö, 

spetsig udde i sjön Flater. Uttal: gicsanffiba. 	F. led, är böjningsform av 
fågelnamnet gås, s. led. best. form av sv. dial. näbba 'udde'. 

Hageluddarna F hågaksc_lana. — I Fuxen, hmnet Sundsbyn, söder 
om Leviken. Innebörden av f. led. är oklar (jfr NG I s. 387, Lindroth 
Ortn. på -rum s. 31, OGB X s. 100) . Möjl. har namnet föranletts av 
hagelskador på säd. Jfr Hagelåkern. 

Hallen F håla. — Bergudde med båtstad i Fuxen, norr om Nord-
stugan å Dusserud. Namnet är best. form av dial. hall f. 'berghäll'. 

Halludden K hålticht. 	Bergudde i Högsjön, hmnet Hög. Jfr föreg. 
Halvardsnäset F hålvasncesa, äldre namn på Kyrkudden, Sk 

hålvasnwsa, i B jörkelången, vid Lövnäs å Holmsrud. — Namnet H. i 
Fågelvik påstås vara givet efter en Halvard, som bodde där, innan 
kyrkan flyttades dit (från nuv. kyrkogården). En viss illa beryktad 
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Halvard och en gift kvinna uppges ha gjort hor i en åker på Halvards-
näset i Skillingmark. 

Harehalsen 2 Sd, det ena ntrahalstt, landremsa (»hals») som för-
enar de båda Björnöarna (delarna av Björnön) i St. Bör, det andra, 
hetrahalsan, näs i Ö. Silen, inom hmnet Harnäs. — H. i Sillerud är ett 
bra harpass. Näset H. i Ö. Silen är väl benämnt efter den relativt smala 
landremsa, som förbinder det med fastlandet. Jfr Halsen, Halsm gren, 
Mehalsen (se terränger). 

Harudden Tr hi_trsdlt. — I Hällstjärn. 
Hjärtnäset H igthuvsa. — I St. Le, hmnet L. Sundsbyn. F. led. är väl 

urspr. stamform el. gen. pl. hiart(a) av fsv. hjorter 'hjort', jfr H järtevad 
i Halland, varom se J. Sahlgren i NoB 1946 s. 83 (Sahlgren). 

Holkenäs Sb hsHcands. — Hålkenäs vdden 1653 db, Holkenäs ek. 
— Näs och hmnsdel i hmnet Strand. F. led. är holk i bet. 'någonting 
urholkat, fördjupning mellan höjder' (jfr SOii XX: 4 s. 317) eller i bet. 
'fågelholk för insamling av sjöfågelägg' (jfr Mo(Mer Smål. skärgårdsn. 
s. 204 f.) eller 'källa med holk (urholkad trädstam) som brunnskar el. 
vattenavledare'. 

Hornet Sk Utta. 	Bergudde i Horns jön. Jämförelsenamn. Uddens 
södra strand, vid Hornsviken (se avd. vikar), är böjd som ett horn. Jfr 
Hornkullen SOV III s. 23. 

Hunger udde B hiugar ida, kal bergudde på Töresbyön i Nedre 
Blomsjön, H bogar åk, udde i s.v. på Tappön, berg med små buskar i 
skrevorna. — Namnet har väl samma innebörd som Svältan, varom se 
terränger nedan. Eller har det möjl. syftat på dålig fisktillgång; jfr 
t.ex. tjärnnamnet Hungern SOV III s. 66. 

Hästenäset Sd Uestancfsa. — Näset GS. I ö. Silen, hmnet Skogen. 
Har väl använts till betesmark för hästar. 

Hökudden B hickscht. 	I övre Blomsjön, norr om Gårviken å 
hmnet Ed. 

Jutebodudden Sb iittabusdly — I Dundertjärn, hmnet Risviken. 
F. led. jutebod innehåller ordet jute 'dansk'. Det berättas att bönderna 
under krig med danskarna förvarade spannmål m.m. i en på udden 
uppförd bod. Ordet jutebod ingår även i Jutebod berget, Juteboddalen, 
Juteboddrågen och Jutebodm gren. Ett därmed liktydigt ord är ofreds-
bod, varom se Ofredsboden, nedan (smärre platser). Jfr terrängnamn på 
Jute- (se avd. terränger) och Jutekamrarna, avd. grottor. 

Jänken Sb icbgkan. — Udde i ()sjön. Namnet gavs vid en lantmäteri-
förrättning av Gustav Andersson i Sandbacken i S:a Ström. Då det hade 
visat sig svårt att komma överens om ett namn, menade han att de fick 
väl » jänke» (jämka), och då kunde det väl passa med namnet Jänken. 

Kallarebodnäset Tr kalarakundsa. — Näs vid ett sund i Lelång, 
hmnet Gyltenäs. F. led. innehåller väl en bildning med västsv. -are till 
verbet kalla — jfr t.ex. Migarudden nedan och de talrika svenska 
namnen Rop(ar)udden o.dyl. — knappast den gen. sg. *kallaöar (av 
ett *kallar m. 'ropande' etc.), som antages för vissa norska och svenska 
namn (se härom t.ex. Fritzner, Ordbog 2 s. 250 f., NG 6 s. 247 och 
Mot:Mer, Färdvägar och sjömärken s. 98 ff. (Sahlgren). 

Kalvenäset. Inom häradet finnas åtminstone tre näs med detta 
namn: 2 H (Gröttnäs, Holmerud), Sk (Bön). Uttal: kåkvanTsa. 

Kalvsnäsudden? Sb ketsncessck. — I Ö. Silen, hmnet Näs. 
Kalvudden Tö kål/mita. 	1 Fuxen, hmnet Knutsbol. 
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Kampudden F kennpscht. — I Låssbytjärnet, vid östra stranden. Man 
antar att där varit hage för hästar (»kampar»). 

Karls udde F karas irda. — I Fuxen, vid Vässlehaget å Ö. Boda. 
Det berättas att en viss Kan frös ihjäl där. Hon hade gått från Sundsbyn 
i issörja över sjön och satt sig på udden för att vila. 

Kartnubben Tr kidntaban. — Liten udde i Lelång. F. led, är ett 
mot no. kart 'knöl, ojämnhet' svarande ord. S. led. innebär jämförelse 
med en nubb. 

Kattudden F, liten udde i Fuxen, hmnet Stommen, Sb, i Låby-
viken av V. Silen. Uttal: kåtaitt. 

Kattuggleudden F kåteuiraskt. — I Holmtjärn. 
Kistenäset F pistancpsa. 	I Fuxen, sydsydväst om Byggningen å 

V. Viker. Namnet är givet efter en hällkista vid basen av udden. 
Klavenäs(et) F kketvances(a). — I Fuxen, hmnet Ö. Boda. F. led, är 

väl klave i bet. 'kreatursbindsle'. Anledningen till namnet är obekant. 
Mingerhallen Sk kkiearhaa. — Berghäll (i dial. hall f.) i Vikarviken 

å hmnet Vikene. Om f. led. se  Klingertjärn, avd, sjöar, tjärnar. 
Klöver udde B kivrar ia. — 1 V. Silen, söder om Laxudden. 

Namnet är givet efter uddens form, som lär påminna om ett klöverblad. 
Knektus udde B knatas ircla. 	I Lelång. Härledning av f. leden 

är okänd. 
Knähammaren Sb knganzan. -- Liten udde i V. Silen, hmnet 

Låbyn. Udden är böjd som ett knä. Om s. led. se  Edshammaren ovan. 
Kodden Ö kåk. — Udde i Töck, hmnet Stommen. Namnet är best. 

form av kodd i bet. 'de yttre könsorganen hos mannen (scrotum och 
penis) '; jämförelsenamn. 

Kojudden Sb kå2sc_ltt. — I Algutsvattnet. Där har funnits kolarkojor. 
Kolhusnäset B kijkhasnesa. Binamn: Snunäset snncesa. I Fölsby-

viken, hmnet Fölsbyn. F. led. är ordet kolhus 'förvaringsbod för kol'. 
Binamnet är givet efter en kvinna kallad »Snua», som bodde i en där 
förr befintlig stuga. 

Kolhusudden. Inom häradet finnas åtminstone 3 uddar med detta 
namn: 2 B (Blomma, Breviken), Sd (Tokil) . Uttal: B kijk(h)zussck, Sd 
1&as8dtt. Jfr föreg. namn. 

Kollersudden Sb lallajsck. — I Furuvattnet. Namnet samman-
hänger med terrängnamnen Kollerbrdten och Kollerseitern. 

Koppudden B 1484. — I Nedre Blomsjön, öster om Kureviken, 
hmnet Näs. Där fanns förr en stuga, där en man kallad »Koppen» bodde. 

Koudden. Inom häradet finnas åtminstone 3 uddar med detta 
namn: B (Torkilsbyn), 2 F (Nästeviken, ö. Viker). Uttal: 1c48cin,. 
Korna bruka gå ut på uddar för att freda sig mot insekter, när det 
är varmt. 

Kroksnäs Sdkrölcsnos. — I ö. Silen, öster om Mellbyn å Signebyn. 
Kunteudden J kinitascht. — Liten udde vid ån Rinnan, å hmnet 

Söpple. F. led. är väl böjningsform av sv. och no. dial. kanta 'pudendum 
muliebre'. 

Kyrkenäset B yorkancbsa. — I Grönvik (Nedre Blomsjön), hmnet 
Torkilsbyn. Enligt sägnen har Blomskogs kyrka urspr. stått på detta näs. 

Kyrkudden F ybrkock. — Den udde i Fuxen, där man får syn på 
kyrkan när man kommer ut på sjön från gården Nästeviken. Kallas 
även Halvardsnäset, se detta. 

Kålsängeudden Sb keisdegaskt. — I V. Silen, hmnet Risviken. Jfr 
Kdlsängeberget. 
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Käringeudden Sb gi_erigaitcht. 	I Algutsvattnet, hmnet Låbyn. 
Kölneudden Tö xiinscht- 	I Fuxen. Där har stått en kölna 'liten 

byggnad för torkning av malt, lin o.d.'. 
Könenäbban F samt Norge pht, ceba. — Stafuenn, Stafuin, (or) 

Stafuenom 1273 NoB 1919 s. 161. — Staffz skönan 1554 NoB 1919 s. 162, 
Staffköna 1582 ib. s. 160, ? (en sjö, benempd) Staffzkölenn 1582 ib. 
s. 160, Stafz kiönan 1656 Toringh, Staffz Kiönan m. 1600t. R 133, 
Staffzköna 1666 db. — »en ros, benempd, köna 1582 NoB 1919 s. 160, 
Köna 1645 db, Könan 1675 NoB 1919 s. 137, Kiönnan omkr. 1700 (?) 
ib. s. 137. — Könenebbe 1751, Kiönnenäbbe 1700t., Könnenäb 1761, 
Könnenäl m. 1700t. ib. s. 138, Könenäbberöset ek GS. — Könäset 1718 
NoB 1919 s. 138. — Kjönebryst Rös no. top. ka (bl. Aremark). — Udde 
i St. Le med riksröset 22 »Könenäbbsrösen» g-ticebsrlisa. En lägenhet i 
()mark sn i Norge c:a 4 km nordväst om riksröset heter Kjonen pgina 
(Kiöna 1752 NoB 1919 s. 138) och en hmnsdel strax norr om riksröset 
heter Könemyren (se under Båstenäs i V. Fågelviks sn). Gränsmärket 
har äldst kallats Staven, vilket är best. form av stav (fsv. staver) i bet. 
'råmärke', senare Staf (s)könan el. Könan, vari torde ingå no. dial. kayna 
'blemma, blåsa med svulst': jfr Bolden ovan. Efter gränsmärket har 
udden kallats Könenöbba(n) (även -näset eller, i Norge, -bryst, d.v.s. 
'bröst'), vari s. led, är dial.ordet näbba 'bergig udde'. Se vidare E. Noreen 
i NoB 1919 s. 121 ff., 137 f. 

Lakudden B /4k8citi. — I Blomskogstj. F. led. är väl urspr. kom-
positionsform av ortsdial. laka 'tvätta kläder'. 

Lammenäset Sb lantancksa. — I V. Silen, hmnet Näs. 
Lammudden Sk lburisek. — I Björkelången, hmnet Vikene (vid 

Storesundet). 
Landfasten H %låste. — Udde i St. Le, väster om Tappön. Har 

väl urspr. varit en holme, som växt samman med land, jfr Landfast-
holmen under öar ovan (Ståhl). 

Laxudden B iitks8Q.k. — 1 V. Silen. Man har brukat få lax på drag 
vid udden. 

Lommeudden Sd leattank, — Vid nordvästra stranden av Lystj. å 
hmnet Egenäs. F. led. är böjningsform av fågelnamnet lom. 

Lutefuran Sd ligtafira. — I ö. Silen. För en tid sedan stod där en 
stor lutande fura. Jfr gränsmärket Lutefur min Vadsbo och Värmland, 
se J. Sahlgren, Skagershult s. H 14. 

Långe tånge 2 ö, det ena lång smal udde (»tånge») i Haftersjön, 
det andra å hmnet Stommen, vid Anbyälven norr om hmnet Boda. 
Uttal: laga tåga. 

Långe udde. Inom häradet finnas åtminstone 3 uddar med detta 
namn: 1 H (i St. Le, hmnet S. Holmerud), 2 Sb (i Furuvattnet och 
Järnsjön). Uttal: H laga ick, Sb laga icja. 

Lång(e)näset H leig(a)ncp.sa. — I St. Le, hmnet Hän. 
Långudden. Inom häradet finnas åtminstone 6 uddar med detta 

namn: 2 B, 1 F, 2 H, 1 Sb. — Långevdde, Långvdden 1666 db (B). 
Uttal: bigschy. 

Lämmenäset Sd ancpsa. — I L. Bör. Om f. led. se  Lämmetjärn. 
Lövnäsudden Sb-Sd ktvncesochi (Sb), liynces- (Sd). — I V. Silen, vid 

hmnsdelen Lövnäs å V. Boda, Sd. 
Malboudden 0 mObu8ck. — I St. Flat. F. led. är oklar. 
Metarudden J måSarsck. — I Vadjungen, hmnet Strömsmark. Jfr 

Metaretjärn et. 



152 

Mickel ö ml. — Udde med gärde vid Anunderudälven å hmnet 
Stommen. Namnet är väl en förkortning av *Mickeludden e.d., vari 
f. led. är mansnamnet Mickel (Mikael), knappast mickel i bet. 'räv'. 

Migarudden B mijarsdti. I övre Blomsjön, vid hmnsdelen Myren, 
förr även kallad Migarmyren. F. led. är en bildning med västsv. -are 
till dial.ordet miga 'kasta vatten', möjl. liksom i Migarefallet med 
syftning på rinnande vatten. Jfr dock Migarebacken (avd. backar). 

Mjölkeudden Sd miiikkascht, -sdana Mjölkeuddarna. — I Ö. Silen. 
Den östra udden kallas van!. Sundsudden. Trol. har man brukat 
mjölka där. 

Mjölkudden Ö miikhdtt. — Liten udde i Strömmesjön, norr om 
Korpeberget å L. Strömmer. Trol. ha korna mjölkats där. 

Mörtudden Sd mös. — I L. Bör. 
Niekerudtången Sk nåkarutagan. — Udde i Tannsjön, hmnet 

Hångstad. En Maret, född norska och kallad Nickerudan, »Neckerua», 
(jfr Nikkerud NG IV: 2 s. 56) låg i säter där. 

Norenäset H ndrancesa, stort näs i Holmedalssjön, Sd nårancesa, 
i St. Bör, vid gården Norane. 	Om f. led. se  gårdnamnet Norane i 
Silleruds sn. Namnet N. i Holmedals sn är givet efter det nor, dvs. 
sund, som förbinder Lianetjärnet med Holmedalssjön. 

Noteboden H nbtabua. — Udde i St. Le, söder om Mörtebråten å 
Bocklerud. Jfr Notebodholmen. 

Notebodudden Sk nötabusck. — I Askesjön. Jfr Notebodholmen. 
Notudden Sd nötscltb. 	I L. Bör, hmnet Gängene. F. led. är ordet 

not f. Namnet betyder väl 'udden där man hängt upp noten till torkning'. 
Jfr Notholmen. 

Nötudden Sd ntitscht. — I ö. Silen, hmnet Hult (söder om Abborr-
holmen). F. led. är trol. nöt i bet. 'nötkreatur'. Jfr Koudden. 

Olsnäset Sk s,ftesa. 	I Tannsjön. F. led. är väl urspr. gen. av 
namnet Olov. 

Ormetången 0 dr9natarn. — Den längsta udden i Haftersjön. 
Ormeudden J brmakidti. — I Mjögsjön, hmnet Skönnerud. 
Ormudden H &mack. — I Kroksjön. 
Orrenäbban F grancelja. 	Mindre udde (näbba f.) på västra sidan 

av Långudden å hmnet Nästeviken. 
Peekasacka Sb pgasaka. — Udde och grund i Lelång. F. led, är 

kanske urspr. fi. pitkä 'lång' (jfr Pickelamp SOV II s. 64) och s. led. 
fi. sakka 'grums, grummel, bottensats' (Pellijeff). 

Penningudden H pchlipciti. — I St. Le, hmnet L. Sundsbyn. En 
kittel med pengar skall vara nedgrävd här. 

Polnäset Sb Al/upsa. — I övre Gla, hmnet Djuvsheden. Jfr Polerns 
vase (se smärre platser) och Polkleven. Namnen äro givna efter någon 
åbo (möjl. Pol-Ola) på hmnsdelen Mellanbråtarne (»Polesmocken»). 

Prästen F prcksk. — Udde i sjön Fuxen å V. Viker. Namnet åsyftar 
egentligen en buske. En annan buske kallas Klockaren (kketkan). 

Pyntholmen se Hareholmen. 
Ralenäset H ri_zlansa. — Det långa näset i Holmtjärn å hmnet 

Gårdtveten. F. led. är oklar. Jfr Ralestub ben (se smärre platser). 
Ringudden Sb riv*. — I Järnsjön, hmnet Risviken. Yttersta delen 

av udden har böjd form. 
Rommenäs Sb röntances• s- Å hmnet Huken, vid utloppet av 

Åbäcken i Silbodalsälven. F. led, är möjl. best. form av dial. rum 
'rymlig, vid'. 
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Rilekespaden Sb reekaspan. — Räckespaden ek. — I V. Silen. 
Namnet är best. form av värml. dial. räckespade 'skavjärn som användes 
vid skinnberedning' och är givet med anledning av uddens form. 

Räveudden F, västerut på Näset å Stommen, ö, å hmnet Stom-
men, söder om hmnsdelen Näset. Uttal: 14va861n,,. — Räven brukar gå 
över Stomviken vid R. i Fågelviks sn. På 80-talet var där rävbås 
'rävfälla'. 

Rödnäsudden J rifncessdn,. — Vid ån Rinnan, å hmnet Söpple. 
F. led. är urspr. böjningsform av dial. röda f. 'röding'. Denna fisk skall 
förr ha funnits i Rinnan. 

Rösuddarna Sb rössdana. — I Järnsjön, hmnet Sillegårdsed. Nam-
net är givet efter ett gränsröse mellan fyra smala skogsskiften. 

Skagen Sb skågan, skåvan Skaven. — Udde på öna i V. Silen. 
Namnet är best. form av sv. dial. skag, skav 'udde'. Jfr följ. 

Skaven. Inom häradet finnas åtminstone 3 uddar med detta 
namn: F (i Fuxen), Tr (i Lelång, c:a 300 m söder om Trankils kyrka), 
Tö (i Töck). Uttal: salvan. — Namnet är best. form av sv. dial. skave 
'udde'. Jfr föreg. namn, Skagen, Jyllands norra udde, samt Sak XX: 4 
s. 326. 

Skvasslen, Lilla och Stora J lgaskva&ka, störa-. — Uddar vid ån 
Rinnan, å hmnet Söpple. Namnet sammanhänger med värml. dial. 
skvassel n. 'skval, plask' och det därtill hörande verbet skvassla. Jfr 
Skvasslen SOV VI s. 136. 

Sköldbred se terränger nedan. 
Slomuddarna H j1öny8dana. — I Holmedalssjön (vid norra stranden) . 

Jfr Slomtjärn. 
Smedjeudden F, i Fuxen, hmnet Ö. Viker, Sb, i V. Silen, vid 

gården Slämtegen. Uttal: smink. — Vid S. i Fågelvik har stått en 
smedja. 

Snubben B snuiban. — Den kortare av de två uddarna vid hmns-
delen Uddarne å Näs. Namnet sammanhänger med dial. snubbot 'kort 
och trubbig'. 

Stakenäset Sd stadnevsg. — Större näs i Svensbysjön, hmnsdelen 
Stakegården å Bryngelsbyn. 

Staven se Könenäbban. 
Stormen Sb stårman. — Udde i V. Silen, hmnet Kyrkerud. Namnet 

är givet med anledning av det för olika vindar utsatta läget. 
Strålesundsudden Sk stra?rastinssdn. 	I Björkelången. F. led. 

Strålesund är sannolikt uppkallelse efter det tyska stadsnamnet Stral-
sund (Sahlgren). 

Stussnäset Tö ståsnTsa. — Näs i Fuxen söder om lägenheten Haget 
å Skarbol. F. led, är väl densamma som i Stussölen, varom se avd, öar, 
holmar o.d. 

Ståareudden F stdara84. — I Fuxen, öster om Grinsholmen. F. led. 
är en bildning med västsv. -are till verbet stå. Namnet betyder 'udden 
där kreaturen bruka stå'. Jfr Ståarbråten (se terränger), Ståstödet SOV 
VI s. 166 och (med avvikande tolkning) Stdaråsen SOV VI s. 152. 

Ståarudden Sk stars]. — I Helgesjön. Se föreg. 
Sundsudden Sd sintsaelti. — Den östra av Mjölkeuddarna, vid ett 

sund i Ö. Silen. 
Sundudden Sk sit48choi• Binamn: Klevaneudden Nrc4vana8dn. 

Vid sundet mellan Hångstadsviken och Askesjön, å hmnet Klevan. Här 
stod Skillingmarks kyrka fram till år 1689. 
11 
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Svartudden K svåtack. — I sjön Gladåkern, hmnet Mörtnäs. 
Såhärsleudden Sk sdhat9/98dti- — Litet skär i Askesjön, invid Get-

udden. F. led. är dial. scihärsle 'sädesärla'. 
Säteruddarna H sietarsclana. — I Mögsjön, hmnet Kroken. 
Säterudden Sk Manick. — I Mjögsjön, hmnet Skönnerud. 
Säggudden. Inom häradet finnas åtminstone 5 uddar med detta 

namn: 2 B (Bustelund, Töresbyn), F (Låssbyn, i södra änden av Låss- 
bytj.), H (L. Sundsbyn), K (ö. Bön, på ägorna till hmnsdelen Sanden). 
Uttal: sig8citt. 	F. led. är dial. sögg m. 'får'. Namnet betecknar uddar, 
där fåren tvättades före klippningen. 

Timmerudden Sk tktpar8dez. — På Bunäset i Askesjön. Förr upp-
lagsplats för timmer. (Nu är där såg). 

Tjuvudden Sd yPesck. — I L. Bör. Jfr Tjuvholmen. 
Trolludden F, på Mellannäset å hmnet V. Viker, H, i St. Le, 

hmnet Breviken. Uttal: triilscltz. — Vid T. i Holmedals sn är isen ej 
att lita på. Jfr Trollskäret (avd, öar ovan). 

Tronshatten Tö trönshatly — Udde i Fuxen, hmnet Knutsbol, med 
en rund bergknalle, liknande en hattkull (se Ostlind s. 43). Trol, upp-
kallelse efter det norska fjället Tronshatten i Tydalens hd, Sor-Trondelag 
fylke, vars namn tro!. innehåller gen. av det i Norge flerstädes före-
kommande bergnamnet Tronn, som även synes ingå i det vanliga no. 
ortnamnet Trones, urspr. firöndarnes (se NG III s. 384, XV s. 119). Jfr 
även Trundhatt, på 1300t. prondar klcett, ett fjäll på gränsen mellan 
Dalarne och det under den norska tiden till Nidaros stift hörande 
Härjedalen. Enligt Hesselman Från Marathon till Långheden s. 145, 
192-195 innehålla dessa namn urspr. folknamnet trond (trönder). 

Trämärren H tråniara. — Udde i St. Le, öster om hmnsdelen Björn-
sanden å Gröttnäs. F. led. är oklar. Jfr Gråhästen ovan. 

Tvättaren Sb tvietan. — Udde i södra ändan av Vamnevattnet. Här 
uppges tvärdalingarna ha tvättat fåren före klippningen. 

Tvättudden Sb tutkisclti. — I Klevanetjärnet. Tvättställe. 
Ulvesnäbban H ithasn,TI2a. 	Spetsig bergudde (näbba) i St. Le, 

hmnet Bocklerud. F. led. är kanske urspr. ett ortnamn *U/vds. 
Invudden B isukvack — I övre Blomsjön, nordväst om hmnsdelen 

Myren å Ängebäck. F. led. är väl djurnamnet ulv 'varg'. 
Undansnäs Sd isandansnces. — I Järnsjön, hmnet Snarkil (väster 

om Åviken). F. led. är gen. av ortsdial. undan (sv. dial. undarn 'mellan-
måltid', se Rietz s. 780 b) i uttrycket sova undan 'sova middag'. An-
ledningen till namnet är trol, att någon vallpojke brukat låta korna få 
middagsvila ute på näset. Jfr Koudden och Vilarudden. Om undarn 
i ortnamn se i övrigt Li&n, Arkiv 23 s. 259 ff. 

Vadnäset H, i St. Le, hmnet Breviken, Sb, i V. Silen, hmnet 
Strand. Uttal: vdnwsa. 	F. led är väl i båda fallen vad 'vadställe'. 
Näset i Holmedals sn tros förr ha varit en holme, till vilken funnits ett 
vadställe. 

Vikarnäset Sk vikanTsa. — I Björklången, hmnet Viken. F. led. är 
är snarast gen. av ett inbyggarn., bildat till gårdn. Viken. 

Vilarudden Sb vilar84. — I Älgsjön. F. led, är en bildning med 
västsv. -are till verbet vila. Anledningen till namnet är att korna brukade 
ligga och vila middag på udden. 
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Vinterstaden, se detta namn under avd. vägar (m.m.) nedan. 
Vässleudden B vceslaildtt. — Liten udde på ett näs i Grönvik. Om 

f. led. se  Vässletjärn. 
Älgetången Sb (kb:latagan. — Udde i V. Silen. 

Försvunna: 

Torns udde Tr? — Torns-udde, invid Foxen 1773 Fw s. 135, 
Torns udde 1842 Bn s. 145 (uppgiften säker!, från Fw). 	F. led, är 
kanske gen. av torn, syftande på det fyra alnar höga, av kullersten 
väl sammanlagda stenkummel, som enl. Fw finnes på udden. 

Höjder. 
Om fjäll se gårdn. Fjäll i Järnskogs sn, om knatte se Knatten. 

Abborreberget J ål28rabceria. — Ä hmnet Gällsbyn, vid sjön Ved-
ungen. I sjön invid berget ha risvasar varit utlagda, där abborre 
hållit till. 

Abborrkullarna 2 K åberkulana, år-. - Berg vid Abborrtjärn å 
N. Fors, resp. Abborrtjärn å Ärstad. 

Allergott J cilargst. — Kulle å Grävbacka, vid älven Björkelången-
Vedungen. Namnet är rätt vanligt som gårdnamn på östlandet i Norge 
och betyder urspr. 'aldrig gott' (se NG I s. 373). 

Baggeberget J bAgabcerja. — Ä hmnet Ulvshuvdane. F. led. är bagge 
'norrman'. 

Barnsängsfjället H b4ns,cegsficela. — Bergmassiv å Stallarbyn, öster 
om Tjäregravstjärnet. I berget finnas stora grottor, dit befolkningen i 
trakten flydde vid ofred. Förmodligen har vid ett sådant tillfälle en 
kvinna legat i barnsäng där. Jfr Barnsängsugnen, se avd. grottor. 

Basthöjden Sd bilsthogda ••••• bitsk — Ä hmnet Jämnemon (väster 
om Nedre Dammyren). Av en eller tall tog man förr »bast» till mjärdar. 

Bastuberget Sb båstzlmeria. — Vid Bastuviken å hmnet Näs. Där 
har stått en bastige 'bastu'. 

Bastuhöjden H båstzghogda. — Bergshöjd å hmnet Kroken vid 
Kursmedrud. Jfr föreg. namn. 

Bastukullen B bastaldu1, udde innerst i Grönvik, Sb bitstilciA, åker 
å Gallerud. Jfr Bastuberget ovan. 

Batteriet Tö Utan. ^•-• Höjd söder om kyrkbron å Stommen. Namnet 
vittnar om att artilleri här varit uppställt (se österlind s. 42). 

Bergjätteberget H beerptabcerja, å hmnet Rössbyn, K bckricetabcerja, 
å hmnet Herredalen (mellan Gärdetj. o. Långtj.). 	F. led, är ortsdial. 
bergjätte 'jätte'. I B. å Rössbyn finnes en stor jättegryta och några 
mindre. De troddes vara märken efter jättens gryta och slev. 

Bergjätteåsen B berietpdsn. — Ä hmnet Gilldalen. Om f. led, se 
föreg. Kolare ha berättat att jättarna »höll sånt väsen» i berget. 

Biekjeknattarna Tö biyaknatana. — Bergshöjder (med iden) å 
Elovsbyn. F. led. är böjningsform av ortsdial. bikkje 'hynda', ev. 
använt som öknamn på tulltjänsteman. Jfr Bickjebacken, Bickåkrarna 
(se backar, resp. terränger), Bickjesvängen (se avd, vägar m.m.). 
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Björnberget Sd bAnberia. — Å hmnet Gyltenäs (på Bodnäs). 
Björnebergen Sb bjbnabceria. —Å hmnet Djuv. 
Björneknatten J b.ikpaknak. — Bergshöjd å hmnet Strömsmark 

(nordost om Fjällbäcktj.). 
Björnekåven Tö bjimalavan. — Bergås å Töresbyn. S. led. beteck-

nar egentl. en grotta i berget (se vidare viknamnet Kåven). 
Björnevikskollen B bionamkskil. Binamn: Björneviksvalen bionp-

mksvem (nu mindre brukligt). — Rund bergshöjd söder om hmnsdelen 
Björnvik å hmnet Näs. Om s. led. -kollen se bergnamnet Kollen nedan. 
Binamnets s. led. -valen vittnar trol, om att vårdkas funnits på berget. 

Björnklinten Sb bjkkkentti. — Södra änden av Björnebergen å Djuv. 
Björnåsen H &långs". — Ä Stallarbyn (öster om Fågelmyren). Här 

sköts den sista björnen i trakten. 
Blankeberget Sb Vrägkabterja. — Ä hmnet Stenslanda. F. led. är 

möjl. blank i bet. 'blänkande, glänsande'. I berget finnes ett mineral som 
man trott innehålla guld el. silver (se Guldgruvan, avd, smärre platser). 

Blekefjällen B samt Dalsland bnkaficet.a. — Ä hmnet Söpplanda. 
F. led. är böjningsform av ortsdial. blek m. (no. blik n.) 'inhugget märke 
i träd'. Namnet har väl sammanhang med trädmärkning för att ange 
gräns. Om s. led. se  gårdnamnet Fjäll i Järnskogs sn. 

Blåsaråsen Sb (Höglian, söder om Rotemyren) bke_shsareisan. 	F. 
led. är en bildning med västsv. -are till blåsa. Åsen är utsatt för vindarna 
och efter storm påträffar man här jämförelsevis många vindfällen. 

Bockeberget Tö bä/Åar», -bar». — Brant berg å hmnet Backa. 
F. led. är böjningsform av djurnamnet bock. Bergnamn på Bock- synas 
ofta avse branta och svårtillgängliga berg, vilket sammanhänger med 
att bockar (och getter) äro goda och oförvägna klättrare. Jfr Bocke-
backen och Bockekleven. 

Bocken Tö basan. — Hög bergås å Gråbol och Skrädene (söder om 
L. Äkertj.), tvärbrant mot öster. Namnet är väl en förkortning av ett 
urspr. *Bockberget, Bockåsen el. dyl. (Ståhl). 

Bockåsen Sk bökeitsan. — Ä Högsäter. En bock skall ha fallit utför 
den c:a 15 m. höga branten på bergets södra sida. 

Borgåsen B b4r4stj, y. bin-jetset. — Borgås el. Buresås 1773 Fw s. 23, 
Buresåsen el. Borgåsen 1773 Fw s. 134, Buresåsen Bm s. 62, Bureåsen 
Bn, s. 157, Borsåsen Sve. Äldre namnformer anföras under gårdnamnet 
Sundstabyn nr 2 Borgåsen i B. — Hög ås å hmnet Fölsbyn, vid basen 
av Fölsbynäset. F. led, är urspr. fsv. gen. borghar av borgli i bet. 'forn-
borg, bygdeborg', d.v.s. befästning från förhistorisk tid, avsedd att tjäna 
som tillflyktsort för befolkningen i en bygd. Berget är tvärbrant mot 
väster och har även i övrigt branta sidor, minst brant är det åt nordost. 
På denna sida synas rester av en vall av kullersten längs kanten av den 
översta platån och av en annan sådan vall utför sluttningen åt nordväst. 
Några rösen vid södra kanten av platån ha möjligen även varit förenade 
med en stenvall (se vidare Sverige 5 s. 533). 

Borgåsen B berästa. Binamn: Borgåseberget brasabdrja el. Torne-
borgåsen tömber4stt. — Ä hmnet Källtegen. Högt berg med branta sidor. 
Ett sådant har i äldre tid kunnat betecknas som en borg (se SOV XI 
s. 19, OGB I s. 50) och har i här förevarande fall mycket väl kunnat 
användas som tillflyktsort vid ofred. Anledningen till namnet Torne-
borgåsen är okänd. 

Bratteberget Sb brgabcerp. — Ä hmnet Lysed (vid Lysedstj.). F. 
led. är best. form av dial. brott 'brant'. 
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Brokeberget H brölcabcerja. — Berg och timmerplan å L. Sundsbyn 
(öster om Kalvenäset å Gröttnäs). Anledningen till namnet är okänd; 
jfr Brokekil, avd, näs, uddar ovan. 

Brurebergen Sb brigrabcerja. 	Å hmnet Sillebotten, vid en väg till 
Fjällane, ö bricrsbarja, å hmnet Navarsviken, vid sjön Osten (öster om 
hmnsdelen Kuverud). F. led. är dial. brur 'brud'. Om B. i Silbodals 
sn berättas den vanliga sägnen om en brud som fallit av hästen och 
slagit ihjäl sig. Vid B. i östervallskogs sn berättas att ett brudpar blivit 
bergtaget, varvid släden som de åkte i fastnade i bergväggen och för-
stenades; se vidare Bruresläden, -stolen, -sängen (avd, smärre platser). 

Brureberget. Inom häradet finnas åtminstone 5 berg med detta 
namn: B (stupar lodrätt i Ned. Blomsjön norr om L. Boda gård), 2 F 
(å hmnet Dusserud, omedelbart väster om Abborrtj., med brant klev på 
väg till Hajom, resp. på V. Nästeviksnäset å hmnet Nästeviken), 2 Tö 
(vid gamla landsv. öster om Kvarnebäcken å ö. Bön, resp. å Gråbol). 
Uttal: B brvarab&rja, F britrabcerja, Tö britrabarja. 	Om B. å Gråbol 
meddelas att en brud trol. gömts där sedan hon enligt gammal sed rövats 
bort av gästerna på kvällen andra bröllopsdagen. I övriga fall berättas 
det om brudpar (B) el. brudar som omkommit genom olyckshändelse. 
I Dusserud och ö. Bön brukade man visa barnen märken i berget som 
skulle ha uppstått där bruden fallit av hästen. I B. å Nästeviken synes 
på avstånd, t.ex. från Bärön, en mans- och en kvinnofigur avteckna sig. 

Brustaåsen 0 bråstaasn. 	Grushöjd vid stranden av sjön Osten 
ett stycke öster om Rommenäsälvens utlopp. F. led. är oklar. 

Bryneberget Tö &tuba/ja. — Å hmnet Stenbyn, väster om Stenby-
sätern (c:a 100 m från no. gränsen). Här togs förr brynsten. 

Bryngelsberget Tö br#galsbarja, -hma. — Å Backa (öster om 
Hårönningen). En Bryngel skall ha stupat utför branten på nordvästra 
sidan och förolyckats. 

Brännekullen K brienakeil. 	hmnet Årstad (vid sågen). Om f. 
led. se  Brännan (terränger). 

Bålåsen K bikasan. — Å Gryttom, vid vägen till Gettjärnsbråten. 
Namnet är tro!. givet efter en viss Bdle-Per, som bodde där. Han ansågs 
kunna trolla. 

Båtbergen B bedbcerja. — Å Sundstabyn (strax väster om Väst-
tomten). Bergen ha former som påminna om uppochnedvända båtar. 

Båteberget Sb bitaberja. — Å Högerud, invid V. Silen. 
Båthusberget Sb bdtusbcerja. — Å Djuvsheden, vid övre Gla. 
Bänkarna B (-Sb) bckgkana. — Berg å ()byn, norr om soldattorpet å 

Bustelund. Säkerl. jämförelsenamn. 
Bässebergen Sb bhabcerja. —Å Våxlanda, strax väster om Bässe-

torpet (varom se terränger nedan). 
Bässeberget 0 Usabarja. — Å S. Ivarsbyn, vid västra stranden av 

Nipetj., där en hög bergsbrant stupar lodrätt ned i vattnet. F. led. är 
dial. bässe 'bagge, gumse'. Anledningen till namnet uppges vara att en 
pojke (Ola på Gate i Bottner) omkr. år 1825 lurade en bagge utför stupet 
ned i sjön genom att hänga sin rock på en rutten stubbe på bergskanten 
och reta baggen att stånga till den. 

Dalboåsen H clboasan. —Å Holmerud och Tången. En dalbo som 
sysslat med smuggling skall här ha råkat illa ut på något sätt. 

Danielsberget Sb ddnjelsbwrja. — Litet bergstup i västra kanten av 
Knattebergen. En Daniel på Ona å gården Galteviken kom en mörk kväll 
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på sidan av en genstig som förr gick fram här, föll utför stupet och 
slog ihjäl sig. 

Dansarebergen Tr dånsarabcerya. — Ä Sandviken, ung. mitt emellan 
Göptj. och Långtj. Anledningen till namnet anses vara, att vallhjonen 
brukat ta sig en svängom på ett runt och flackt berg som finns här; jfr 
Dansarberget SOV VI s. 144. 

Dansareberget 2 Sd, det ena flackt berggrund utanför Bodudden i 
St. Bör, det andra litet platt berg å (övre) Höghult, väster om inäg. 
Uttal: dhtsarabcerja. — Det berättas att man en gång, då vattenståndet i 
sjön var ovanligt lågt, hade midsommarvaka med dans på D. i St. Bör. 

Delebergen Sd dadbcerict. — Å Långfors. F. led. är dial. dele n. 
'gräns'. Gränsen mellan de två egendomarna i hmnet går över bergen. 

De släta bergen Sb de .21c'eta bra. — Å S. Ström (söder om hmns-
delen Mellby). 

Den vackra åsen Sb dcen vidpra etsan. — Å D juv, nordost om tjärnen 
Fillskruck. 

Det höga berget Ö de 114ga bdrja. 	Ä Boda, vid Ö. Äckran. 
Domarefjällen Tö dcingaraficela. — Ä ö. Bön, väster om Långtj. 

F. led. är trol. domare i bet. 'häradsdomare'. 
Domarekullen 0 antairakul. — Hagmark å Stommen, söder om 

Lund (mellan gården och Långe tånge). Här skall finnas en domarring. 
Jfr eljest föreg. 

Domareåsen Tö diangaractsn. — Ä Ärtetjärn, väster om Intaget. Även 
här skall finnas en domarring. Jfr föreg. 

Dragberget Sb drdbcerja. — Vid stranden av V. Silen nedanför 
Högen å Slämtegen. Namnet sammanhänger med att man förr drog not 
på denna plats. 

Drågefjället B, å Söpplanda, ö, väster om hmdn Drågen å 
N. Ivarsbyn. Uttal: drigeficeb. 	F. led, är böjningsform av dial. dråg 
f. 'dalsänka'. En skogstrakt vid D. i Blomskogs sn kallas Drågarna dretyana. 

Drängestugberget Sb dr&eastaybcerja. — På sätern Klevasäterplanen 
å Klevane. Namnet är väl föranlett av pojkbesök på sätern. 

Dubbelpieken B-Tr cbgbalpelsan. — Dubbelfiället 1666 db, Dubbel-
piken ek GS. — Berget har två toppar. S. led. är tro!. sv. och no. dial. 
pick 'penis'. 

Dumparen Sb ~pari. — Ä Lysed, vid Lysedstj. Det hörs ett dovt 
genljud, »dompar och dånar», när man går över berget. 

Dyrefjället Sk 4raf jceld. — Ä Hångstad. F. led, är väl böjningsform 
av ordet djur i den västnord. formen dyr. 

Ekstadberget Sb bkstabcerja, lssta-. — Vid västra stranden av 
Gränsjön å N. Ström. F. led, är dial. ekestad 'tilläggsplats för eka'. 

Eldefjällen Tö 4afjcela. Höga berg å Stenbyn, öster om Eldedalen, 
800 m öster om D juptj. F. led. är väl antingen böjningsform av eld eller 
kompositionsform av elda, men den närmare anledningen till namnet 
är okänd. 

Engelska bryggan Tö &piska brpga. — Berg invid Töck, å Öste-
gård. En person som kallades Engelsmannen skall ha bott i närheten 
av berget. 

Erikshöjden F rekashogda. — Erikshöjden ek GS. 
Fallehöjden Sd fitkaltoyda. — Ä Äsebyn, söder om Småtjärnen. 

F. led, är böjningsform av fall 'svedjefall'. 
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Fans bastu J fti.ns båstag. — Berg å Kronan. Vid berget finnas 
grottor under nedrasade stenblock. Jfr samma namn avd. stenar. 

Finnefallåsen Ö finfals. — Å Bottner, sydost om Butj. Namnet 
vittnar om att finnar haft svedjefall här. 

Fjusåsen K fiiisepan. — Å hmnet Hög (norr om sandmon vid Sven-
serud). F. led. är dial. fjus 'fähus'. Ett »sommarfjus» har stått i ett 
svedjefall här. 

Fjällbodaknatten J fjeelbuknatn. — Fjellboknatten ek, Fjällbo-
knatten GS Sve. — Vid Ulvshuvdane nr 2 Fjällboda. S. led. är best. form 
av dial. ordet knatte 'bergstopp'. 

Fjällbodknatten K fMbuknak. 	Vid Fjällbodvattnet. Om s. led. 
se föreg. 

Fjölåsen J fifikasan. — Å Gällsbyn. F. led. är fjöl 'bräda', men an-
ledningen till namnet är okänd. Jfr Fjölåsen SOV VI s. 145. 

Flikerhöjden Sk frikarhogda. — Flickeråshöjden 1865 glex 6 s. 160. 
— Å Bergerud, öster om Lidbrovattnet. F. led. sammanhänger väl med 
no. dial. flikra 'smeka, kela', flikrast 'd.s.' (t.ex. i uttrycket »fliggrast 

Jentedne»). Här har funnits en säter, Flikersätern. Jfr Flikermossen. 
Flågåsen Sd fhigqsta. — Hög ås å Solberg, söder om ödetorpet 

Flågen fkiga under S. Hedane i Svanskogs sn, Gillbergs hd. Ordet flåg 
är säkerl. en sidoform till det flug n. 'bergvägg, brant stup' som ingår 
i Flugstjärnet. 

Fläskeberget B fheskabdrja. — Å Vik, omkr. 300 m öster om Åsen. 
F. led. är böjningsform av fläsk, men anledn. till namnet är obekant. 
Jfr följande. 

Fläskstensbergen Sb fkieskstensbcerja. — Ett parti av Dammsbergen 
å Risviken (vid Dammtjärnsbäcken). Här finns klovstenar och berg-
kamrar, där tjuvar skall ha gömt fläsk m.m. 

Flöhöjden Sd Nhoda. — Å hmnet Älmheden. Härledningen av 
f. led. är okänd. 

Friareberget Sd friarabcerja. — Å Bryngelsbyn (på Stakenäset). 
Furukollshöjden Sd firakelshogda, y. -hojda. — Å ö. Boda, söder 

om hmnsdelen Furukullen. Om koll se bergnamnet Kollen nedan. 
Furumanen 0 fiyamgna 	— Fforamonen 1554 NoB 1919 

s. 162, Furemoo 1582 ib. s. 160, Furumanen 1656 Toringh, Fure Moen 
m. 1600t. R 133. — Smal och brant skogbevuxen höjd (med riksröset 
nr 48, se Furumanröset) å Rommenäs. Höjden har jämförts med en 
hästman. Jfr Manen SOV VI s. 149. 

Fågelhöjden K fitgakhogda. — Kallas i Björkebol Jyref jället (se 
detta). — Å Björkebol och Smolmark. F. led. avser skogsfågel. 

Fågelåsen Sk fivakeisan. — Fogelåsen ek GS. 	Å Boda. Se föreg. 
Fålåsen K fiks». — Å Vännacka och Årstad (sydost om Mörttn • 

F. led. är väl urspr. böjningsform av fåle. 
Flibroåsen H fkbrocisan. — Å Björkviken, öster om Fäbron, varom 

se terränger nedan. 
Fölungeberget. Inom häradet finnas åtminstone 3 berg med detta 

namn: H (Bergerud, vid Torptj.), 2 Sb (Lysed, vid Lysedstj., resp. 
Vikebotten, vid Dammtj.). Uttal: fidrogabceria. — Om F. i Lysed berättas 
det att ett föl fallit utför berget ned i tjärnen och drunknat. I övriga 
fall är anledningen till namngivningen okänd. Jfr t.ex. Fölungeflåget 
OGB IV s. 109, XX: 1 s. 138. 

Galtaråsen Sb galtardsan. — Högt berg å Näs, vid Myren. F. led. 
är fsv. gen. galtar av galt. Jfr följ. namn. 
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Galteryggen. Inom häradet finnas åtminstone 7 berg med detta 
namn: B-Tr, 2 H (Leverbyn, öster om Fjäll, resp. Månstad), K (Lysås, 
ett stycke väster om Krusenholm), Sd (Svensbyn, norr om Lund), Sk 
(Vikene, norrut på Vikarnäset; även udde), Tö (Gråbol, nordväst om 
Skrädenemossen). Uttal: gåltarygan. 	Jämförelsenamn. Namnet avser 
bergsryggar med rundade former och användes även som ägonamn 
(se terränger nedan). Jfr föreg. samt Galtryggen SOV III s. 95 och 
Geteryggen nedan. 

Gelet Skj_61a. — Högsta punkten på åsen sydväst om torpet Björke-
bråten å Vikene. Namnet är best. form av en motsvarighet till östno. 
gjeel n. 'långsträckt öppning i skog'. 

Getehelvetet J Mtahcelvata. 	Berg (med grotta) å Strömsmark, 
sydväst om Gettjärnet. Jfr Nötehelvetet avd. terränger. 

Geteryggen. Inom häradet finnas åtminstone 3 berg med detta 
namn: Sb (Aslanda, i Bredmossarna), Sd (Fjällane-Tranhem), Tr (berg-
kant vid viken Rävbåsen å Skenhall). Uttal: Sb ibtarygan, Sd .gtarygen, 
Tr yetarPgan. — Namnet avser »vassa» bergryggar. Jfr Galteryggen. 

Gilleråsarna Tö jikareisana. 	Ä Gråbol, vid Gillermyren. F. led. 
är ordet giller 'fälla (för djurfångst)'. 

Glanareåsen Sd gffinaracisti. —Å Häljebyn. F. led. är en bildning 
med västsv. -are till sv., no. dial. glana 'titta (med nyfikenhet, glo)'. 
Man har vidsträckt utsikt från åsen. Jfr Glanarekullen OGB XVIII 
s. 200, XX: 1 s. 138. 

Glomsfjället J-ö gkönisigceld. — Hela det höga bergsområdet mellan 
de båda socknarna fram till gården Fjäll i Järnskogs sn. F. led, är 
säkerl. gen. av en motsvarighet till no. dial. glaam m. 'utsiktspunkt' (till 
glaama 'titta, glo') . 

Glumbergshöjden ö ,qkionbatshogda, ä. gkimbarjhogda, gkiinbar- 
koda Glunnberg-. — Glumberget ek GS. 	F. led, är möjligen urspr. 
kompositionsform av sv. dial. (även värml.) glona, gluna 'se noga, 
stirra, glo'. Från toppen av berget har man vidsträckt utsikt söderut, 
t.ex. till V. Fågelviks kyrka. Jfr möjl. Glumberg NG I s. 172 (där 
oförklarat). 

Godbaståsen Sk Obastets?ts . 	Ä Holmserud, sydost om Mölnetj. 
Namnet upplyser om att man här tagit »god bast». Jfr Basthöjden ovan. 

Gravåsen K gr4v4san. — Ä Mölnerud. Om f. led. se  Gravtjärn. 
Grytåsen H, å Pikstad, väster om Rönningen, Tr, å Boda. Uttal: 

g7Vgis9i. — En jättegryta finns på båda platserna. 
Gråberg se Svartningen. 
Gullgruveåsen K giAlgruvaggsan, gis.ggrgva Gullgruvan. 	Å V. Bön. 

Se Gullgruvan, avd, smärre platser. 
Gullfotan B gisulfQta. As å V. Trättlanda. Är väl förkortning av 

ett *Gullfotaåsen el.dyl., där f. led. är gammal gen. pl. av gullfot, noa-
benämning för vilddjur (björn, varg el. räv). 

Gullrosas berg Sk gålrosas bérj. 	A Olerud (omkr. 500 m väster 
om örtj.). En ko Gullros (a) skall ha ramlat utför berget och slagit 
ihjäl sig. 

Gullås Sk Oka. — Högsta punkten på Lindehöjden å Bergerud. 
Gårdåsen Hgtilksan. 	Lång, smal ås å Båcklerud. F. led. är trol. 

gård i bet. 'gärdesgård'. 
Gökåsen K gi.pkeisan. 	Ä Ärstad. F. led. är fågeln. gök. 
Gömsleberget Tö jirmskabarp. —Å ö. Bön. Ett stort överhängande 

utsprång bildar ett gömställe. 
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Gömsleåsen Tr )0m,9/96stz. — Å Boda, sydost om Bodatj. Här finns 
en grotta. Jfr föreg. 

Göpebergen Sk gimpaboria. — Å Hångstad, sydväst om riksröset 
nr 54 Tannsjöröset. F. led. är böjningsform av dial.ordet göpa (no. 
gaupa) 'lodjur'. 

Göpeknatten Sd samt Dalsland giwaknatn. — Giöpakullen 1582 
NoB 1919 s. 118, Giöpekullen 1658 ggk. — Göpeknappen 1666 db, Giöpe-
knat si. 1600t. ggk, Göpeknatten Lgl I s. 23. — Mellan Bjurdalen 
å V. Boda och Bodasjön. Om f. led. se  föreg. S. led. är knatt(e) m. 'hög 
bergstopp'. 

Hallingsåsen Sb håligseisan• — Å Vikebotten. F. led. är väl gen. 
av ortsdial. halling f. 'sluttning'. 

Halvardsåsen F hålvas,gisan. — Å Upprann. F. led. är gen. av 
mansnamnet Halvard. 

Hammaren Tö Unnar, Bergklint i sjön Töck, utanför Hammars-
borg å Backa. Namnet är best. form av hammar i bet. 'klippa' (jfr 
SOV XIV s. 136). 

Hammerberget B hanzarberja, å ö. Trättlanda, söder om Brunns-
källan, Sb hålnarberja, berghäll (»flåberg») i gärdet öster om Oppstugan 
å Långelanda. 	F. led. är säkerl. en motsvarighet till no. dial. hamar 
(i Sb hamra f.) 'fröhus på lin och hampa' el. möjl. ett (därav bildat?) 
hamra 'tröska (lin)'. För den senare möjligheten jfr Hamreberget OGB 
XVIII s. 205, Hammerhällan OGB XX: 1 s. 152. (I senare tid har man 
brukat breda ut råg till torkning på H. i Silbodal). 

Handspikåsen Sk Knisp/14s». — Å Bergerud (väster om Myr-
ängarna) . F. led. är ortsdial. handspik 'grov stör att lyfta något 
tungt med'. 

Handvindsåsen B hanvoisdslz,. — Å Sundstabyn. F. led. är gen. av 
handvind 'handvindspel', men anledningen till namnet är oklar. 

Harekullen J hiyalogl. 	Gruskulle å Grävbacka. 
Hattefaråsen J håtafangsan. — Å St. Koppom. F. led. är trol. en 

ombildning av *hattefuru-, varom se följ. Samma ursprung har möjl. 
Haffardsen på Dal (S0Ä. XVII s. 126, där med oantaglig tolkning; ej 
heller Janz&n, NoB 1942 s. 58, torde träffa det rätta) och kanske även 
det oförklarade Hattforshöjden i ölme hd (SOV XV s. 67). 

Hattfuråsen Sk h ettforgsly — Å Olerud. Namnet skall vara givet 
efter en från sjön Björkelången synlig hög ensamstående fura med krona 
liknande en hatt. Jfr Kranstallen (se terränger nedan). 

Helmesåsen Tö hielmansan. — Å Stenbyn (nordost om Bråten). 
Anledningen till namnet är okänd. Jfr Helmesstenen avd. stenar. 

Helvetet ö h&lvata. Binamn: Käringhelvetet yeerzghcelvata. — Höjd 
och brant sluttning av Furumanen. Jfr Helvetesbackarna (se backar 
nedan) samt Getehelvetet och Nötehelvetet (se terränger nedan). 

Hillevarsåsen B helavas,dsta. —Å Källtegen. Vid Hillevaren, varom 
se terränger nedan. 

Holefjället F hO.kafice.b. — I Holeskogen, varom se terränger nedan. 
Holfältas berg Sk h4fceltas bdri. 	Bergsstup å Olerud, vid lands- 

vägen sydväst om örtj. En kvinna från Holfälterud under Kyrkeskogen 
i Köla sn påstås ha fallit utför stupet och slagit ihjäl sig. 

Hulderåsen J samt Jösse hd 14dargsan. — Hofstensh. GS. Å Hof-
sten i Köla och Vadjungsed i Järnskogs sn. Om namnet se SOV VI s. 146. 

Hummerhöjden Sk hötnarhogda. — Å Boda, sydväst om Fjällsjö-
sätern. F. led. är urspr. kompositionsform av verbet humra 'gnägga sakta'. 



162 

Hundefjället Sk hinpfjcela. — Ä Vikene (sydväst om skolh.). F. led. 
är snarast böjningsform av hund (Lundahl) el. möjl. en omtolkning av 
en äldre dial. form hynn(e) el.dyl. av ordet hörn (jfr sjönamnet Hynnan 
ovan). Rågången mot Gunnerud bildar ett hörn. Eljest gissas det att en 
hund omkommit i något av de iden som finnas i berget. 

Hundsholmen Sb hisotsh8kman. 	Liten kulle på gärdet till Rön- 
ningen å Sillegårdsed. 

Hålebergen Sb hiftkabcerja. — Berg med djupa hålor emellan å Ulve-
stad, vid Våxlandatjärnet. 

Häeklefjkill F heelskafje.. — Branta berg å Ö. Boda (söder och syd-
väst om Klavenäset). Namnet är ordet häckleffäll 'helvete'. Jfr samma 
namn OGB XX: 1 s. 153. 

Hileklefjället H hcelckafjdla. —Å Båcklerud. Se föreg. 
Hällarsberget Tö hgasbaria. —Å östegård. F. led. är gen av sv. 

dial. hällare, yngre sidoform till häller m. 'klipphåla under framskju-
tande bergkant'. 

Hästskoberget Sk hc'eskobwrja. — Ä Sundshagen (vid västra kanten 
av Slåssmyren). I berget finns ett märke, som liknar ett spår efter en 
jättestor hästsko. 

Höga berg 2 J Niga bdra. 
Höganberg Sd hirganbcerj. — Högeberg ek GS. 
Hög(e)berget. Inom häradet finnas åtminstone 4 berg med detta 

namn: F-H, 2 K, Sb. Uttal: K hkgbterja (Mölnerud), 	(Ärstad), Sb 
Mgdbcerja. Äldsta belägg Högeberget 1663 db (F-H). 

Högefjället K hilgaficela. — Högt berg å Hög (norr om Björnmyren). 
Om fjäll se gårdnamnet Fjäll i Järnskogs sn. 

Högen Sk hilygan, ö /agan. — I båda fallen beteckna namnen 
gruskullar. 

Högeåsen B hoja(fista. — Å Vik. 
Högkasten Tr ht kasta. — Höga berg och bergsstup öster om 

Gupptjärn å Sandviken. Om s. led. se  Kastet nedan. 
Högkollen J 130/c81, bergshöjd å S. Lian, K hkgka, bergkulle 

å Mölnerud. — Om s. led. se  Kollen nedan. 
Högskollen K Maskål. — Hög, rund gruskulle å hmnet Hög. Kallas 

inom hmnet Hög vanl. endast Kollen kg, vilket är best. form av dial. 
kalle m, den västnord. motsvarigheten till kulle. 

Högsäte berg F logswta bcbly. — Vid sjön Fuxen, inom Nästeviken. 
En bergformation liknande ett högsäte har väl föranlett namnet; jfr 
Högsätet (smärre platser) samt Dröstet i N. Lindqvist, Bjärka-Säby ort-
namn s. 72 ff. 

Högåsen. Inom häradet finnas åtminstone 17 åsar med detta namn: 
F, H, 4 J, 4 K, 2 Sb, Sd, 2 Tr, Tö, ö. Uttal: vanligen 124gesan, hirgcistt, 
F (altern.) Sb hbqs, TT hAl(?)tis. 

Hökelid H hiiko/g. — Bergshöjd å Leverbyn. S. led. är lid 'sluttning, 
dalsida'. Uttalet av f. led. är påfallande. 

Hökeliderna Sk libykalpna. — Bergshöjd å Boda (sydost om 
Risvattnet). 

Ilerstadberget H aa,stalmerja. — Väster om Nystugan å Gröttnäs. 
F. led. innehåller sockendial. ila f. 'källa' el. kanske snarare Håra f. 
'källåder' och stad 'ställe'. Jfr ilkällestö n. (K) 'sumpmark med källa'. 

Jons berg Sb jQns bchrj. — Ä Barlingshult. 
Jordbränneåsen Sb yökbrcenaGsan. — Å Vikebotten. 
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Jutebodberget Sd j4tabobcerja. — Å Skogen. Om f. led. se  Jutebod-
udden ovan. 

Juvlingen Sd jiwkigan 	ip?). 	Lerkulle å Sanda. Namnet är 
oklart. Jfr hmd Juvlingen under Tvärdalen, Silbodals sn. 

Jyrefjället 2 K, det ena å B jörkebol och Smolmark, kallas i Smol-
mark Fdgelhöjden, det andra högt, brant bergmassiv å Stommen. Uttal: 
.Orafjw1a. 	F. led. är oklar, möjl. gen. av fvn. gOgr 'jättekvinna'. 

Järnberget Sb, Näs, invid V. Silen, 24.nbeeria, Sd, ingår i Järn-
bergsrösen AnbcorrIsa, gränsmärke mellan Fjällane, Grinsbyn, Norane 
och Sillebotten. — Järnmalm skall enligt uppgift finnas i båda bergen. 

Jättebergen Tö,90abarja 	— Å Knutsbol. Jättar troddes förr 
bo i detta berg. Jfr följ. 

Jätteberget B jetabdria. 	Sandkulle och litet berg å Sundstabyn. 
'Jätte' heter i socknens dial. vanl. berg jätte. Jfr Bergjätteberget. 

Kaberget med högsta punkten Kaknatten Sb hibcerja, kiknat. — 
Till Prästgården och Kyrkerud, sydost om Katjärn. F. led. kan möjl. 
vara ett urspr. *Kaga-, gen. av en motsvarighet till no. dial. kage, kave 
m. 'en låg buske, i synnerhet enbuske, ett litet träd med många grenar'. 
Jfr Karud NG III s. 106 f., Kagnes NG III s. 283 f. Möjl. har dock berget 
namn efter Katjärnet (se detta). S. led. knatten är best. form av dial.-
ordet knatte 'hög bergstopp'. 

Kalkberget Sb kåkkbceria. — Två olika berg å Risviken: det ena 
väster om bäcken, söder om Dundertj., det andra nordost om Motj. — 
Åtminstone det första, som är hemmansallmänning, har fått sitt namn 
efter förekomsten av kalksten. 

Kampeberget Sd kitmpabcerja. — Å Åsebyn, vid östra stranden av 
Björnsjön. F. led. är böjningsform av kamp 'häst'. Det berättas att ett 
timmerlass här slängdes utför en brant och drog med sig hästen, som 
därvid slogs fördärvad. 

Kamperyggen Sd kimparyyan. — Berghäll vid bryggan i St. Bör. 
Hällen har liknats vid en kamperygg 'hästrygg'. Jfr Galteryggen ovan. 

Kampestallen Sk kimpastql. — Höjd å Gunnerud, nordost om Gräs-
dalen. Om f. led, se föreg. Anledningen till namnet uppges vara, att 
hästarna brukade samlas här förr i tiden, när de gick lösa på skogen. 

Kampåsen Tö kicmpMs?1,- — Å Elovsbyn (mellan Mon och lands-
vägen). F. led. är urspr. böjningsform av kamp 'häst'. 

Kanikekullen J kkijekaldil. 	Gruskulle å Boda (se vidare Borg- 
dsen under detta hemman). F. led. är väl böjningsform av kanik 
'medlem av domkapitel' men anledningen till namnet är okänd. 

Katteberget Sb kåtaicerja, å Klevane, invid Klevanetj., Tö kåtabarp, 
å Sanda, vid sjön Töck. 	F. led, är böjningsform av katt el. katta, 
kanske syftande på dränkning av katter. 

Kattstensåsen K kkstensgsdn. — Å Ö. Bön, norr om hmnsdelen 
Hulten. F. led. är gen. av dial. kattsten 'kvarts'. 

Kinnekulle H yinaleit1a. — Hög, rund bergkulle å Bergerud, sydväst 
om Bocketj. Kullen är uppkallad efter det bekanta Kinnekulle i Väster-
götland. 

Kinningkullen Tö ginnkti/. — Liten bergkulle i ett gärde öster om 
Gärdet å Skarbol. F. led. är möjl. sv. dial. kinning 'halvvägg, smal vägg 
vid sidan av en dörr el. mur (o.dyl.)'. Kullen har på ena sidan en brant 
sluttande, naken berghäll. I orten uppfattas namnet som en förvrängning 
av Kinnekulle. 
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Kissleberget? Tö yi.21abarya. — Täljstensberget ek. — Täljstensberg 
å hmnet Dalen. F. led. är möjl. böjningsform av kittel, syftande på till-
verkning av täljstenskittlar. Jfr Kessleberg SOLk XIX s. 261, XX s. 49. 

Kistebergen. Inom häradet finnas åtminstone 3 berg med detta 
namn: B (Fölsbyn), 2 H (Bergerud, nordväst om Bocketj., resp. Görds-
byn, öster om Kråkåsen). Uttal: yistaberia. — K. i Blomskogs sn skall 
ha sitt namn av att man där haft kistor med livsmedel och värdesaker 
undangömda. I det ena K. i Holmedals sn skall man i en grotta under 
några stenblock ha hittat en sådan kista. Jfr de många namnen med 
Kiste- som förled i Älvsb. 1., se SOÄ. XX, registret. 

Kistekasbergen Sb xistaleasborja. — Å Lysed och Vikebotten. F. led. 
är ett ortnamn *Kistekas el. obest. form av ett *Kistekasen, där s. led. 
väl är dial. kas 'svedjeland'. 

Kiståsen F yistetsan. — Liten ås å Fagervik, västnordväst om tull-
stationen. Anledningen till namnet är okänd. 

Kittelmansberget H 9.4mansberja. — Å Båcklerud, vid Flöte-
fjorden (nordväst om Käringesundet). F. led. är oklar. 

*Klacksås(en) B, ingår trol. i Klackseisbäcken kkåls,setsbcelsan, bäck 
mellan Sundstabyn och Ängebäck. F. led, är väl gen. av sv. dial. klack 
'litet brant berg'. 

Klevbergen H knvbceria. — Å Månstad. F. led. är dial. klev f. 
'brant backe (där man »kliver») uppför ett berg'. 

Klevåsen. Inom häradet finnas åtminstone 5 åsar med detta namn: 
F, J, Sb, Sd, Tö. Uttal: F, Sb, Sd, Tö kqvqsan, -(9.914 J Mmgisan. 

Klinkåsen Sk kkightsta. — Å Olerud. Där har funnits en smedja. 
Smeden kallades Klink. 

Klinten Sb, å Djuvsheden, högsta punkten på Djuvshedshöjden, 
Sd, å Takene. Uttal: la.intr,fr. 

Klockareåsen Sb kkålsarattsan. — Å Tvärdalen. Anledningen till nam-
net lär vara, att en klockare sjungit på religiösa möten som hållits där. 

Kloppåsen K kkipejsan. 	Å Årstad. F. led. är dial. klopp f. 'spång 
av stockar el. slanor'. 

Klubbeberget Sd lekåbaberia. — Vid ö. Silen inom hmnet Skogen 
(söder om Rönningstj.). F. led, är trol. böjningsform av klubba, men 
anledningen till namnet är okänd. Jfr Klub betjärn. 

Klumpåsen Sb kkömptisan. — Å Ulvestad, norr om hmnsdelen 
Tomten. 

Klädesberget J Ichbsbcerja, kkchs-. — Berg med grotta å Näva (norr 
om Grannerud). F. led. är gen. av dial. kläde n. 'kläder'. Kläder, hus-
geråd o.d. lär ha förvarats här under ofred. 

Klädesbodberget 0 kkevspabceria. — Å N. Ivarsbyn. Här skall ha 
funnits en bod, Klädesboden (Ickiegbiya), i vilken kläder förvarats under 
ofred. Jfr Jutebodudden (se uddar) och Ofredsboden (se smärre platser). 

Knattebergen Sd kniztabceria. — Vid hmnsdelen Knatten å Galte-
viken. Om f. led. se  följ. 

Knatten. Inom häradet finnas åtminstone 5 bergshöjder med detta 
namn: J (Saxebyn), K (ö. Bön), Sb (S. Ström), Sk (Bön), Tö (Stenbyn). 
Uttal: knåtta. — Namnet är best. form av dial. knatte m. 'isolerad bergs-
höjd, bergklint, bergstopp'. Jfr Knatten SOV III s. 25. K. i Skilling-
marks sn kallas även Gräsdsknatten gr.sasknattt. 

Knipåsen F kMintsan. — Å Dusserud. F. led. är trol. sv. och no. dial. 
knip m. el. urspr. böjningsform av knipa f. 'bergstopp med brant sida'. 
På bergets östra sida är ett brant stup. Enligt sägnen brukade rackarn, 
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kallad knipen (hästeknipen), avliva hästar genom att störta dem utför 
stupet. Ordet hästeknipe användes nu i bet. 'hästplågare'. 

Koberget Sb kOcerp. — Å Slämtegen (strax sydväst om Kudalen). 
I berget finns en spricka, där en ko skall ha brutit av ett ben. 

Koleberget Tr kitkabcerja. — Invid Lelång, å Skenhall. Trol, har här 
lastats kol. 

Koleföråsen Sk ki_ckaferasan (8 ce). — Å Bön, nordväst om Dammtj. 
F. led. är väl snarast ett urspr. kollektiv *kolafgri n. 'furuskog, där man 
tagit kolved', jfr y. fsv. kolaskog 'skog av sådan ålder och beskaffenhet 
att den lämpar sig till framställning av träkol' (SAOB K 1846) och fsv. 
kola vidher 'ved som användes till kolning' (Ståhl). Kolbottnar finnas 
där. Jfr Förberget SOV XIV s. 134 och Masteberget nedan. 

Kollebergen, -berget F kidabcerja, -bcerja. — Å V. Boda, nära Boda-
viken. F. led, är dial.ordet kolle m. 'hög, rund bergshöjd'. 

Kollen, Västra och Östra Sb viestara, åstara lcjl.— Två höga, runda 
berg öster om Vamnevattnet. F. led. är best. form av sv. och no. dial. 
koll m. 'rund bergshöjd'. 

Kollsåsen H kålsasan. — Å Myrvarv. F. led. är gen. av sv. dial. 
koll, varom se föreg. 

Koneberget Sb kbiabceria. — Vid V. Silen inom hmnet Näs. F. led. 
är böjningsform av ortsdial. kona f. 'kvinna'. Kvinnorna brukade samlas 
där, då de skulle ro över sjön för att mjölka. 

Kopperudresen B laparardsa. 	Höjdsträckning å hmnet Gill- 
dalen, öster om ödetorpet Kopperud. Om s. led. se  Reset nedan. 

Korpebergen 2 Sd kirpalmerja. — Å Höghult (nordväst om går-
darna) resp. Sillebotten (nordost om Ramöna). Namnet vittnar säkerl. 
om  att korpar häckat på någon avsats eller i någon spricka i de lodräta 
stup som finnas i dessa berg. Sådana stup synas överhuvud taget känne-
teckna »korpberg» (se nedan). Jfr Rammbergen-Rannberget nedan. 
Numera är korpen mycket sällsynt inom häradet. 

Korpeberget. Inom häradet finnas åtminstone 9 berg med detta 
namn: B (L. Boda), .1-1 (Månstad-Holmedals prästgård), 3 Sb (Djuvs-
heden, Näs, Risviken), Sk (Hångstad-Klevan), Tö (Töresbyn), 2 ö 
(Stommen, L. Strömmer) . Uttal: kårpabcerla, Tö och ö -bar». Se föreg. 

Korpefjällen Sb kirpafjcela. Binamn: Kalveberget k?tkvabccria. 
Bergkomplex med hög tvärbrant bergvägg å Långelanda. 

Korpefjället J, å Grävbacka, K, å Liane. Uttal: kirrioafgela. 
K. i Järnskogs sn är delvis tvärbrant, det andra K. har ett bergsstup på 
omkr. 10 m. Jfr Korpebergen ovan. 

Korpeknatten K kirpaknatrot. 	Bergkulle (»knatte») å Håltebyn. 
Jfr Korpebergen ovan. 

Korpåsen. Inom häradet finnas åtminstone 4 åsar med detta 
namn: 3 H (Bergerud, Hajom, Hän), Tr (Sandviken). Uttal: kirpasan, 

— Jfr Korpebergen ovan. 
Kottåsen K kitctsan. — Kattåsen ek (torp). — Ås med ödetorp å 

Stommen. F. led. är ortsdial. kott(e) n. 'liten bostad'. 
Kransås Sb krånsgs. — Kransåsfjället Sverige V s. 531. — Å Årjäng. 

F. led. är väl gen. av släktnamnet (soldatnamnet) Krans. Jfr Kransås, 
soldattorp i Laxarby sn, Vedbo hd, Ålvsb. 1., se SOÄ 19 s. 65 (Lundahl). 

Krinsenborg Sb krinsanbeiy• — Rund jordkulle å Lysed. Namnet 
är bildat till ett mot no. dial. krings, krins 'krets, cirkel' svarande ord 
efter mönster av namn sådana som Frö jdenborg, Trojenborg o.d. 
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Kristi berg Tö kristz bciri. Binamn: Kristi näve krtstz nckva. 
Å Töresbyn. 

Kråkefjället Sb krdkafjcel.a. — Bergshöjd mellan Kyrkerud och 
Lysed. 

Kråkegullberget Ö krdtkagulbarja. — Å Boda. F. led, är dial. ordet 
kråkegull 'glimmer'. 

Kråkegullhöjden K kretkagulhogda. — Å Herredalen. Om f. led. 
se  föreg. 

Kråkgullsåsen H knikgulseAsan. —Å Holmerud. Om f. led. se  
Kråkegullberget. 

Kulåsen F 1463san. — Hög bergknalle å Nästeviken. F. led. är 
urspr. böjningsform av kula i bet. 'rund höjd' (jfr NG V s. 29, SOÄ 
VII: 2 s. 290). 

Kungafjället B keigafjcbl.a. — Rygg på Lubberfjället (Vik). Anled-
ningen till namnet uppges vara, att man härifrån såg kungens (Karl 
XV:s) båt när han for på Lelång upp till Lennartsfors för att inviga 
Dalslands kanal. 

Kuttåsen Sb kiatesen. — Ås (med rävide) å Nässlebacka. Namnet 
är oklart. 

Kvartmeåsen K kvci.4magsan, kvcitme-. — Liten ås å Bjärn. Här-
ledningen av f. led. är okänd. 

Kyrkeberget B yorkabasrja, å Sundstabyn, Sd ybrkabcerja, liten 
bergudde i Bysjön. 	Anledningen till namnet på K. i Blomskogs sn 
skall vara att maten gjordes i ordning i stugorna, när kyrkfolket hunnit 
dit från kyrkan. Invånarna i hmnet Byn brukade ro till K. i Bysjön, 
när de skulle till kyrkan. Jfr Kyrkekleven (avd. backar). 

Kyrkeknatten J yirryaknafrp. — I Kyrkeholtet å Fjäll. F. led., 
böjningsf orm av kyrka, betecknar enl. uppgift i orten möjligen en 
grotta som finns i kanten av berget. Jfr Varspe kyrka, se smärre platser 
nedan. Om s. led. se  Knatte- ovan. 

Kyrkåsen. Inom häradet finnas åtminstone 3 åsar med detta namn: 
K (ö. Bön), Sb (Högerud), Sd (Skogen, nordväst om Braxentj.). Uttal: 
riorkgisan, 	— K. i Karlanda har fått sitt namn efter grottan Varspe 
kyrka (se smärre platser), K. i Silbodal efter läget nära (gamla) kyrkan. 
Om K. i Sillerud finns en sägen, att där stått en kyrka, vilket dock ej 
synes troligt. 

Kåveberget H kiwaberp. — Å Hajom, öster om Hajomssätern. 
F. led, är dial. ordet leave 'litet rum' (varom se Kaven, avd, grottor), 
här i den överförda bet. 'liten grotta'. En sådan finnes i berget. Jfr 
även Kdven, avd. vikar och dalar. 

Kämpekastet Tr pempakåsta. 	Bergsstup å S. Viker. F. led. är 
väl urspr. gen. pl. av kämpe, kanske i betydelsen 'jätte', jfr no. kjempe-
använt som första led i sammansättn. för att beteckna något av osed-
vanlig storlek. S. led, är kast 'brant där man kastar ned timmer o.d.' 
(Ståhl). Jfr även Kämpeberget OGB XX: 1 s. 157. 

Käringeberget Sd, bergudde i L. Bör, Tö, å Skrädene, vid sjön 
Töck. Uttal: Sd gxkinabterla, Tö -brig. 	K. i Töcksmark skall ha sitt 
namn av att en kvinna dränkt sig där. 

Käringehöjden Sb g4'rtgahogda. — Å D juv (väster om tjärnen 
Fillskruck). 

Käringeknatten Sd Akinaknatei• — Bergshöjd å Åsebyn. 
Käringeåsen Sb, å Sillegårdsed, öster om Galtaråsen, Sk, å Bön, 

mellan Halvarsgården och Väststugan. Uttal: Sb pprzgadsan, Sk yc'przga- 
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asan. — K. i Skillingmark skall ha fått sitt namn av att en vrång och 
bister käring brukade gå dit och sätta sig, när hon var på dåligt humör. 

Kölnebergen K, å Hög, Sb, å Huken. Uttal: ybcerja. 	F. led. 
är böjningsform av kölna 'liten byggnad för torkning av malt, lin o.d.'. 

Kölneberget Sk xiinaberp. — Å Holmserud. Se föreg. 
Kölneknatten B yiinakna. — Liten bergknalle (i dial. knatte) 

å Torkilsbyn. Om f. led. se  Kölnebergen. 
Ladan Sb 14a. — Höjd å Huken. Där fanns förr en lada för för-

varing av löv, starr och ljung. 
Laduhöjden H li2t1ogda. — Å Stallarbyn, väster om Agntj. Tro!. har 

där stått en lövlada. 
Laduåsen J, å Söpple, Sb, å Djuv. Uttal: J lciasan, Sb kasan. 

L. å Djuv har sitt namn efter en lövlada, som tillhörde hmnsdelen 
Sydstugan. 

Lakarsfjället B kkas,fiel.a. 	Bergsområde å Ingebyn och Mon. 
Härledningen av f. led. är okänd. 

Lakeberget. Inom häradet finnas åtminstone 5 berg med detta 
namn: 4 Sb (Högerud, Klevane, Långelanda, Nässlebacka), Tr (Sken- 
hall). Uttal: Sb kkabcerp, Tr kkabdrp. 	F. led. är kompositionsform 
av sv. dial. laka 'tvätta kläder'. 

Lammåsen Sb lånzasan. — Å hmnet Huken, invid de äldsta går-
darna. Trol. har här funnits en hage för lamm. Jfr Lammehagen (se 
terränger nedan). 

Lekareåsen H kkaraasan. — Å Pikstad. F. led. är en bildning med 
västsv. -are till verbet leka. Jfr Leikarvolden NG XIV s. 109, NG Inledn. 
s. 64 f. och Tutjarnsleken nedan. 

Likberget B 4kbcerp. — Slätt berg omkr. 200 m väster om Olerud 
å Näresbyn, vid en stig till kyrkan. Förr, då man bar liken till kyrkan, 
brukade man sätta ned kistan och vila här. 

Liljeåsen Tö /b/jaasan. — På gränsen mellan Elovsbyn och Töres-
byn. Anledningen till namnet är okänd. 

Lillarkullen Sk lgfirlorg. — Å Gunnerud. F. led. är en bildning med 
västsv. -are till ortsdial. lilla 'locka (på korna)'. Jfr Lockareber get. 

Lindehöjden Sk litphogcla. — Linhöjden 1865 glex s. 160. — Å 
Bergerud, sydost om Graveretj. 

Lindåsen Sd Nuebstz. — Å Leverhögen, öster om Dalarna. Tro!. har 
där vuxit lind. 

Loekareberget J lalsar(a)bwrp. — Å Ö. Boda, söder om Rundinerud. 
F. led. är en bildning med västsv. -are till verbet locka. Jfr Lillar-
kullen ovan. 

Lommeberget Sb liappbceva. — Vid Furskogstjärnet. F. led, är 
böjningsform av fågelnamnet lom. 

Lubbe(r)fjället, -höjden B liåbarficela, -hojda, luibahojda, (nökara, 
sar) labali4jda. Binamn: Högvalarna hov4kana. — Bergmassiv å Vik. 
Namnet har trol. från början betecknat hela den bergiga obygden 
(»fjället») mellan gårdarna Vik i Blomskog och Låbyn i Silbodal. F. led. 
är i så fall urspr. tro!. fsv. gen. (* LOubyar-?) av gårdnamnet Låby (n) . 
Jfr dock möjl. Lubberhaugen NG VI s. 197, Lubyn SOÄ XIX s. 17 a. 
Namnet Högvalarna innehåller väl ordet varde 'vårdkas'. 

Luntan Tö lånta. Binamn: Lunteberget låntabarp. — Vid hmns-
delarna Gamlen å Elovsbyn. Härledningen av Luntan, Lunte- är okänd. 
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Lustig(e) kulle F lustig? k2.—Å Sundsbyn, öster om Bergviken. 
Namnet skall vara givet med anledning av en fest på kullen i samband 
med bränning av »bråtar» på ett svedjefall. 

Lyareberget H lgarabcerp. — Å Hän. F. led, är en bildning med 
västsv. -are till dial.ordet ly(da) 'lyssna'. Anledningen till namnet är 
att man brukat gå upp på berget för att lyssna efter kreaturen. 

Lyareåsen Sb lgaraasan. — Å Kalleboda, omkr. 500 m söder om 
gården. Angående f. led. se  föreg. 

Lydersåsarna Ö lgdds,asana. — Å Juskog, nordväst om Söpple-
sätern, väster om Lydersdalen. F. led, är oklar. 

Lyssåsen J-K lg,yasan. — Lysåsen 1666 db. — Vid gården Lyssås 
i Karlanda sn. 

Låkebergen Sd liikabceva. — Höga berg å Höghult, väster om 
Låketj. Namnet är väl en förkortning av ett urspr. *Låke(fjärns)bergen. 
För förklaring se Ldketjärn ovan (Ståhl). 

Långebroåsen K lbeabroasan. —Å Vännacka, vid gamla vägen till 
Stommen. F. led. avser en lång kavelbro över en sankmark. Jfr Långe-
bron, avd, vägar, broar o.s.v. 

Lämmehöjden K lckmahogda. — Å Håltebyn, öster om tjärnen 
Lillebrunnen. F. led. är böjningsform av kim i betydelsen 'fälla för 
mindre djur'. Jfr Lämmetjärn ovan. 

Lämmeåsen B, å Söpplanda (Lämåsen 1655 db), ingår i Lämmeds-
myren lemaasingra, Sd, å Skogen, Sk, å Vikene. Uttal: l&magsti, 
— Om f. led. se  föreg. namn. 

Länsmansberget Sd /dnsmansbcerp. — Berg med avsatser på en 
liten genstig vid en vägkrök å Tegen. Här skall en länsman ha ridit 
omkull och brutit nacken. 

Lögeberget Tr ligabcerp. 	Vid Lelång inom Skenhall. F. led. är 
kompositionsform av löga 'bada'. 

Lökebergen Sb l4kabcerja. — Låga flata berg på hmnsdelen Berget 
å Tvärdalen. Där växer gräslök. 

Lövbergen Sd lvbcerja. — Å Snarkil, vid Järnsjön. 
Malisberget K m4lisbcerp. —Ä Hög. Namnet är oklart. En åbo på 

Maliserud å Hög, kallad Malisen (inlisan), skall ha ramlat utför berget 
och slagit ihjäl sig. 

Malmberget H, å Kroken, söder om Mellantj., K, å V. Bön, 
norr om Högåsen. Uttal: måkmbcerp. — Vid M. i Holmedal finns det 
myrmalm. Om M. i Karlanda meddelas det, att en patron Lampa i Pik-
stad där lät borra efter malm. 

Manneberget J (-Sk) månaberp. — Berg å hmnet Kronan. Namnet 
är väl förkortning av ett urspr. *Mannehölsberget e.d. (Ståhl). Berget 
ligger vid Mannehölen i Mörtebäcken (varom se smärre platser nedan). 

Masteberget Tr mastabdrp. — Å hmnet Skenhall. Trol. har man 
huggit mastträd invid berget. 

Mastehöjden Sd måstahogda. — Sydväst om ödetorpet Mastebråten 
å Gängene. Jfr föreg. 

Matteskullen F måtaskiA. 	Gruskulle å öjersbyn. F. led. är gen. av 
mansnamnet Mattes (Maffias). 

Mattnansåsen Sd måtizan.seisti, måtnans-. — Å Sandtegen, söder om 
Dyvelsmossen. Namnet är oklart. Möjl. är f. led. gen. sg. av ordet mark-
nad (i dial. nu  meitti) i bet. 'ställe där mycket folk samlats (t.ex. vid 
olovligt fågelskytte om våren)'. 
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Mellomåsen J melomasan. — Å N. Lian. F. led. är biformen mellom 
till mellan. 

Metebänken F mUabegkan. — Berg vid stranden av Dammtj. å 
öjersbyn. 

Middagsknatten K mh_lasknattt. 	Bergstopp (»knatte») å Årstad. 
Namnet betyder, om det är givet i hmnet Mölnerud, 'den bergshöjd 
över vilken solen står vid middagstid'. Om ortn. med dylik innebörd se 
Middagsrösen, avd, stenar och rösen. 

Midsommarkullen Sb mbomarkCil (8 	— På Forsbacka å 
Huken. Här hade ungdomen midsommarvaka i äldre tider. 

Migareberget 2 Tö migarabarja. — Å Bryngelsbyn, resp. Skrädene 
(det senare vanl. kallat Käringeberget). Om f. led. se  Migarefallet (avd. 
vattendrag). 

Mjölkeberget Sb mibkkabcerja. — Å D juvsheden. F. led. är komposi-
tionsform av verbet mjölka. Namnet betyder säkerl. 'berget där man 
brukar mjölka'. 

Munkekullen Sb mögloakål. — Å Klevane. F. led. är urspr. böjnings-
form av ortsdial. munke m. ' (bakverket) munk'. Namnet är föranlett av 
kullens runda form. 

Märreberget. Inom häradet finnas åtminstone 4 berg med detta 
namn: 2 Sb (Lian, Tegen), 2 Sd (Egenäs, Tenvik). Uttal: mdrabcerja, 
Tenvik måra-. — I samtliga fall uppges anledningen till namnet vara att 
en märr förolyckats genom fall utför berget i fråga, vid M. i Tenvik 
genom drunkning. 

Märreskallarna K måraskalana. — Berg å Smolmark, väster om 
Märreskallmyren, öster om Västgårdssätern. Anledningen till namnet 
skall vara, att man hittat en hästskalle på platsen. 

Möreberget K mitrabcerja. — Å Hämnäs. F. led. är böjningsform av 
sv. dial. mör 'myra'. 

Mörekullen Sk m&yrakal. — Å Holmserud. Om f. led. se  föreg. 
Möråsen K miyasan. — Å Mölnerud. Om f. led. se  Möre berget. 
Nebo Ö 4bo. — Högsta punkten på Sätertjärnshöjden. Namnet 

är givet efter det berg, varifrån Mose enligt 5 Mos. 32: 49 fick se 
Kanaans land. 

Nordar ås J nOar (sis. — Å Korsbyn. F. led. är urspr. sv. dial. 
nordare 'nordligare, norra'. 

Noteberget. Inom häradet finnas åtminstone 3 berg med detta 
namn: H (Stallarbyn, vid Kroksjön) , Sd (Norane, vid St. Bör) , Sk 
(Olerud, vid Björkelången). Uttal: m3tabcerja, Sd även notaberja. 
Namnet betecknar i samtliga fall ett ställe där man dragit not. 

Notebodberget F nötdbuberja. — 1 östra Nästeviksviken av Fuxen. 
Om f. led. se  viknamnet Notebodviken. 

Notebodberget H nbtabuberja, nötabua Noteboden. 	Å Kroken, 
vid Sandsjön. Prosten på Holmedal hade notbod där. 

Nödhjälpeberget Sd Ojelpabcerja, nivelpa Nödhjälpen. — Berg 
å Torgelsbyn. Anledningen till namnet är okänd. 

Odlingsberget Sd i2dlzgsbcerya. — Å Högstakan (norr om örtj.). 
F. led. är gen. av dial.ordet odling f. 'nyodling'. 

Offerrösåsarna H difrasqsana med Offervdlen etfarvaht. 	Åsar å 
Hajom. Där är tre rösen med en »offervål» (högar av ris och pinnar), 
som tillkommit genom att förbipasserande här »offrat» en sten, en 
pinne el.dyl. Om anledningen till »offrandet» på detta ställe är nu intet 
känt. Jfr Offervdlet, smärre platser nedan. 
12 
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Ofredshöjden J, å Korsbyn, öster om Ofredsmyren, K, å Hög, 
sydväst om L. Fjorden. Uttal: J Kroshogda, K itfreshoyda. — Namnen 
beteckna säkerl. platser dit befolkningen dragit sig undan vid ofred. 
Jfr Ofredsbacken, -boden, -drågen, -hultet, -mossen, -myren (avd. 
backar, dalar, terränger, grottor) samt Boddrdgen (avd. dalar). 

Onsdagberget Sb önstabcerp. — Å Lysed. Anledn. till namnet 
är okänd. 

Orrefjällen 2 Sb, å Högerud resp. Strand. Uttal: årafMa• 	F. led. 
är böjningsform av fågelnamnet orre. 

Orrekullen J iirakii/. -- Vid Orremossen å Näva. Om f. led. se  föreg. 
Ostebergen 0 åstabarja. — Å N. Ivarsbyn, norr om Flatsmyren. 

F. led, är böjningsform av ost, men anledningen till namngivningen 
är okänd. Jfr Sötostbeicken och Söposteber get. 

Osteberget Sb dstabcerp. 	Å (övre) D juvsheden. Namnet är 
möjl. en pendang till Mjölkeberget, givet på grund av läget invid detta. 
Jfr föreg. 

Oxeberget K ölcsabcerp. — Å Herredalen. F. led, är möjl. böjnings-
form av sv. dial. oks 'bergkant, klippvägg' — berget stupar tvärbrant 
ned i Långtjärn — snarare dock böjningsform av ordet oxe. 

Oxbol H öksbok, 6bbok. — Brant ås och mosse (även kallad Oxbols-
mossen) å hmnet Tveten, nordnordost om Vässletj. Namnet kan möjl. 
vara ett urspr. *upsbordh 'takkantsbräda' som beteckning för en klipp-
formation. Om övergången ps>ks se gårdn. Uppsala, Holmedals sn. 

Pallserehöjden K pdlsarahogda. —Å Lysås. F. led. synes vara ett 
eljest ej känt ortnamn *Pallserud. 

Paradisfjället Tö p4rad2sfjela. — Å Elovsbyn. 
Pelahus K paahus. — Norra delen av Abborrkullarna å Årstad. 

Namnet är dunkelt. 
Penningberget J, å St. Koppom, Sk, å Boda, öster om Ris- 

vattnet, Tö, å Sanda. Uttal: J Sk pientgba,rp, Tö -barp. 	P. å Boda 
har en omkr. 100 m lång och 2-3 m bred »bottenlös» spricka, i vilken 
enligt sägnen en skatt skall finnas. Om P. å Koppom berättas ett par 
av de vanliga sägnerna om en skatt, som det ej lyckas någon att be-
mäktiga sig. Se följ. 

Penningkullen 2 Tö Pchittgkga. — Å Dalen, öster om Långvatts-
dalen, resp. å Ärtetjärn, söder om viken vid hmnsdelen Intaget. Det 
berättas att försök gjorts att komma åt pengar, som tros vara nedgrävda 
i P. å Ärtetjärn. Jfr föreg. 

Pingsttidåsen Sb pinstivan. — Å Näs, vid en gångstig till hmns-
delen Vageln å Lysed. Anledningen till namnet är trol., att ungdomen 
vid pingsttiden samlats här till dans och lekar. 

Pommersåsen Sk pinzdsetsan. — Å • Bön, nordost om Dammtj. 
Namnet är förmodligen givet av någon som deltagit i ett krig i den 
tyska provinsen Pommern. 

Pontusberget K pcintusbcerp pinatus-. — Å S. Fors, vid landsvägen 
öster om Forstjärnet. Berget skall ha varit tillhåll för en jätte som 
hette Pontus. 

Porslinskullen Sb påstlznsfritl. — Å Huken. Namnet är möjl. för-
anlett av jordmånen, som är hård lera. 

Pottalsberget F påtasbcerp 	 Liten bergkulle å Flötane. 
F. led. är gen. av ortsdial. pottal 'palt (maträtten)' (jfr västg. dial. 
pattala 'paltbulle'). Namnet är väl givet med anledning av bergets form; 
jfr Pattalknatten OGB XX: 1 s. 160. 1 orten berättas att en person 
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skulle ha varit inne hos nissar, som troddes bo i berget, och blivit 
bjuden på pottal. 

Prästen F prdsh;t. — Berg å Båstenäs, väster om Hästön. Anled-
ningen till namnet skall vara att vatten sipprar utför berget, som där-
igenom blir svart och liknar en prästkappa. 

Pumpareberget J pbmparaborja. — Stupar brant ned i Käfstjärnet 
å Påterud. F. led. är oklar. 

På grotte Sd pet gråta. Berg å Äskedalen. Under ett framskjutande 
parti av berget finns en öppen grotta. 

Påskeberget B (Sundsbyn), Sk (Vikene), Tr (Gunnarsbyn). 
Uttal: B Tr paskabdrja, Sk piiskabceria. — Man har eldat påskeldar på 
dessa berg. 

Pälsås Sb pcblsets. — Å Årjäng. F. led. är kanske urspr. gen. av 
mansn. Pelle. 

Rammbergen H rånibeerja (uttalet uppgivet i Dusserud, V. Fågelviks 
sn). 	Å Gårdtveten, väster om Nedre Abbortj. F. led. är dial.ordet 
ramn 'korp'. Bergen ha på södra sidan tvärbranta stup, där korpar 
kunna ha häckat. Jfr Korpebergen. 

Rammberget H, å Gårdtveten; ett av föreg. J, å Näva, ö, å 
Stommen, öster om skolh. Uttal: H rån:tbc-eva (uttalet kanske ej genuint), 
J remlb(erja, Ö rearibarja. — Om f. led. se  föreg. Bergen erbjuda häck-
ningsplatser för korp på svårtillgängliga klippavsatser. 

Rannberget K I-i:Mer». — Å Hög. F. led. är väl utvecklad ur ramn 
'korp'. Berget har det för »korpbergen» karakteristiska utseendet med 
en tvärbrant bergssida. Jfr föreg. och Korpebergen. 

Ransbobergen Tr rcinsbubwria. — Om f. led. se  Ransbotjärnet. 
Reset Tr (S. Viker) resa. — Högsta punkten på landsvägen till 

Blomskog. F. led. är best. form av en motsvarighet till no. dial. ris, r& 
n. 'jordrygg, bergrygg, högsta punkten på en backe'. 

Revbensåsarna Sd rensetsana. — Å Långfors. Jämförelsenamn. 
Ringhögg Sb righsg. 	Bergkulle å Vikebotten (nordväst om 

Dammtj.). Anledningen till namnet är okänd. 
Rolansbergen Sd rlansbeeria. — Å Sulerud. F. led. är oklar, möjl. 

gen. av mansnamnet Roland. 
Romsåsen Sb römsetsan. — Å N. Ström och Ulvestad (nordväst om 

Yxtjärn). Åsen är möjligen uppkallad efter Romsaasen i Askim, Ostfold 
fylke, Norge, känt för sina nickelgruvor; jfr Norges Land og Folk I 
s. 106. 

Ropareberget F rOaralmerja. — Vid St. Le inom V. Viker, mitt emot 
Bärön. F. led, är en bildning med västsv. -are till ropa. Namnet anger 
att man härifrån ropat efter båt från Bärön. Jfr Balastad (se vikar) och 
Roparedragen (se dalar nedan), Ropstaden (se terränger) samt Lex.. 
Ropudden SOV III s. 97. 

Rödbergen J råbcerja. — Å Ö. Boda, vid N. Mjögsjön. F. led. är 
urspr. böjningsform av dial. röda 'röding'. Vid berget finns ett grund 
i sjön, där man brukat fiska röding. Jfr Rötjärn (et) och Rövattnet. 

Rulleball(såsen) H r‘clabal(sqsan). — Kupig, hög och rund bergkulle 
å Hällesrud. Namnet innehåller ett mot no. dial. rulleball 'bulle av hop-
rullat kött' svarande ord och är trol. givet med anledning av berg-
kullens form. 

Rumpåsen J (Strömsmark), Sk (Vikene). Uttal: rinnpeisan, -ast1. 
F. led, är urspr. böjningsform av rumpa f. 'svans, svansliknande 
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terrängparti'. Södra änden av R. å Vikene liknar en svans. Jfr Långe-
rumpan och Rumpan (se terränger nedan). 

Runarkullen J r(inarkå i. — Å Grävbacka. F. led. är oklar. Enligt 
sägnen skall en Runar ligga begraven där. 

Runde kulle K rulla kåla. — Å Håltebyn, öster om Gravtj. 
Rundåsen J riottasan. — Hög, rund ås å St. Koppom. 
Runshögen B rtinshgen. — Kulle på gränsen mellan Blomma och 

Låbyn. F. led. är trol. urspr. böjningsform av dial.ordet runsa 'gunga 
(av visst slag)'; jfr Runsebacken (se terränger). 

Ryskkullen Tö råskål. — Vid Töcken, norr om hmnsdelen Stödan 
å Bryngelsbyn. F. led. är möjl. ortsdial. rysk f. 'ryssja'. Anledningen till 
namnet anses kunna vara att man haft en ryssja utspänd till torkning 
på kullen. 

Råberget Sb-Sd reibceria 	— Råbergh, Råberget 1666 db. — 
F. led, är ordet rå i bet. 'rågång, gräns'. Berget ligger på gränsen mellan 
Sillegårdsed (Silbodal) och Leverhögen (Sillerud). 

Råberget Sd-Gillbergs hd ribwria (vanl.), rtibcerja rejberja el. 
rirbw,stisti Råbergsåsen. — På gränsen mellan ett flertal hemman i Sille-
rud (Humletorp, Fjällane etc.) och Svanskogs sn, Gillbergs hd. På 
berget står ett stort gränsröse, Råbergsrösen (råbetsr6isa). Om f. led. 
se  föreg. 

Rågberget Sb rkgbceria. — Flackt berg på ett gärde i Långelanda. 
Där torkades råg (för malning). 

Rågåsen K råggsan. — Å Arstad. Säkerl. har här odlats råg i svedje-
land (»rågbråtar»). 

Rävbåskullen H rievbaskiil. — Åker till hmnsdelen Gärdet å Bäcke-
varv. F. led, är rävbås 'fälla (med tre väggar och uppgillrat tak) för 
fångst av räv'. Jfr J. Sahlgren i NoB 1920 s. 164. 

Rävebergen, -berget. Inom häradet finnas åtminstone 11 berg med 
detta namn. Uttal: reevabcerja, -Nerya, Sd (altern.) riera-, Tö Ö reevabaria. 

F. led. är böjningsform av djurnamnet räv. Namnet betecknar i 
;åtminstone tio av fallen berg med rävide (n). 

Rävehålsbergen Sd rievahtts,bceua, Koms-. — Del av Stenarsbyåsen 
å Stenarsbyn, med rävide. F. led. är möjligen urspr. gen. av en mot- 
svarighet till västg. dial. rävul 'rävbo' (Rz s. 780 a). Jfr Ute fjäll. 

Rävekullen B ~kål. — A hmnet Breviken. Jfr Rävebergen ovan. 
Rävåsen Sb reevasan. — Å Låbyn. Där har varit rävide. 
Röde knatte Tö roa knetta. — Bergshöjd (»knatte») å hmnet Dalen 

vid riksröset 35 A Rödknatten. 
Römmeberget Ö hiabarja. — Slätt, sluttande berg vid Gammel-

sätern å Anunderud. F. led. är dial.ordet römme 'tjock grädde'. Anled- 
ningen till namnet lär vara att en äldre man ramlat omkull här och 
vält ut en bytta grädde, som han hämtat på sätern. Jfr Sötostbäcken 

.och Söposteberget. 
Rösåsen. Inom häradet finnas åtminstone 4 åsar med detta namn: 

B-H (Fölsbyn), B (Vik), J (Hajom-Korsbyn), Sk (Holmserud-Vikene). 
Uttal: B råsasti, H J Sk rbseise. 	F. led. är dial. rös f. 'röse'. Tre av 
åsarna ha namn efter gränsrösen, en (Vik) efter ett röse av annat slag, 
möjl. gravröse. 

Sandaknatten Sd sånaknatv,, Binamn: Sandaneknatten sicttana-
.knak (y.). — Sannaneknatten ek GS. — Hög bergstopp (»knatte») å 
hmnet Sanda, i dial. Sandane. 

Saxebergen J silksaboria. — Å Saxebyn, sydväst om Nässjön. 
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Siljekullen 2 Sb sbljakå 1, -hg. — Å Backa resp. Tvärdalen. F. 
led. är böjningsform av dial.ordet si/j f. 'sälg'. På krönet av S. å Backa 
finns en vacker järnåldersgravhög. 

Silvergruvan Sd Alvargruva. — Berg å hmnet Harnäs. Här finns 
svavelkis, vilket föranlett sprängning efter silver. 

Sions berg Sd sions brj. — Å Hjällen. Berget är uppkallat efter 
Sion i Jerusalem. Jfr Nebo ovan. 

Skansehöjden Tr skansalzifyda, shinsan Skansen. — Ä hmnet Trane, 
öster om Bryntorpsön. Om någon skans här är nu intet känt. 

Skansen Sb, kulle å Nässlebacka, Tö, höjd å ö. Bön, vid hmns-
delen Älverud. Uttal: skcinsan. — Kullen å Nässlebacka lär vara uppkallad 
efter Skansen i Stockholm av ett par gubbar som satt där och »festade». 
På höjden å ö. Bön finns en gammal skans (se östlind s. 16). 

Skarpeberget (med Skarpekleven) Sd skårpabcerja. — Å Bryngels-
byn. En soldat Skarp hade skogsskifte här. 

Skavåsen Tö skilvasan. — A Sanda, norr om Sundvattnet, öster om 
Kulpan. F. led. är trol. sv. dial. skav 'avskavd bark till kreatursfoder'. 

Skifferberget B (Öbyn), Sb (Risviken). Uttal: gqarbcerja (B), War- 
(Sb). 	F. led. anger förekomst av skiffer. Jfr Skifferdreigen (se 
dalar nedan). 

Skifferhöjden Sd sffarhogda. — Å Sulerud med Finntorp. Om 
namnet se föreg. 

Skjorteberget Sb sötabcerja. 	Å Risviken, söder om Motj. F. led. 
är väl böjningsform av skjorta, men anledningen till namngivningen 
är okänd. 

Skottersberget Ö skitatsbaria. Binamn: Skotteberget skidabarja. 
Å N. Ivarsbyn. F. led. är oklar. Jfr Skottdyveln (se avd, sjöar och 
tjärnar) och Skottniyren (se terränger). 

Skräbergen Sb skrOcerja. — Berg som slutta brant ned i V. Silen 
å hmnet Lysed, norr om hmnsdelen Vageln. F. led. är flertydig, möjl. 
ett urspr. skreiä- (med samma utveckling ei> ä som t.ex. i gårdnamnet 
Klevane i Silbodals sn, uttalat kkeevana), motsvarande no. dial. skreid 
'sned, sluttande, hal'. Snarare bör (enligt H. Ståhl) f. led. tolkas som 
böjningsform av ett mot no. dial. skreid f. 'en nedstyrtende masse' 
(Aasen) svarande ord, vilken senare förklaring stödes av ortstraditio-
nens uppgift om att »skrcia» (=*skreden? 'skredet', i senare tid upp-
fattat som ett personligt väsen?) på denna plats skall ha tagit livet av 
två barn. Två offervål ha funnits där. 

Skutebergen Sd skiktaberja. — Höga berg å hmnet Kärn, sydost 
om Hanketjärn. F. led. är böjningsform av ordet skuta i bet. 'fram-
skjutande klippa, bergvägg som skjuter fram något el. sluttar ut över 
en klipphåla'. Jfr Ulvshuvudskutan och följ. namn. 

Skuteberget. Inom häradet finnas åtminstone 4 berg med detta 
namn: H (Hällesrud, mellan hmnsdelarna Hagen och Rabben), J 
(Strömsmark, vid sjön Vädungen), 2 Sk (Boda, bergudde i Askesjön; 
Holmserud, berg väster om hmnsdelen Lövnäs). Uttal: skittabceria. •••• 
Om f. led. se  föreg. F. led. i S. å Hällesrud syftar trol. på det höga 
klipparti, som skjuter fram över en klipphåla på bergets östra sida och 
som möjl. givit anledning till gårdnamnet Hällesrud. 

Skvaleberget Sd skv4kabcerja. — Å Ulvestad. En bäck rinner med 
brant fall utför berget. 

Skyttarekullen Sd skara/da. 	Gruskulle å Gängene. F. led. är 
urspr. fsv. skyttari 'skytt'. 
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Skårsåsberget B slosseisbdrja. — Skårsååsberget 1655 db. — Berg 
å Skdrsdsen slciseisan, ett skogsområde å Söpplanda. F. led. i Skårsåsen 
är gen. av det i ortnamn vanliga skår (fsv. och fno. skor) 'inskärning, 
bergsklyfta'. 

Skärmen Sk sdrman. Binamn: Skärmåsen shrmqsan. — Å Gunne-
rud och Bön. Anledningen till namnet synes vara att åsen avskärmar 
aftonsolen för de norra gårdarna i Gunnerud. 

Sladhallen Sb 	— Å hmnet Nässlebacka. F. led. är en 
motsvarighet till no. dial. slad 'svagt sluttande, snett liggande'. S. led. 
är best. form av hall f. 'berghäll'. Namnet är föranlett av att landsvägen 
går snett uppför en bergssluttning, varigenom vägbanan blivit sned. 
Jfr E. Noreen i NoB 1919 s. 139. 

Sladhällarna B tsiahce/w. — Sneda berghällar på och vid en väg å 
Ekenäs. S. led. -hällarna el. källorna är best. form pl. av antingen häll 
f. el. det liktydiga hälla f. Jfr föreg. 

Slantberg Sb lletntbwrj. — Berg med timmerplan vid V. Silen inom 
hmnet Risviken. F. led, är möjl. sv. dial. slant 'hal, glatt, slipprig'. 

Slottet Sk airta. — Högt berg med en lodrät vägg å Boda. Säkerl. 
jämförelsenamn; jfr Slottet SOÄ XIX s. 247, OGB XVIII s. 227 och där 
cit. litt. 

Slottsmuren Sk »mun. — Berg å Bergerud, väster om Lereviken 
av Askesjön. En bergvägg på sydsidan har trol. ansetts likna en 
slottsmur. 

Smörjeberget J smörjabceria. —Å Korsbyn, öster om hmnsdelen 
Hålan. I en spricka i berget finns en mjuk, fet bergart, som förr använts 
till vagnssmörja. 

Solbergsknatten Tö sOba,sknatei. 	Högt berg med nästan kal 
hjässa (»knatte») sydväst om hmnsdelen Intaget å Ärtetjärn. Namnet 
betyder 'den solbelysta bergshöjden'. Solen »kommer på» tidigt på 
morgonen och. går ned sent på kvällen. Förr samlades man här till 
gökotta. 

Solfjäll Sk (Bergerud) ; ingår i Solfjällbron (sOfyvlbrQa), bro över 
Sundshagsforsen, och Solfjällmossen (80 f icelmgsan), mosse omkr. 
2 1/ km väster om Solfjällbron. Namnanledningen är obekant. 2 

Solsbergen Sk sålsbwja. — Å hmnet Kleven, vid Askesjön. En man 
från Bergerud, som hette Sol, påstås ha drunknat där för omkr. 100 
år sedan. 

Solåsarna F sökasana. 	Kala, soliga åsar utefter vägen mellan 
Stommen och Upprann. 

Speekåsen Sb spdsetsan. — Åsrygg å Risviken. F. led, är möjl. orts-
dial. spek m. 'sparv' el. 'membrum virile', men anledningen till namnet 
är okänd. 

Stampehusbergen J stionpahusbcerja. — Å St. Koppom, vid älven. 
Här har funnits en vadmalsstamp. 

Stekaråsen Sk skqicareisan. — Å Holmserud, nordväst om hmns-
delen Tomten. F. led. är oklar, möjligen en utvidgn. med västsv. -are till 
steka. Namnet betyder kanske 'åsen där solen steker hett'. 

Stensbrottsåsen Sd stbrisbrotsetset. Binamn: Stensbullsåsen sMns-
budseista. —Ä hmnet Bäcken. F. led. är väl gen. av sten i koll. bet. och 
gen. av brott i bet. 'brytning' (jfr Vdrbrottfjället) eller av dial.ordet bråte 
'svedjeland'. F. led. i Stensbullsåsen är oklar. 
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Stenulvsfjället H (öster om Fjällbäck å Holmerud), K (norr 
om Uddetj. å Kesebotten). Uttal: stbiusfjwka. 	F. led. är gen. av orts- 
dial. stenulv 'berguv'. Berguv har häckat där. 

Stenulvsknatten H stbms,knat.n. — Hög bergknalle (»knatte») å 
Uppsal (nordväst om Uppsalstjärnet). Om f. led. se  föreg. 

Stenurden F st0493,. — Berg med nedrasade klippblock å Låssbyn 
(väster om Låssbytj.). Namnet är best. form av sv. dial. stenurd f. 'sten-
gryt', som här (möjl. genom anslutning till det mask. ås) antagit 
mask. genus. 

Stollåsen K ståletsan. — Å hmnet Mörtnäs, vid Stollet järnet. 
Stugufjällen B stucgafjega. Bergskomplex å hmnet Ed på »fjället» 

(om detta ord se gårdnamnet Fjäll i Järnskogs sn) mot Silbodals sn. 
F. led, är böjningsform av stuga, men anledningen till namngivningen 
är obekant. 

Stygga berg B styya bdrj. — Branta berg å ()byn. Om adj. stygg 
se Styggetjärnet. 

Styggefjället Sk sWaficela. — Starkt kuperat och oländligt bergs-
område å Högsäter. Jfr föreg. 

Ståareåsen 2 J, höjden närmast sydost om gårdarna å Ö. Boda och 
hög ås öster om Oxetj. å Skönnerud. Uttal: sgaraqsan. 	F. led. är en 
bildning med västsv. -are till verbet stå. Namnet betecknar höjder där 
kreaturen bruka stå vid middagstiden. 

Sulleberg(et) Sd sialabcerj(a). — Högt berg som stupar lodrätt ned i 
Vassjön inom hmnet Äskedalen. F. led. är möjl. kompositionsform av en 
motsvarighet till no. dial. satta (isl. sundla) 'svindla, få anfall av svindel'. 

Svalåsen B sråkeint. — Skogsås (förr torp) å Sundstabyn. F. led, är 
väl urspr. böjningsform av fågelnamnet svala. 

Svarta berget J svata bdrja. — Bergvägg å Söpple. Jfr följande. 
Svarteberg(et) J svittabcerja, berg med svart bergart å Gällsbyn, 

Tö svidabarj, å hmnet Dalen, norr om Viteberg. 
Svarteåsen H svi:Msan. — Berg med mörk bergart å Bergerud. 
Svartningen J svidtmgan. — Binamn: Gråberg grgibcery (mindre 

vanligt). — Gråberg ek, Gråberget GS Sve. — Högt berg å hmnet Ulvs- 
huvdane. Anledningen till namnet är möjl. att det vida omkring synliga 
berget på avstånd ser mörkt ut. F. led. i Gråberg är väl adj. grå (jfr 
Graaberget NG III s. 134, 275, 326) men kan även tänkas vara en noa-
benämning för övernaturliga väsen (jfr Gråen 'den onde') ; se A. Ernvik 
i NoB 1944, s. 134 samt Grådalen nedan. 

Svinehagbergen Ö svinahagbarja svinabarja, y. svina-. 	Skogs- 
område å Bön, söder om Simonssätern. Här har tydligen funnits en 
inhägnad för svin. 

Säterberget Sb septarbceria. —Ä hmnet D juv, väster om tjärnen 
Andersåna. Här har funnits en säter. 

Säterhöjden K, vid Håltebysätern, Sb, norr om Klevanesätern, 
Tö, väster om Sätertjärn å Gottarsbyn. Uttal: seetarhoyda. — Namnet 
anger, att i närheten funnits en säter. 

Säteråsen J, å Ö. Boda, sydväst om Svarttj., Sb, söder om 
Ulvestadssätern. Uttal: skjareisan. — Om f. led. jfr föreg. 

Sögeberget B skydbcerja. — Berg vid övre Blomsjön inom hmnet Ed. 
F. led. är böjningsform av sockendial. sög 'får'. Här tvättades fåren före 
klippningen. 
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Sölvberget se Sölvbergsmyren (avd. terränger). 
Sölvtopparna Sb sizltspana. — Högt berg å Låbyn. F. led. är en 

motsvarighet till no. sö/v 'silver' och anger väl att topparna på berget 
liknat eller kanske trotts innehålla silver. 

Söndagsåsen Sb Ondasezsan. 	Å hmnet Vikebotten. 
Söposteberget Sb Apostabcerja. Binamn: Sörposteberget sårp-. 

Å hmnet Klevane, vid Söpostemyren. F. led. är böjningsform av en mot-
svarighet till no. dial. sau post 'ost av kärnmjölk'. Anledningen till 
namnet uppges vara, att en flicka som skulle gå till gården med söpost 
ramlade omkull och slog ut söposten på berget. Jfr Sötostbäcken och 
Römmeberget. Binamnet är en förvrängning av namnet i anslutning till 
ordet sörpa. 

Tappeberget Ö tdpabarja. 	Å hmnet Navarsviken, vid sjön Osten 
norr om Brureberget. Namnet är givet med anledning av ett tapp-
liknande klipputsprång i den mot sjön vettande bergssidan. 

Taskebergen Sb tåskabceria. 	Å Ulvestad, väster om Gravtjärn. 
F. led. är väl böjningsform av dial.ordet taska 'ficka'. Anledningen till 
namnet uppges vara, att det i berget finns sprickor som äro farliga för 
kreaturens ben. 

Tegelberget F tbgakbeerja. — Å Sundsbyn, strax norr om färjstället. 
Namnet är säkerl. föranlett av bergets tegelröda färg. 

Tiljesåsen Ö tblyasasn,. 	östra delen av skogshöjden Furumanen. 
F. led. är väl gen. av en efter ordet tilja ombildad form av en motsvarig-
het till no. dial. tile n. 'golv', 'hylla' el. 'brädvägg', men anledningen 
till namngivningen är okänd. 

Timmerberget B tesarbdria. — Å V. Trättlanda. 
Timmeråsen H, å Mölnerud, J, å Saxebyn. Uttal: tbniareisan. 
Tippvarden Sk Upvgn (även thpan). — Tippåsen 1865 glex 6 s. 160. 

— Hög bergås å Bön, nordväst om Horntj. F. led. är ordet tipp 'spets'. 
S. led, är best. form av ordet varde i bet. '(orienterings) märke av upp-
staplade stenar' (jfr SO.Ä. I: 2 s. 56, OGB XVIII s.2) el. 'vårdkas'. Snarast 
torde namnet urspr. ha betecknat en vårdkas med smal topp (jfr avbild-
ningarna i Dalarnas Hembygdsbok 1946 s. 43 och 75). (Själva berget 
har enligt uppgift ingen spets.) 

Titehöjden K titahogda. 	Hög ås å Vännacka, nordväst om 
Dammtj. F. led. är böjningsform av fågelnamnet tita. 

Tjuvfjället K Xfrvfitela• 	Bergsområde å N. Fors, mellan gården 
och Mörttj. F. led. är tjuv. Anledningen till namnet är trol., att en tjuv 
hållit till här i en grotta under några nedrasade stenblock, där man bl.a. 
skall ha hittat en gryta. 

Tjäregravshöjden, Norra och Södra Sb nölrara, skara yieragras- 
hogda, -san Tjäregravsåsen. 	Å Låbyn. F. led. är gen. av tjäregrav 
'grop för tjärbränning'. 

Tjäregravskullarna K gybragraskulana. 	Å hmnet Mörtnäs. 
Jfr föreg. 

Tjärugnsåsen F y.??ronisetsan. 	Å Dusserud, öster om Dammtj. F. 
led. är gen. av dial. tjärugn 'ugn för tjärbränning'. 

Torkeliderna Sd thrkaliana, -ltnara Törke-. 	Hög bergås å Sand- 
tegen. F. led, är böjningsform av ordet torka f. Åsen består av torra 
och kala berg. 

Torshöjden Sk tdshogda, tös-. 	Å Bön. F. led. är trol. gen. av 
mansnamnet Tore. 
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Tostenberget 0 tisttibarp. 	Berg å L. Strömmer, vid Strömme- 
sjön. F. led, är väl urspr. gen. Torstens av namnet Torsten med senare 
bortfall av det sista s. Jfr Tostens bråte (se terränger). 

Trollebergen Sd tr4abcerja. — Å Lisslerud. 
Trollhätteberget J trilcetdbcerp. — Obetydligt, lågt berg å Påterud, 

söder om hmnsdelen Stationen. Anledningen till namnet är okänd. 
Trollkullen Sd tr,lktU. — Trollkullen ek GS Sve. — Å hmnet Älm-

heden. Anledningen till namnet är okänd. 
Trollåsen Sb trål.asan. — Å Högerud. Enl. folktron bor det troll 

och jättar i åsen. 
Tutarebergen, -berget Sb tåtarabeeria, -bcerp. Ovanför hmnsdelen 

Bråtarna å Vikebotten. F. led. är en bildning med västsv. -are till 
verbet tuta. Tro!. ha vallhjonen här brukat tuta i sina lurar för att 
underrätta de hemmavarande om att boskapen var på hemväg. Jfr 
Tutaretjärnet SOÄXV s. 134, Tytaret järnet SOÄ XV s. 114, G. L. Högsby 
i NoB 1916 s. 3 samt t.ex. Skrallrarstubben, varom se avd, smärre 
platser nedan. 

Tutjärnsleken H tåpenslekan. — Slät och jämn bergshöjd å Selen, 
mellan Djuptj. och Tutjärn. Här brukade, enligt vad de gamle berättat, 
ungdom från Selen och Tveten träffas till lek. 

Tvärgsmideberget Sb tvdsmabcerp. 	hmnet Vikebotten, väster 
om Tvärgsmidedrågen. F. led., som numera uppfattas såsom inne-
hållande adv. tvärs, är väl *tvergsmide 'bergkristall' (jfr no. dial. dverg-
smide ds och no. dial. tverg 'dvärg') . Bergkristall finns i berget. Jfr 
Tvärgsmideugnarna, avd. grottor. 

Täljestensberget 2 Sb (Backa, Tvärdalen), Tö (Dalen). — Tälj-
stensberget ek (Dalen). Uttal: Sb teek(p)stensbcerp, Tö tåhstensbarp, 
tiesSensbarp. Binamn: Kissleberget yitslabarp (Dalen). — Täljsten brytes 
ännu i Backa. Om täljstensbrytnini i Dalen se östlind s. 98. Jfr 
Kissleberget ovan. 

Tältåsen Tö tiltasan, teeltasdn. — Å Elovsbyn. Namnet har möjl. 
givits efter en på åsen belägen rund bergkulle, som har en viss likhet 
med ett tält. 

Ugnsåsen K 6mseisan Omsåsen. Å hmnet Vännacka. F. led, är 
gen. av ortsdial. om  'ugn'. Namnet är givet med anledning av en bak-
ugnsliknande grotta i berget. 

Ulefjäll H åkafM.. 	Ulfvefjell ek, Ulfvefjäll GS. 	F. led. är an- 
tingen böjningsform av sv. dial. (även ortsdial.) ula f. 'vilddjursbo' (Rz 
s. 780 a), motsv. no. dial. urda 'stenig mark' m.m., el. urspr. gen. pl. 
av ordet u/v 'varg'. Vid berget finns en anhopning av nedrasade sten-
och klippblock. 

Ulvebergen Sk itkvalkerja. Oländliga berg å Bön, öster om Horn-
sjön, säker!. tillhåll för vargar i gamla tider. 

Ulveberget Tö åkvabarp. — Å hmnet Ulvenäs, vid sjön Töck. Här 
skall en gång sju vargar ha setts gå över sjön. 

Ulveåsen Sd tickvaaset. — Hög bergås å hmnet Egenäs. 
Ulvshuvudskutan J åsaskyta. — Kallas i de närmaste omgiv-

ningarna Skutan skåta. — Galseskuta (säker!. felläst) 1655 db s. 73. --
Högt, brant berg å Korsbyn och Ulvshuvdane (jfr ovan sid. 28). Om 
ordet skuta i bergnamn se Skutebergen. 

Ulvåsen B, å Torkilsbyn, sydväst om Lubberfjället, Sd, å 
Sulerud med Finntorp (Ulfåsen GS). Uttal: B ådrveint, Sd 	Vid 
västkanten av U. i Sillerud finns en stor fångstgrop, antagligen varggrop. 
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Ulvåsen, Västra och Östra Sd veestara, åstara tid-14,91j. — Ä hmnet 
Solberg. 

Vaktstugeåsen F atIctstugaqsan. — Å Sundsbyn, omkr. 100 m söder 
om färjstället. Namnet anger väl att här funnits en vaktstuga, i vilken 
manskap för bevakning av färjstället varit förlagt. 

Vaktåsen F, å Fagervik, J, å Rämjäng. — Uttal: F viikteisan, 
J vdtkkisan. — Namnet vittnar trol, om vakthållning i krigstid. Jfr 
Vaktekullen OGB XX: 1 s. 143. 

Val(e)fjället. Inom häradet finnas åtminstone 3 berg med detta 
namn: B (Ängebäck), även kallat Valen vd», Sb (Klevane), Tr (Sken- 
hall) . Uttal: B Tr Incarafjcbb, Sb 	F. led. är urspr. böjningsform 
av ordet varde i bet. 'vårdkas' eller 'stenröse till märke'. Vårdkas har 
funnits åtminstone på V. å Klevane. Jfr om Dalarnas vårdkaseberg 
P. Envall i Dalarnas Hembygdsbok 1946 s. 37 ff., särskilt s. 57 ff. 

Valekollen B vgkalciil, 	-- Å Ingebyn och Torkilsbyn. Jfr 
föreg. Enligt uppgift i orten har det funnits två vårdkasar på detta berg. 
Om s. led. se  Kollebergen och Kollen ovan. 

Valen se Valefjället och Valåsen. 
Valhöjden Ö viikhogda. — Bergshöjd å Juskog och N. Ivarsbyn, 

nordväst om Sätertjärn. F. led, är urspr. böjningsform av varde 'vård-
kas'. Här tändes vårdkasar som kunde ses från alla gårdar i socknen. 

Vallmoberget Sd vålmobwrja. — Å hmnet Skogen, söder om öde-
torpet Picksta. F. led. är kanske växtnamnet vallmo, men anledningen 
till namngivningen är okänd. 

Valåsen. Inom häradet finnas åtminstone 6 åsar med detta namn: 
2 F (Flötane; Sundsbyn, sydost om Öststugan), H (Bergerud) , J (Påterud; 
Valkullen ek GS), K (Korsbyn), Ö (Anunderud, väster om Mågåsen). 
Uttal: vdhisan, Ö altern. vdhisan. 	F. led, är trol. urspr. böjningsforin 
av varde 'vårdkas': jfr Valet jållet, Valekollen och Valhöjden. 

Vilar(e)berget. Inom häradet finnas åtminstone 13 berg med detta 
namn: 5 J (Fjäll, Gällsbyn, St. Koppom, N. Lian, Saxebyn), 2 Sb 
(Furskog, S. Ström), 2 Sd (Hult, Snarkil), 2 Sk (Bön, Gunnerud), Tö 
(Bryngelsbyn), 0 (Anunderud). Uttal: 2 J Sb Sd 1 Sk vilarabwrja, 3 J 
vilarbceria, Tö Ö vilarabarja. •••• F. led. är en bildning med västsv. 
-ar(e) till verbet vila. Namnet betecknar berg där man brukat sitta och 
vila (t.ex. på kyrkväg el. säterväg). 

Vilarlågberget K vgalagbcerja. 	Ä Vännacka, sydväst om Fläske- 
dalen. Om f. led. se  Vilar(e)lågen (avd, vägar o.d.). 

Viteberg Tö samt Norge vitbar,. — Huitabergh 1273 (avskr. från 
b. 1300t.) Ngl 2 s. 489, Huitabärgh 1554 hskh 29 s. 75, Huittebergh 1582 
NoB 1919 s. 128, 141, Hvijtehäll 1656 Toringh, Huij Häll m. 1600t. 
R 133, Hvijtebergh 1666 db, Hwiteberg eller Hwitehall 1739 NoB 1919 
s. 141, Hwiteberg 1753 NoB 1919 s. 141 (jfr s. 136). 	Å hmnet Dalen, 
norr om Röde knatte, väster om sjön Övre Hurr. F. led. är urspr. best. 
form av adj. vit. Namnet är givet på grund av en vit fläck i berget. Jfr 
de närliggande Svarteberg och Röde knatte. Det i äldre handlingar före-
kommande namnet Vitehåll eller Vitehall avser enligt originalkartan 
över riksgränsen efter regleringen 1751 (nr 2, 1753) ett berg (Hwitehall) 
i Norge strax invid riksgränsen (se E. Noreen, NoB 1919 s. 141). Jfr 
gårdnamnet Vitteberg SOV III s. 6. 

Vitebergen H vitabwrja, vitabwrja. — Hviteberget GS. — Bergen 
äro gråvita. Jfr föreg. 
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Vålkasbergen Sd veckhasbwrja. Höga berg å hmnet Egenäs, öster 
om hmnsdelen Vålkasen. 

Våningsåsen K vfongseyan. Binamn: Vårningen vesintga. — N. delen 
av Fålåsen å Årstad (Helgebyn). F. led. är oklar. Anledningen till 
namnet uppges i orten vara att berget har avsatser liksom i olika 
våningar. Binamnet kunde möjligen vara ombildning av ett äldre 
*Vdningen (förkortning av Vdningsdsen). 

Vårbrottfjället K mirbr8tf7c4a. — Å hmnen Hög och N. Fors. F. led. 
är möjligen ett ord *vdrbrott 'ras (av sten) om våren'? (Lundahl). Enligt 
uppgift i orten rasar sten, särskilt i vårbrytningen, ned i kanten av 
berget. 

Väfseberget Sb vlefsab(erya. — Berg i en fors i Ristjärnsälven å 
hmnet Barlingshult. F. led. är väl böjningsform av dial.ordet väts m. 
(no. hveps) 'geting'. Anledningen till namnet är obekant. 

Väggfästeåsen H viegfcestnisan. Bergås å Mölnerud, närmast öster 
om hmnsdelarna N. och S. Bråtarne (söder om Björndalsbäcken). F. led. 
är möjligen ett ord *väggfäste med samma bet, som fsv. fästeband 'vägg-
band, den översta stocken på långväggen, som genom de därvid fästade 
tvärbjälkarna sammanbinder hela huset'. 

Värselsåsen B vwsa/sdisti, v&salsastt. — På prästgårdens mark, väster 
om Midsommarholtet. F. led. är tro!. gen. av en motsvarighet till no. 
dial. ver(m)sl n. (och f.) 'källa som ej fryser', sv. dial. värsla el. värsel 
f. 'd.s., springkälla i sumpig trakt, källsprång'. Jfr Värmslet OGB XVIII 
s. 318. 

Vässlefjället Tö vckalafjcela. — Å hmnet Sanda, sydväst om Store-
fjället. F. led, är samma ord som no. vesle 'lilla'. 

Älg(e)höjden. Inom häradet finnas åtminstone 3 berg med detta 
namn: J (Skönnerud), K (Kesebotten, söder om Trantjärn), Sd (Grins- 
byn). Uttal: J K åkjahogda, Sd csebyhogda. 	Älggrop för fångst av älg 
skall ha funnits sydväst om Ä. å Skönnerud. Om Ä. å Grinsbyn har det 
berättats, att en älg jagats utför berget och slagit sig fördärvad. 

Älgekollen Sk itirjakill. 	Bergshöjd å Hångstad (i närheten av 
Långebäck). Det berättas, att en älg här en gång fångats i en »stock» 
(stockfälla). Om s. led. se  Kollebergen och Kollen ovan. 

örekollen Ö årakil, 	— Orrekullen ek GS. Å Bön. I en bäck 
som rinner i halvkrets runt berget är det gott om laxöring, i ortens dial. 
öre. Om s. led. se  Kollebergen. och Kollen ovan. 

örnehöjden Sk k'fahogda. -- Å Gunnerud, söder om Horntj. 

Försvunna: 

Björneberget Sb-Sd. — Biörneberget 1666 db. — Namnet avser 
säker!. Björnemyrsdsen bit'indMygiSti, belägen på sockengränsen nord-
väst om hmnsdelen Dalarna å Leverhögen i Sillerud och benämnd efter 
den söder om berget belägna Björnem gren. I detta berg finns en grotta 
som kallas Björnehidet Agitnahi, d.v.s. 'björnidet'. 

Kollofjäll F samt Norge. — Kollofimll 1273 (avskr. från b. 13000 
Ngl II s. 489. Namnet är enligt Munch »Koll-öen» i St. Le (=Kol 
å norska top. kartan, bladet Aremark), enligt Ngl, glossar, »et fjeld 
paa Kolloen», enligt E. Noreen, NoB 1919 s. 123, ett berg någonstans 
mellan riksrösena nr 22 och 28. F. led. är väl ett urspr. kolla, gen. sg. 
el. pl. av ordet kolie 'bergkulle, bergshöjd'. 



180 

Kyrketorn B-Sb. — Berget Kyrcketorn 1666 db. — Mellan V. Silen 
och Algutsvattnet. Ett jämförelsenamn? Namnet ingår i Kyrketomossen, 
se terränger nedan. 

Timmerkastkollen Tr. — Timmerkast kollen 1659 db. —Ä hmnet 
Skenhall. Om f. led. se  Kastet och Timmerkastet nedan, om s. led. se  
Kollebergen och Kollen. 

Tranefjäll B-Tr. — Engebeckz fiället, som också kallass Tranefiäll 
1643 Gs s. 81. — Mellan Ängebäck i Blomskog och Skomsnäs i Trankil. 

Tranhems öfs Sd. — Tranhemsöffz 1658 db, Tranems öffz 1666 db. 
— Gränsmärke mellan Fjällane och Tranhem. S. led. är sv. dial. ö/s 
'takkant', här i bet. 'brant bergssida'. 

Wlleskarffiell omkr. 1554 NoB 1919 s. 142, Skardall [?] 1582 NoB 
1919 s. 142, Ulfskiärs field 1748 »Gränsse förenings projekt» s. 34 NoB 
1919 s. 142. — Gränsmärke på riksgränsen mellan riksrösena nr 44 
och 46. Namnets urspr. form och bet. är oklar. 

Backar. 
De vanligast förekommande efterlederna äro backe m., bräcka f. 

'brink, kort och brant backe', kast (timmerkast) n. 'backe där man 
kastat ned timmer', klev f. 'brant sluttande, smal passage i berg' m.m., 
lid f. 'dalsida, sluttning' och släppa (timmersläppa) f. 'brant där timmer 
släpp es ned'. 

Biekjebacken H biyabakan. Backe på gamla landsvägen å hmnet 
Bäckevarv. F. led. är böjningsform av ordet bick ja 'hynda' i dess an-
vändning som öknamn på tulltjänstemän. Anledningen till namnet lär 
vara att några tulltjänstemän blivit överfallna och rånade här. 

Björnebacken K (Vännacka) b tzbaicdn. — Om namn på Björn- se 
B jörnebrdten m.fl. nedan (avd. terränger). 

Björnekleven B (Bustelund) bjonakkba, H (Uppsal) bjånakkeva. 
— Jfr föreg. namn. 

Blaggarnsbaeken Sd bayets,bakan. — På en skogsväg väster om 
hmnsdelarna Torget å Sillebotten. Namnet är möjligen en förkortning 
av *Blaggarnsblomsbacken, där f. led. är gen. av värml. dial. blaggarns-
blom 'nysört (Achillea ptarmica)'. Jfr Blaggarnsholtet (se terränger 
nedan). 

Blankkleven Sb bkitgkkeva. — Å Slämtegen, vid högsta punkten på 
bergskedjan närmast väster om gårdarna (Blankkleveberget). F. led. är 
adj. blank, men syftningen är obekant. Jfr Blankholmen NG XIII s. 42, 
Blankds OGB IV s. 14. 

Bloekekleven Sb bkedsalarea. 	Slämtegen. F. led. är möjl. böj- 
ningsform av block i den från ortens dial. kända bet. 'grov timmerstock, 
sågtimmerstock'. 

Bockehacken Sb (Iblanda, vid Bockerösen) bölsabalsan. 	F. led. är 
böjningsform av djurnamnet bock. 

Boekekleven bölsakkgva F (Stommen), 2 Sb (Huken, Högelian). — 
Jfr föreg. o. Bockeberget. B. i Högelian är ett bockhopp hög. 

Bommekastet F böntakasta. 	Timmerkast vid stranden av St. Le, 
invid Bommesloren (se sund ovan) å hmnet Båstenäs. 
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Brattan Sb bråta. — På en skogsväg å S. Ström. Namnet är best. 
form av dial. ordet bralla 'tvärbrant sluttning'. 

Bratte backe. Inom häradet finnas åtminstone 5 backar med detta 
namn: 1 H, 2 J, 1 Sd, 1 Sk. Uttal: bra ta 	F. led. är best. form 
av dial. adj. bratt 'brant'. 

Bratten brcitta. — Vanligt åkernamn. Namnet är väl snarast en för-
kortning för *Brattdkern till adj. bratt 'brant' (Lundahl). 

Brattstad. Inom häradet finnas åtminstone 5 sådana namn: 1 B 
(Näs, vid Nedre Blomsjön; ingår i Brattstadbergen bratstabcbria), 1 F 
(s.k. timmerkast i Väng, vid Fuxen), 1 Tö (Ulvenäs, vid Töck), 2 Ö 
(gärde å S. Ivarsbyn, i brant sluttning ned mot Ivarsbyälven; gärden 
i en tämligen brant sluttning ned mot Navarsviksviken). Uttal: F brittsta 

bråsta, Tö Ö bråsta. 	F. led. är best. form av adj. bratt 'brant'. S. led. 
är väl stad (fsv. stadh n.) 'sjö-, åkant'? Namnet betyder väl 'den branta 
stranden'. 

Brurebacken. Inom häradet finnas åtminstone 3 backar med detta 
namn: 1 J (Korsbyn), 1 K (Vännacka), 1 Sd (Höghult). Uttal: brigra- 
bakan brr-. 	F. led. är dial.ordet brur 'brud'. Namnet betecknar 
branta backar, om vilka man berättat den vanliga sägnen att en brud 
där fallit av hästen och slagit ihjäl sig. Jfr Brurebergen och Brure-
berget ovan. 

Bräekan brieka, 1 II (Rössbyn), 3 Sb (Prästg., Tvärdalen, /blanda), 
1 Sd (Svensbyn-Utängen), 1 Tr (Skenhall, vid Lelång). 

Bräckorna Sb brielsana, se Bräckedalen nedan. 
Brännvinskleven Tr brwnvmskNva. — Backe på den s.k. Brännvins-

vägen, varom se avd, vägar m.m. nedan. 
Bykleven H bp kkeva. — Vid hmnsdelen Kleven å Mölnerud. 
Bässebackarna K bcbsabakana. — Nedanför Väststugan å Stommen. 

F. led. är urspr. böjningsform av sv. dial. Nisse 'gumse'. Anledningen 
till namnet uppges vara att man drog döda får till denna plats. 

Bässebaeken F biesabakan. — Å Ö. Viker. Om f. led, se föreg. An-
ledningen till namnet är okänd. 

Börnsebacken H btIrsabalc_an. — Backe på landsvägen å Tveten. 
F. led. är oklar. 

De lynkota stenarna Sb de lågkata sQnana. — Berg med en sling-
rande (» lönkete») klev å Låbyn. Egentl. åsyftas farliga stenar i kleven. 

Dragbacken Tr dr4g balsdn ••••• 	— Å hmnet Trane, vid Fuxen 
öster om Tullön. Anledningen till namnet menas vara att timmer körts 
»i drag», d.v.s. utan kälke, med stockarna hopbundna i rad efter var-
andra, utför backen till en timmerplan vid sjön nedanför. 

Dretkleven H d,Vgreva. — Besvärlig klev å Mölnerud. F. led, är 
sv. dial. dret 'exkrementer, träck', här med mera allmänt nedsättande 
innebörd. 

Dritarebacken Sb drMarabalsan. —Å Djuvsheden, invid Dritare-
myren å Djuv, varom se terränger nedan. 

Ekebaeken F (Upprann), H (Bergerud). Uttal: ./cabalsan. — Vid 
E. å Bergerud skall för omkr. 100 år sedan ha stått en stor ek. 

Finnekleven Sd finakkeva. — Å Ö. Boda. F. led, är urspr. böjnings-
form i sg. el. pl. av folknamnet finne. 

Forsarekleven K fisarakkeva. — I kanten av Gravedalen å Korsbyn. 
Namnet är givet efter »Forsaren» på Biserud å Korsbyn, som sprängde 
i kleven för att göra väg till Tveten å Holmedal, där han hade egendom. 
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Fångebaeken K Nabalsan. — På landsvägen å hmnet Lysås. När 
en armé drog fram genom bygden, skall en medförd fånge ha avlidit här. 

Getekleven ö yi?takkeva. 	Brant klev å N. Ivarsbyn (sydväst om 
Björnemyren). Jfr Bockekleven ovan. 

Gladbacken Sb g Mbakan, gHtbalcan (även grav accent). — Lång, 
brant backe å hmnet Klevane. F. led. är säker!. adj. glad i dess yngre 
(riksspråkliga) betydelse, ej i dess äldre: 'ljus, blank, glänsande' (jfr 
Gladbak NG II s. 373, Gladbakke NG IV: 2 s. 202). Anledningen till 
namnet förmodas av en meddelare vara att gubbarna drog hem ved 
på sina vedkälkar och då hade besvärliga motbackar till dess de kom 
fram till Gladbacken. Jfr Jubelsanden (se terränger nedan). 

Glyttebaeken Tö g9tabalsan. — På landsvägen söder om Hagen å 
Bryngelsbyn. F. led, är böjningsform av dial.ordet glytt (no. dial. ds) 
m. 'öppning att se igenom'. När man söderifrån kommer upp på back-
krönet ser man genom skogen den stora öppna bygden norrut. 

Granbacken, Västra och östra Sb viestara, åstara griaabakan. 
Höga backar på landsvägen mellan Bustenbäcken och Ekedalen å 
N. Ström. 

Gravelid(backarna) Sb gr4valg(balsana). — öster om N. Sund-
vattnet och söder om Gravtjärn. F. led. innehåller böjningsform av 
grav i bet. 'fångstgrop'. S. led. är lid 'sluttning, dalsida'. Ett par igen-
rasade älggropar finnas öster om N. Sundvattnet. 

Grytekleven J glVaki,a2va. — På sätervägen vid s.v. kanten av 
Storemossen å Gällsbyn. En säterjänta skall en gång ha tappat och 
slagit sönder en gryta här. 

Gummelid(en) synes ingå i Gummelidhöjden Sb g6ntalzhogda. — 
Å Långelanda, öster om Bisetorpet. F. led. är kanske urspr. böjnings-
form av en motsvarighet till no. dial. gumbe, gumme m. 'rödkokt ost 
av färsk mjölk, sötost'. Jfr Sötostmyren (se terränger nedan). 

Göpekleven K (brant sänka i södra kanten av Jyrefjället å Stom- 
men) gepakkeva. 	F. led. är böjningsform av göpa 'lodjur'. 

Göpeliderna Sb (skogsmark å Djuv) gifpallana. 	Om f. led. se  
föreg. namn. 

Harebaeken Sb (Klevane) h4rabalsan. — Uppges vara bra pass 
vid harjakt. 

Harekleven 2 J (Korsbyn och Ulvshuvdane) harakkga, 1 Sb 
(Tegen) , 1 Sd (Tokil) Rirakhva. — Uppges vara bra pass vid harjakt. 

Haresprånget Tö (östegård) lgtrasprap. — Namnet betecknar 
ett stup på omkr. 30 m, som en hare en gång skall ha hoppat utför (!). 

Harekvebaeken Sb h4rakvebakan. — På en skogsväg å Våxlanda. 
F. led, är väl en motsvarighet till det dalsl. växtnamnet harekvea el. 
harekvä 'kattfot (Gnaphalium dioicum)', som ingår även i »Harkeveds-
höjden» OGB XVIII s. 205 (se E. Silfors i Göteborgs och Bohus läns 
fornminnesförenings tidskrift 1939 s. 144, 149). 

Helvetesbackarna J hielvatasbakana. — Mycket branta backar å 
hmnet Fjäll (mellan Bengtssätern och sjön Ryven). 

Hoppekleven ingår i Hoppeklevåsen Sb höpakkevasan, berg å 
hmnet Vikebotten. — Man måste hoppa utför ett par höga avsatser 
i kleven. 

Hästesprängen Ö hiestasprogan. — Brant backe på en vinterväg å 
Navarsviken. Jfr Märresprängan nedan och Märresprängan, terränger, 
samt SOV VI s. 154. 
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Hästskokleven Ö heeskokleva. 	N. Ivarsbyn (nordost om Nipetj.). 
Namnet är givet efter ett märke i berget, som ser ut som ett spår av 
en hästsko. 

Höge backe 2 Sb hoga bitka. 	Å Kalleboda och Nässlebacka. 
Hökekleven Sb higcalareva. — Tvärbrant klev å hmnet Slämtegen. 
Jenseklev Tr jeensakke. — På en gammal ridväg å Elovsbyn. En 

Jens skall ha ridit ihjäl sig här. 
Johannessläppan Ö Ohan9s.2lceva. Strandsluttning å Juskog, vid 

Malbodudden i St. Flat. 
Järpekleven Tö iårpakkeva. — Å Elovsbyn. F. led, är urspr. böj-

ningsform av fågelnamnet järpe. 
Kabacken J käbakan. 	Backe på landsvägen å St. Koppom. 

F. led, är kanske urspr. samma ord (kav?) som i Karlanda (s. 30) och 
Katjärn. 

Kaptensbräckan B kafttnsbrcbka. — Kort, brant backe å Ingebyn. 
Här skall en kapten ha ridit omkull och slagit ihjäl sig. 

Kardebladet J kiarabira. — Brant och smal klev på sätervägen å 
Hajom. Kleven uppges likna den snett uppåt vända öppningen mellan 
två kardblad som lagts mot varandra och ställts på kant med skaften 
riktade snett nedåt. 

Karl XII:s klev Tö kal dcen tiltas kv. 	Brant backe på gamla 
landsvägen öster om Bergviken å ö. Bön. Här drog Karl XII fram på 
sitt tåg till Norge 1716. Jfr östlind s. 41 f. 

Kastet (låsta) är ett flerstädes inom häradet förekommande namn 
på branta stup, där man brukat kasta ned timmer (och ved o.d.). 

Kattugglebackarna Sb kättcgkabakana. — Å hmnet Huken. 
Kerstiskleven J Idsbsklyelya. — Å hmnet Beted. En Kersti har enligt 

sägnen blivit bergtagen här. 
Kesaren F /kw». — Backe vid Tomten å Cojersbyn. Namnet är 

väl förkortn. av *Kesarebacken, där f. led. är komp.form av verbet kesa. 
Klockarehacken Sb kkickarabakan. — Klåckare Backan 1653 db. 

— Brant backe (förr timmerkast) vid Lakeviken å Näs. 
Klubbebackarna Sd kkitbabakana. — På gamla vägen söder om 

Odlingstjärnet (Klubbetjärnet). Enligt sägnen är namnet föranlett av 
att svenskarna lagt ned klubborna här efter fejder med norrmännen. 

Klyppekleven Sb klrkpakteva. På en skogsväg å Vikebotten. F. led. 
är böjningsform av dial. klgpp f. 'klyka'. Kleven är längst upp v-formig 
som en sådan. 

Klämmekleven K acbmakkeva. — Trång klev å Herredalen. F. led. 
är böjningsform av klämma 'trång passage'. 

Klöveressbacken Sd kkkarcesbalsan. 	Ä Stenarsbyn. Namnet är 
givet efter det »klöveress, som bildas där vägen på backkrönet korsas 
av en annan väg. 

Knipebacken F kMpabalsan. 	Vid Knipåsen, varom se ovan. 
Knotekleven Sb knOkkeva. — På en gångstig å Klevane. Namnet 

är givet efter en Knote-Jan i Klevane. 
Kohacken 0 (Anunderud) köbakan. 
Kokleven H (Tveten), 2 Sb (Djuvsheden, Klevane) kdkkeva. 
Kosprängan Sd (brant backe å Humletorp) hispresa. — Backen 

uppges ha sitt namn av att kreaturen måste anstränga sig våldsamt 
för att komma uppför den. Jfr Mårresprängan nedan. 

Korpekleven K kirpaktreva. — Brant klev å Herredalen. F. led. 
är böjningsform av fågelnamnet korp. 
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Krokote backe Sb krökta båk. 	F. led. är best. form av dial. 
krokotter 'krokig'. Namnet betecknar en krokig backe å Våxlanda. 

Kumminbacken K könugbalsan. — Backe på gamla landsvägen 
vid Amot. F. led. är växtnamnet kummin. 

Kyrkekleven B yorkakktva. — På en väg å Ängebäck (söder om 
hmnsdelen Bråtarna). Anledningen till namnet uppges vara att när 
kyrkfolket sågs komma här från kyrkan satte man på grytan i Sundsta-
byn för att ha maten varm. 

Kåtelibacken B kqtbbetkan. — På landsvägen nordväst om Helge-
lund å Sundsbyn. F. led. är kanske en motsvarighet till no. dial. kaatleg 
'munter, uppsluppen, lekfull'. 

Källarhalsen J yeektrhasn. — Strandsluttning vid sjön Björkelången 
inom hmnet Kronan. Namnet är givet efter en bred remna i ett fram-
skjutande parti av ett berg, liknande en källarhals, d.v.s. 'ingång till 
en källare'. 

Käringebaeken Sb rigabalcan. — Väster om Käringehöjden å Djuv. 
Lidbaekarna 0 libalsana. 	Västersluttningar på Glomsfjället inom 

hmnet N. Ivarsbyn. 
Lunkestupet 0 likstup. — Litet stup (på omkr. 1/2  m) på säter-

vägen å Anunderud. Hästarna lunka väl här (därför att lasset skjuter på). 
Lunnabaekarna 0 limabakana (med en dalsänka: Lunnaback-

drågen). — Å hmnet Juskog. F. led. är möjligen ett urspr. Lunnare-, 
bildat till stammen i verbet lunna 'köra tillsammans stockar till en 
basväg'. Timmer lunnas utför backarna och fram till De kalla myrarna. 

Länsmansbaeken 0 l&nsmansbalsan. — öster om S. Rönningen å 
St. Strömmer. F. led. är gen. av ordet länsman. 

Lövhässjebacken B li.ohesabalsan. — Å Ängebäck. 
Magisterbacken Sd mafistarbakan. — Vid hmnsdelen Lyckan, 

Svensbyn. Namnet är givet efter en talför person som bodde på Lyckan 
och som kallades Magistern. 

Massebackarna Tö måsababana. — Å Töresbyn, mellan tjärnarna 
Kulpan och Björketj. F. led. är oklar. 

Mastebacken Sd måstsbakan. — Å hmnet Tenvik. Säkerl. har man 
här huggit mastträd. 

Migarebaeken Tö migarabakan. — På timmerväg väster om Husetj. 
å östegård. F. led. är en bildning med västsv. -are till stammen i dial.-
ordet miga 'kasta sitt vatten'. Jfr följ. Detta och följande namn samman-
hänga trol. med att korna efter att ha drivits en stund bruka stanna i en 
uppförsbacke och kasta vatten. 

Migarekleven 0 migarakfeva. 	På en skogsväg å S. Ivarsbyn. 
Munkebräckan F mögkabrcelsa. Binamn: Släppan 2lcpa. — Brant 

stup å Dusserud, nordost om Evensmossen. 
Muskhultekleven Sb mihsksltaldreva, mitskstakb•eva (det senare »frun-

timmersuttal») Muskotekleven. — Å Låbyn. F. led. är väl namnet på 
ett skogshult och innehåller kanske sv. dial. musk m. 'mörker, skugga' 
(Lundahl) el. möjl. en gammal form av växtnamnet mysk (skånska 
dial. mussika, jfr medellågty. museke) 'myskmadra (Asperula odorata)'. 
Samma ord ingår trol. i de oförklarade no. gårdnamnen Muskedalen 
(NG I s. 375) och Muskeröd (NG VI s. 316). Jfr Mysken (se terränger 
nedan). 

Märresprängan J, brant backe och myr å N. Ivarsbyn, 2 Sb, backe 
på en skogsväg å N. Ström och på en gammal väg å Årjäng, norr om 
Trantjärnet. Uttal: meiraspreep (N. Ström), nåra- (Tenvik i Sd). 
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Namnet betyder 'backen, där risk föreligger att hästarna sprängas'. 
I M. å Årjäng finns i vägbanan en sned berghäll, där hästarna stupade 
om lasset var för tungt. Jfr Hästesprängen ovan. 

Mörebacken Sk måurabalfidn. — Brant backe å Hångstad och 
Kleven. F. led. är antingen böjningsform av dial.ordet mör (no. 
maur) m. 'myra' el. kompositionsform av det därav bildade verbet 
möra 'strö ut en myrstack i en backe på en timmerväg för att bromsa 
timmerlassen'. 

Mörke backe Sd marka böka. — Brant backe på vägen Lisslerud-
Tokil. 

Nystusläppan Ö nYsta.21cepa. — Älvbrink vid Skårsjöälven på ägorna 
till hmnsdelen Nystugan å Bottner (strax söder om Ängesläppan). 

Nötekleven H nntakkeva. — Ä Mölnerud. Namnet är liktydigt med 
Kokleven ovan. 

Ofredsbacken Tö itfresbakan. — Omkr. 800 m norr om Bryngels-
stugan å Gottarsbyn. Namnet är väl en förkortning av ett *Ofredsbods-
backen (Lundahl). En s.k. ofredsbod för förvaring av matvaror m.m. 
under ofred stod i en myrsänka nordväst om backen. Jfr Ofredshöjden. 

Ormebackarna Sb (Långelanda) örmabalsana. 
Ormeklevarna Sd (Svensbyn) drmakkevana. 
Ormekleven Sd (Skogen) örmakkeva. 
Ostekleven J 6.9U/drama. — På sätervägen å Hajom, öster om kleven 

Kardebladet. Anledningen till namnet uppges vara att kleven är så brant 
att ostarna ville dansa ut ur klövjebördan, när man fraktade hem dem 
från sätern. Jfr Sunningskleven. 

Oterfallsbackarna Sk c_itarfal(s)balsana. — Branta backar på en 
vinterväg från Gravtjärnshöjden ned till Ängebäcken å Bergerud. För-
leden är väl ett ortnamn *Oterfall(et), där f. led. är djurnamnet utter 
(i dial. 0.tdr) och s. led. fall 'svedjefall'. 

Oxebacken, -backarna J öksabalsan, -bakana. — Branta backar 
(»nästan rätt opp och ned») å ö. Boda (norr om Mjögsjön). En oxe 
skall på något sätt ha körts fördärvad där. (Timmerkörning med oxe 
har förekommit i mannaminne.) 

Partebackarna Sb pittabalsana. — Branta backar å Långelanda, på 
vägen västerut till Tvärdalen, vid Partehaget (Parten), varom se 
terränger nedan. 

Pelarebacken K pNarabakan. — Brant backe på vinterväg å 
hmnet Hög. F. led. är flertydig. 

Perkasbacken Hpå•kasbakan. 	På en gångstig öster om östhusen 
å Gårdtveten. F. led. är kanske dial. best. form gen. av dial.ordet perk 
(m. el.) f. (no. pirk) 'person som går och pyssslar med lättare arbete el. 
som är överdrivet noggrann i sitt arbete och därför ej uträttar så mycket'. 

Pikekleven Tö pikakkeva. — Ä Gottarsbyn, söder om mitten av 
L. Krokvattnet. F. led. är väl no. pike 'flicka'. En förklaringssägen 
berättar, att två flickor från Kroken i Holmedal, som tjänade i Gottars-
byn, på hemväg därifrån började träta vid Trätaretjärn; vid Stenkleven 
tog den äldre en sten, med vilken hon slog ihjäl den yngre vid Pike-
kleven, varefter hon sänkte liket i L. Krokvattnet och dränkte sig i 
St. Krokvattnet. 

Polkleven Sb pgk?reva. — Ä Djuvsheden, norr om hmnsdelen 
Polesmocken. 

Prästkleven Sk priestkkcelva. — öster om bäcken söder om Ris-
vattnet å Boda, på den s.k. Prästvägen från Köla (över Lässerud, 
13 
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Ördalen och sydkanten av Fågelåsen) till kyrkan på Sundudden. Det 
berättas att en präst en julmorgon ridit utför en brant vid kleven och 
slagit ihjäl sig. 

Påvebacken Sb påvabalsan. — På vägen vid lägenheten Påvebrdten 
å Djuvsheden (där »Påven» bodde). 

Ramsebaeken Sb rånisabakan. På landsvägen Sillegårdsed-Strand. 
Vid backen bodde en gumma som kallades Ramsan. 

Roparebaeken Sd röparabalsan. — Backe på vinterväg vid gränsen 
mellan Fjällane och Tranhem. Anledningen till namnet är möjl. att 
man ropat på kreaturen härifrån. Jfr Lillarkullen och Lockareberget 
ovan samt t.ex. Skrikareberget N. Lindqvist Bjärka-Säby ortn. I s. 284. 

Rotekleverna K rötdkkcyana. — Å Vännacka, sydväst om Ugnsåsen. 
Anledningen till namnet är säkerl, att det i en blöt myr nedanför kleven 
är gott om svinerötter, d.v.s. missne (Calla palustris). Jfr Rotem gren 
(se terränger nedan). 

Rödjordsbaeken Sd rhyös,bakan.", — Å hmnet Skogen. Där är röd-
mylla (»röd som rödfärg»). 

Rövekleven Sb ravakkeva. — På en skogsväg vid Rönningen å 
Slämtegen. F. led. är böjningsform av ordet röv 'podex', men anled-
ningen till namngivningen är obekant. 

Sackebacken Sb sitk_abakan. — Nu utjämnad backe på landsvägen 
å Våxlanda. F. led. är böjningsform av dial.ordet sack f. 'svacka'. 

Sandbrilekan Sb sitnbrelsa. — Sandig backsluttning på vägen 
Ulvestad-Djuv. 

Siljekleven Sb sbljakkeva. — På en skogsväg å Ulvestad. F. led, är 
dial.ordet siti f. 'sälg'. 

Skeppekleven Sd s4m1ckeva. — Brant backe på en timmerväg 
nordost om Småtjärnen å-Åsebyn. Anledningen till namnet är obekant. 

Skunnibaeken Sk skåntbalsan. — Brant backe på en skogsväg öster 
om tullstationen å Högsäter. F. led. är oklar. 

Skymtebaeken J siontabalsan. — På väg ned till landsvägen å 
Mosstakan. Anledningen till namnet är obekant. 

Skitkebacken K skikabalsan. — Brant backe på en timmerväg i 
skogen till hmnsdelen Gärdet å Vrängebol. F. led. är böjningsform av 
dial.ordet skdk f. 'skakel'. Anledningen till namnet är obekant. 

Sladhallebaeken K llidialabalsan. 	Landsvägsbacke å Ö. Bön. 
I vägbanan finns en sladhall, d.v.s. 'sned berghäll'. Jfr Sladhallen, avd. 
höjder ovan. 

Springarebaeken 11 sprbearabakan. — Brant backe å Hajom, ned 
till Ulvviken i Töcksmark. F. led. är en bildn. med västsv. -are till verbet 
springa. Namnet är väl givet med anledning av att timmerlassen skjuta 
på utför backen så att hästarna springa. Jfr Lunkestupet ovan. 

Spökebaeken Sd spbkabakan. — Å hmnet Galteviken, väster om 
Lommetj. 

Stenbackarna Sb (Höglian) sthbalsana, Stenbacken ö (Boda) 
sUnbalsan. — Steniga backar. 

Stenkleven Sh (Klevane) stdgkkeva. — I kleven äro stenar lagda 
som trappsteg. 

Stutekleven K stittakkeva. — På gamla landsvägen å hmnet Årstad. 
F. led. är böjningsform av stut 'ung oxe'. En sådan skall ha ramlat 
utför berget och brutit nacken. 
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Sunningskleven J såntgskkatva. 	Genstig vid sätervägen väster 
om Kattetjärnet å N. Lian. F. led. är gen. av dial.ordet sunning m. 
'mesost' (el. »sandost», ett slags ost som liknar mesost men är torrare 
och mera kornig), enligt annan uppgift 'sötost, rödkokt ost, ev. blandad 
med mjöl'. Det berättas att en gubbe som klövjade ost från sätern tog 
genstigen uppför berget med påföljd att ostarna ramlade ut ur klövjen. 
Jfr Sunningbron (se vägar, broar o.d.) och Ostekleven ovan. 

Tallarebackarna Sd tålarabakana. — Å Takene, väster om Tallare-
dalen, varom se dalar nedan. 

Tavlebacken Tr tavkabdtkan. — På landsvägen vid ett vägkors å 
N. Viker. Där finns en anslagstavla (för kungörelser om värnplikt o.d.). 

Timmerbacken K (Kesebotten) tblyarbaban. 
Timmerkastet Sb (D juvsheden) Mmarkasta. 
Timmerliden Sb (Tegen) tinjaha. 
Tjusebacken Sb yitsabakan. — Två backar å S. Ström, vid hmns-

delen Bäcken (där även namn på en åker) och vid hmnsdelen Moarna. 
Namnet är givet efter ett fruntimmer som hade lönnkrog, först vid 
Bäcken och sedan på Moarne, och som i bygden kallades » T jusan». 

Tjuvekleven Ö a-Pvalchva. — Oländig terräng med väldiga stengryt 
i kanten av ett berg å S. Ivarsbyn, sydost om hmnsdelen Sandmon. 

Tjägerabacken F yiegarabalsan. 	Sundsbyn. Namnet är en för- 
vrängning av *T järegravbacken. 

Tjäregravbacken B yceragralnikan.7 — På landsvägen å Ängebäck. 
Om f. led. se  T järegravshöjden. 

Tjärugnsbacken H yieromsbakan. — Å Stallarebyn. Om f. led. se  
T järugnscisen ovan. 

Tobakskleven B (Sundstabyn) Tö (å Backa, nordost invid Tran-
tjärn). Uttal: töbaksktreva. — Namnen minna om smuggling av tobak 
från Norge. Vid T. å Backa skall smuggeltobak ha gömts. Jfr Tobaks-
vägen (avd, vägar, broar o.s.v.). 

Torkhusbacken Sk tårkhusbakan. — Vid Kölnehagen å Bön. F. led. 
är liktydig med kölna, varom se Kölnebergen ovan. 

Torsbacken F (Dusserud) , Sb (Våxlanda, även lägenhet). Uttal: 
tösbalsan. — Om f. led. se  Torshöjden ovan. 

Trappekleven K tråpalaTva. — Brant klev med trappstegsliknande 
avsatser mellan hmnsdelarna Tavlan och Vallen å Stommen. 

Trädgårdsbacken Sd trOasbalsan. — På vinterväg i Deledalen, 
sydost om Storemyrstj. Här växer hassel och olvon. 

Tutterbackarna J teitarbalsana. — Norr om hmnsdelen Bruket å 
Påterud. F. led, är väl en form av det från socknen kända öknamnet 
Tuttern. 

Täxlekleven Sk tie/ON/Tya. — På sommarväg söder om Myr-
ängarna å Bergerud. F. led. är täxla 'krokbladig tväryxa som användes 
att urholka med, holkyxa', möjligen åsyftande klevens form. 

Ulvehideskleven B ukamsktr6ya. — Brant backe på timmerväg i 
Lubberfjället å Vik. Ett rävgryt vid kleven har väl tidigare varit ulvehide 
'ulvide'. Jfr Ulvehidet (se smärre platser). 

Vassekleven K vkakkeva. — Väster om hmnsdelen S. Haget å Kors-
byn. Härledningen av f. led, är okänd. 

Älgekleven, Västra, Mellersta och östra Sb v&stara, mielara och 
itstara cekjakkba edjakkeva. — Å Låbyn, på en väg till Fågelmossen.. 
F. led. är böjningsform av djurnamnet älg. 
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Ängesläppan 0 eegalkepa. — Upplagsplats för timmer vid älven å 
Bottner, nära hmnsdelen Ängen. 

Ärtekleven B atakkba. — Backe på en väg öster om Nygård å 
Sundsbyn. Anledningen till namnet är okänd. 

Försvunna: 
Ormekleven Sd samt Gillbergs hd. — Ormekleffvan 1666 db. 
Sässeliden B. — Sässelijan 1655 db. På gränsen mellan V. och ö. 

Söpplanda. F. led. är väl böjningsform av en motsvarighet till no. dial. 
sess 'säte, plats att sitta på'. 

Stenar och rösen. 

Baggestenen K bitgasten. — Vid landsvägen å V. Bön. En norrman, 
»bagge», skall här ha blivit ihjälslagen av lösdrivare, varefter liket skall 
ha grävts ned vid Baggemyrarna. 

Barnefärdsstenen 0 bdindk9ten. — I Barnefärdsbrdten öster om 
Klingermyren å Björkenäs. Namnet är givet efter det s.k. Barnetärdet 
bdinafaka, d.v.s. 'barnspåret', ett märke i stenen, liknande ett spår av 
en barnfot. 

Barnsängsstenen se Vittnesstenen. 
Bergerösen 0 bårjargsa. —  Steen ij mossan 1554, Steen i Måssen 

1656, Sten j måsen m. 1600t., NoB 1919 s. 142, Steen i Mossen 1666 db. 
— Mossehalsröset ek GS, Mosehals Rös no. top. kart.bl. oymark. 
Riksröset nr 47, nära de båda hmnsdelarna Bergen å Rommenäs. Ordet 
mossehals betecknar ett smalt parti av en mosse. 

Bergtjärnsrösen F samt Norge beirycerisrosa. — Bärgakiersbottenn 
(jfr botten 'innersta delen av en vik') omkr. 1554 NoB 1919 s. 139, Berga 
Twärschogh (1) 1656 Toringh, Berga, Tvärskogh (!) 1666 db, Berge-
kiärnssund 1751 gränstraktat (NoB anf. st.), Bergtjärnsröset ek GS. 
Riksröset nr 27, vid Bergtjärn. 

Bjällestenen Sb bjeelasten. — På ett berg vid St. Vaspedalsmossen 
å Våxlanda. Per i Nordgård å Högelian brukade här lyssna efter ko-
skällan, bjällan, när han var ute och sökte efter kreaturen. 

Björnespjut 0 bjhasEryt. — Bleketjärnsröset ek GS. 	Riksröset 
nr 51. Även namn på den tjärn där röset ligger, se sjöar och tjärnar ovan. 

Björnestenen 2 Sd (stor sten el. bergknalle i Järnsjön å Snarkil), 
ft(stor sten mellan Sulerudstj. och ojesjön å Sulerud). Uttal: bi 12nastp. n m,  
.bibnsten. — Vid B. å Sulerud skall ha funnits en björnstock (om detta 
cord se Björnestocken, terränger nedan). 

Bleketjärnsröset se Björnespjut. 
Bläcktjärnsröset Sk samt Norge. — Bläcktjärnsröset ek. — Riks-

Iröset nr 60, norr om tjärnen (L.) Bläkern. 
Boekerösen Sb bölsarosa. — Å Äslanda ovanför Bockebacken, 

-varom se backar ovan. Bockerösen menas vara ett gammalt gränsröse, 
'trots att det ligger omkr. 400 m från den nuvarande gränsen mot 
:Klevane. 

Bockstenen K böksten. Stenblock, stort som ett litet hus, vid Bock-
:stensmossen å Vrängebol. Anledningen till namnet är okänd (jfr OGB 
:XX: 1 s. 146). 
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Borgåsegubben B birasagtaban. — Av sten uppmurad mansfigur i 
hatt och kappa uppe på Borgåsen å Källsbyn, synlig från norr och 
öster (t.ex. utifrån V. Silen). 

Busten(en) B (å Bustelund) biastgn, Sb (å S. Ström, invid lands-
vägen österut på Strömsfjället) bt1sten. — B. i Blomskog, efter vilken 
gården Bustelund fått sitt namn, ligger ytterst på en liten udde i Lelång. 
Stenen har en påfallande likhet med en liten enrummig bod (i dial. 
bu f.) med gaveln vänd utåt sjön. Enligt Sahlgren snarare att uppfatta 
som ett urspr. *Bdasteinn, vars f. led. kan vara gen. av bue 'inbyggare' 
sannolikt i en betydelse 'dvärg, vätte' el.dyl., syftande på stenen som 
boplats för underjordiska väsen, jfr fvn. bergbde 'jätte' och haugbde 
'gengångare' samt det relativt vanliga ortnamnet Boberg, varom se SOH 
1 s. 156. Härmed kan enl. Ståhl jämföras det från no. folktro kända 
bustein, bl.a. använt om jordfasta stenar förbundna med övertro. Se 
härom I. Reichborn-Kjennerud i Maal og Minne 1921 s. 1 ff., särskilt 
s. 13 f. 

Buvattensröset Sk samt Norge. — Buvandsröset ek. — Riksröset 
nr 57. Namnet är oklart. F. led. synes vara no. Buvand- 'Bodsjö-'. 
Någon sjö finns emellertid ej i närheten av röset. 

Damperudrösen se Grindeforsrösen. 
Den grå märren B dgrei Indra. — Stor rund sten i Stora sundet 

av Blomsjön (mellan Töresbyön och fastlandet). Jämförelsenamn; jfr 
Gråmärren SO2i. XIX s. 288 och Grå hästen nedan. 

Dyvlingsröset ö samt Norge. — Dyflingsröset ek. — Om f. led. 
se  Krokvattsdyvlingarna (avd, sjöar och tjärnar). 

Elovs nattstuga J ltrf's nåstag. — Stora stenblock strax norr om 
hmnsdelen N. Oset å Näva. Med nattstuga avsågs urspr. en liten byggnad 
med ett rum, använt som sovrum för tillfälliga gäster (senare ett rum 
på övre botten). Elovs nattstuga skall ha varit tillhåll för en tjuv som 
hette Elov. 

Fans bastu Sk fåns båstag. 	Stenharg å Boda, öster om Ris- 
vattnet. I närheten ligger Guds förstu (se dalar). 

Furumanrösen ö samt Norge får(a)manrosa. — Furumoröset ek 
GS. — Namnet är givet efter höjden Furumanen (varom se höjder ovan). 

Galtedalsrösen Tö gåltasrosa. — Galtedalsröset ek GS. 	Riksröset 
nr 34. Galtedalen är en dal i Norge, sydväst om röset. 

Galten ö gålk. — Stor sten i Galtedalen, norr om Glunnbergtjärnet, 
å Anunderud. Stenen uppges till formen likna en galtkropp; »huvudet» 
ligger bredvid. Jfr samma namn avd, öar ovan. 

Grindeforsrösen (Västra och östra) Tö samt Norge (Grindforsröset 
ek GS), ö samt Norge grinafssrosa, grinfssrosa. (V., ö. Grindforsröset 
ek GS) . — G. i Töcksmark =riksröset nr 38, nära Grindeforsen, varom 
se vattendrag ovan. Riksröset nr 46, Ö. G., ligger invid Grindefors, 
varom se vattendrag ovan. Riksröset nr 45, V. G., kallas i orten Dampe- 
rudrösen ditmparargsa 	rgsa ve dampara) efter läget vid Damperud, 
en hmnsdel å Bön, östervallskogs sn. 

Grindeforsstenen Tö samt Norge grinabsten, grinfssten. — Sten 
i Grindeforsen, gammalt gränsmärke mot Norge. 

Grå hästen J samt Jösse hd. — Sten i Norra Yxsjön, »synlig endast 
vid lågvatten och då med en profil, som erinrar om en häst» (A. Ernvik 
i NoB 1944 s. 134). Jfr Storegråldisten nedan. 

Gråfotestenen Sb greifotasten. — Stor sten å Djuv, invid gränsen 
till Karlanda. Om f. led. se  Grdfoten, hmnsdel å Åslanda, Silbodals sn. 
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Grävlingestenarna Tö greevhgastenana. 	Grävlingide (åtminstone 
förr) å Elovsbyn. 

Göstastenen Sb jåstasten. — Vid landsvägen å Låbyn. 
Helmesstenen Tö heelmasten. — Stor sten (nu borta) på Helmesdsen 

å Stenbyn. 
Hynnehedsröset Sk samt Norge. — Hynnehedsröset ek GS. — 

Riksröset nr 53. Namnet är givet efter berget Hynneheia i Norge, som 
säkerl, har sitt namn av läget invid ett framskjutande hörn av Sverige. 
Se vidare tjärnnamnet Hynnan. 

Hängesten(en) Sb, å Sillegårdsed, vid stranden av Järnsjön, Sd, å 
Gyltenäs, på Hängestensön i Ö. Silen (Hengesteen i ö. Sillesiö 1666 
[gränsmärke mellan Silleruds sn och Dalsland]). Uttal: &kvasten. 	H. 
på Hängestensön skjuter fram över en bergskant på öns sydöstra sida; 
H. i Sillegårdsed hängde ut över en bergavsats, till dess att en stark karl, 
som hette Svensberg, välte ned den med hjälp av en timmertopp. Jfr 
Hängesten SOÄ XIX s. 201. 

Högåsrösen se Tvärbäcksrösen. 
Hökehedrösen Tö samt Norge håkahcejrosa. — Hökeheeden 1582 

NoB 1919 s. 141, Hukehedsröset ek GS. 	Riksröset nr 37, ej långt 
från hmnsdelen Hökeheden (hijkahceia) å hmnet Dalen (Hukeheia ek). 

Joareröset Tö samt Norge. — Jorda knartten omkr. 1554 NoB 
1919 s. 140, Jordknattenn 1582 ib., Joars Knatten 1656 Toringh ib., 
Joars Knatt m. 1600t. ib., Joars knett 1645 db, Joorsknatten, Joars-
knatten db 1666, Joareknatte 1751 gt, 1771 Ms 1773 Fw s. 2, väl fel-
aktigt abstraherat ur Joareknatte-sten (1751 gt) ; se E. Noreen, NoB 1919 
s. 141 med not 1. — Joareröset ek GS. Kallas i orten efter läget nära 
Röt järn vanl. Rötjärnsrösen (rhycensrosa). 	Riksröset nr 33, vid östra 
sidan av berget Joareknatten i Rödenes sn i Norge, vars namn av de 
båda äldsta formerna att döma, urspr. tycks innehålla ordet jord. 

Jussmansstenen 0 jåsmansten. — Vid östra kanten av ö. Orre-
mossen å Juskog. Namnet är givet efter soldaten för Juskog, Jussman, 
som brukade stå i håll här vid älgjakt. 

Jätterösen H, Marosa yeetarosa, ett stort stenkummel på Mölne-
rudsåsen å Mölnerud, varifrån man har en utomordentligt vacker utsikt 
norrut över sjön Struven. Om f. led. se  Jätteberget. 

Jättestenarna H, å Bäckevarv Mastenana. — Flyttblock vid vägen 
till hmnsdelen Roa. Om f. led. se  Jätteberget. 

Kampestenen Sb, å Sillegårdsed, sten på »näbban» norr om 
Kampeviken i Järnsjön, Sd, udde i och stenigt strandparti av Järnsjön 
inom hmnet Tenvik. Uttal: kiimpasten. — Namnet sammanhänger väl 
med no. dial. kampe (r) stein, sv. dial. kam persten 'klappersten' (med 
kollektiv betydelse) eller innehåller kanske no. dial. kamp 'sten, gråsten, 
hård stenart' el. 'klappersten'. I senare fallet skulle namnet betyda 
'stenblocket vid klapperstenarna'. En annan möjlighet är att f. led. är 
kamp 'häst'; se Kampebäcken och Kostenen nedan. 

Kistestenen Tö gistasten. — Å Gråbol, vid vägen till Skrädene. 
Anledningen till namnet skall vara att man förr i tiden, då man bar 
liken till kyrkan, brukade sätta ned kistan här för att vila. 

Klasstenen Sb klåste_n. 	Stort stenblock vid en skogsväg å S. 
Ström. F. led. är tro!. gen. av mansnamnet Klas. 

Kloekestenen B *Masten. — Å hmnet Mon, vid Algutsvattnet. An-
ledningen till namnet är okänd. Jfr Klockestenbrännan, se terränger 
nedan. 
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Klovstenarna B kkirvstenana. 	Område vid landsvägen å Sunds- 
byn. Namnet är best. form plur. av klovsten 'kluven sten'. Jfr följ. 

Klovstenen Tr kkuvstU ••••• Pvsten. — Område vid landsvägen väster 
om Vikervålsmossen å S. Viker. Namnet har enligt uppgift urspr. 
betecknat en stor kluven sten som funnits här. Jfr de no. gårdnamnen 
Klomsten och Klommesten, fno. Klofnisteinn (NG IV s. 2, 10, V s. 270). 

Klovstensröset Tö samt Norge. — Kloffsteenn omkr. 1554 NoB 
1919 s. 140, Klofsteen 1656 Toringh ib., Kloff Steen m. 1600t. ib., 
Eloffsteen, Eloffzsten 1666 db. — Klofstensröset ek GS. 	Riksröset 
nr 32, vid Klovstenen 'den kluvna stenen' (se E. Noreen NoB 1919 
s. 140). 

Knut ö knut. — Stort stenblock vid den s.k. Bergvägen (till 
Täljstensberget i Dalen i Töcksmark). Namnet är givet med anledning 
av att en viss Knut brukade sitta och vila här. 

Korsstensrösen K-Sb kidensrosa. — Kårsrösen 1666 db. — Vid 
Korsröstjärnet, i korsningen mellan fyra gränslinjer (se ek). 

Kostenen Sb, å Sillegårdsed kösten kasten, Sd, å Tenvik kdsten. 
— Namnet å Sillegårdsed är trol. överföll från en mindre, intilliggande 
sten, i vilken finns ett märke som liknar ett kofäl 'kospår'. Kostenen 
å Tenvik är en avlång sten i Järnsjön (på ett par meters djup under 
vattenytan) utanför Kampestenen och har kanske benämnts på grund 
av läget nära denna sten, vars namn tolkats som 'häststenen'. 

Krigskällaren K kriligyelan. — Stenkummel å ö. Bön, på högsta 
punkten av åsen öster om Orremossen, varifrån man har en vidsträckt 
utsikt. Det har varit hemsökt av skattgrävare och stenhällar ha tagits 
där. Anledningen till namngivningen är obekant. 

Kungsstenen K kögsten. — I en dalsänka vid Roteklevarna å Vän-
nacka. Namnet skall vara givet i samband med att en kung dragit fram 
här med en armé. 

Kyrkan Sb ybrka. — Stor sten å Djuvsheden (vid vägen sydost om 
hmnsdelen N. D juvsheden). Jämförelsenamn. 

Kåpestenen F kapast4n kcipasten. — Trekantigt flyttblock å ö. 
Boda, på stranden av Fuxen nära gränsen till Båstenäs. Namnet är väl 
givet på grund av stenens likhet med en kåpa, snarast i betydelsen 
ugnskåpa. 

Könenäbbsrösen F samt Norge gcebsrosa. — Könenäbberöset ek 
GS. 	Riksröset nr 22. Om f. led. se  Köneneibban, uddar ovan. 

Lankarstenen J lågkaMln. — Å Rämjäng, strax öster om Rövattnet. 
Namnet är givet efter en finne som kallades Lankaren. Han bodde på 
Sjöpjuken (Pjåkene) å Rämjäng och ansågs trollkunnig. (Öknamnet 
kan vara bildat till verbet lanka 'lunka'). 

Lantmätarbordet H låntmotarboka. — Flat sten omkr. 50 m öster 
om Lilltj. å Stallarebyn. 

Lerviksröset se Rudsvikerösen. 
Likkistestenen Sd likyistasten, även kallad Rahästen rithwsk. 

Flyttblock å Kålleboda, vid vägen väster om Kållebodatj. (omkr. 3 m 
högt och 3-4 m långt). Blocket liknar till formen en likkista och 
påminner även något om konturen av en häst (det är högre i ena 
änden). Härledningen av f. led. i namnet Rahästen är okänd. 

Lunkestenen K lögkasten. — Å Kesebotten, vid vägen mellan Gamle-
sätern och Tomtesätern. Genom att stenen ligger och väger på ett berg 
kan den fås att runka. Jfr Lunkarehallen nedan. 
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Lyarestenen Sb lgarasten. 	På Gladbackehöjden å Klevane. Om 
f. led. se  Lyareberget. 

Lyftarestenarna Ö lfflarastenana. — Två stenar vid Lyftarstens-
myren å Bottner. F. led, är en bildn. med västsv. -are till verbet lyfta. 
Anledningen till namnet är att man brukat försöka lyfta stenarna. 

Lögarstenen Ö lkagen. —Ä hmnet Juskog, på stranden av sjön 
St. Flat. Om f. led. se  Lögareberget, avd, öar, holmar. 

Middagsrösen Sd mhlasrpsa. — Gränsröse mellan Fjällane, Humle-
torp och Norane. När solen skiner, tjänar det till middagsmärke, jfr 
E. Lidffi i Arkiv XXIII s. 260 o. NoB 1916 s. 88 f., 124 samt Franzén, 
Vikbolandet s. 53. 

Mossehalsröset se Bergerösen. 
Månsestenen Tö minsasten. 	Å Elovsbyn, väster om Högsbols- 

mossen. 
Mörkesundsrösen Tö samt Norge mårkasunsrgsa. — Mörkesunds- 

röset ek GS. 	Riksröset nr 36. Om f. led. se  Mörkesundet, avd, sjöar 
och tjärnar. 

Nilses sten Sb ntlsasMn. — I Mossvattnet å hmnet Backa. F. led. 
är dial. gen. av namnet Nils. 

Nähhestenen J niebastcem. — I sjön Björkelången vid en liten ut-
skjutande udde (»näbba») inom hmnet Kronan. 

Offerröserna 2 Sd, dels å Lisslerud, två rösen vid en stig till Tegen 
&farm», a, dels å Sillebotten, två rösen på Brurebergen, vid vägen till 
Ojällane ifår@sara, Offerrösen Sd, å Tobyn, vid vägen till Hjällen 
itdrosa, Offerstenen J, å St. Koppom, ovanför Tomtebrötan, varom 
se terränger nedan &facsten, Sk, å Boda, väster om Fågelåsen, vid en 
gammal kyrkväg, elfs:stcupz, ö, å Rommenäs, vid sätervägen, &fagen, och 
Offervålet J, sten å flajom vid sätervägen, ezfarveara. Jfr Offerrösdsarna 
ovan. Namnen beteckna platser, där man förr, då man bar liken till 
kyrkan, brukade sätta ned kistan för att vila (så åtminstone Boda och 
Hajom) eller där någon omkommit (Lisslerud, Sillebotten, Tobyn) och 
man med anledning därav antingen fortfarande »offrar» eller åtmins-
tone för ej länge sedan »offrat» genom att vid passerandet kasta en sten, 
en pinne el.dyl., varigenom bildats ett »varp» (se Varpet, avd, smärre 
platser), dvs, ett röse, i dial. rös f., eller en rishög, ett s.k. vd/. Vid offer-
rösena i Lisslerud ha enligt sägnen två finnar, som varit på dagsverke 
på Silleruds prästgård, huggit ihjäl varandra med Har, om offerrösena 
i Sillebotten berättas det att två bröder där slagit ihjäl varandra — i 
båda fallen trol. vandringssägner —, medan offerröset å Tobyn skall 
ha tillkommit med anledning av att en tiggerska frusit ihjäl där på väg 
söderut efter att ha blivit nekad husrum i Tobyn. Som motiv för 
offrandet angavs i Rommenäs att man trodde att man skulle bli sjuk 
om man inte offrade. Om offerkast se vidare Sigurd Erixon i Västman-
lands fornminnesförenings tidskrift 1917 och i Fornvännen 1929. 

Oxen ö samt Norge bienn. — Wxan i wxakiernitt 1554 NoB 1919 
s. 141, 162, Oxen 1751 års gränstraktat (NoB 1919 s. 141 f.), Yxen i 
Yxekärn 1666 db, Oxen ek GS. — En »stor oformlig Sten i westra Sidan 
af Oxkiärnet» (1751 års gränstraktat), som utgör gränsmärke nr 42 på 
riksgränsen. Namnet sammanhänger med namnet Oxhöjden bksheyda 
på den på norska sidan av gränsen belägna bergshöjden (från vilken 
stenblocket tros ha rasat ned) och St. Oxtjärnet, antingen så, att stenen 
av någon anledning urspr. kallats för Oxen, varefter höjden och tjärnen 
fått namn efter stenen, eller så, att höjden och tjärnen urspr. benämnts 
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efter en »oks» (»öks»), d.v.s. 'bergsbrant', och namnet Oxen (av 
*Oxtjärnsstenen?) givits åt stenen på grund av läget i Oxtjärnet. 

Pelarestenarna H pelarastenana. — I Holmerudsälven. F. led. är väl 
en bildn. med västsv. -are till verbet pela 'peta'. Anledningen till namnet 
är trol. att man vid flottning måste »pela» stockarna förbi stenarna. 

Pellekstenen Ö pdeksten. 	Vilsten vid sätervägen å Rommenäs. 
Namnet är givet efter en kvinna som kallades Pelleka och som låg i 
säter på Rommenässätern. 

Penningestenen Sb p&tygasten. — Jordfast sten vid landsvägen å 
Vikebotten. Namnet lär vara givet med anledning av att här gjorts ut-
betalningar för timmer. 

Pers sten Sb pcag6n. 	Vilsten å Ulvestad, vid vägen till Gaterud. 
Porstjärnsrösen ö samt Norge peispensrosa. — Porstjärnsröset ek 

GS, Porstjern rös no. top. kart.bl. Coymark. 	Riksröset nr 49, vid den 
på no.sidan av gränsen belägna tjärnen Porstjärn (Pors T j. bl. öymark). 

Predik(e)stolen J, å Påterud priechkstQn, 2 Sd, å Ö. Boda och 
Högstakan prieetikaston. Jämförelsenamn. P. å Påterud är en hög sten, 
P. å Sillerud består i båda fallen av två på varandra liggande stenar. 
Från P. å Högstakan skall Peter Fjellstedt (f. i hmnet Fjällane 1802) 
som vallpojke ha predikat (på lek), och om P. å Ö. Boda berättas det-
samma om en vallpojke som sedermera blivit överste i frälsningsarm&i. 

Rahästen se Likkistestenen. 
Randstenen Tr rrinsten. 	Mittstenen i domarringen på Dansare- 

bergen å hmnet Sandviken. I stenen finns en urgröpt rand av lösare 
material. 

Romele klint F romb ktrint. — Stor sten i den norra viken vid 
gårdarna å Nästeviken, uppkallad efter det kända skånska höjdnamnet 
Romele klint. 

Rosten H r4sien. — Flyttblock vid hmnsdelen Roa å Bäckevarv, 
den största av Jättestenarna. 

Rudsvikerösen Sk samt Norge 14.5v21carosa. — Leerwijken 1656 
Toringh, Leer Wijkan m. 1600t. NoB 1919 s. 146, Leer eller Rudswiken 
1748 ib., Ruds- eller Lerwiken 1751 ib. — Lerviksröset ek GS. — 
Riksröset nr 55, vid en vik av Tannsjön, som numera kallas Rudsviken 
(efter den närbelägna gården Rud i Vestmarkens sn, Norge), men förr 
benämnts Lerviken. 

Ruggarstenen J rPgajtaln (y u). 	A Skönnerud, öster om Oxtj. 
Man kan »rugga» stenen, d.v.s. få den att runka. 

Runderösen B rdpretsa. — Runner Rösen 1653 db. — Gränsmärke 
mellan Söpplanda och V. och Ö. Trättlanda, norr om det fyrkantiga 
Vänderöset. 

Runnetjärnsrösen Tö samt Norge rånrcensrqsa. — Runnetjärnsröset 
ek GS, Rogntjern Rös no. top. kart.bl. Coymark. 	Riksröset nr 31. Om 
f. led. se  Runnet järn ovan. 

Rävehidet Sb, å Våxlanda r&vaki, Räveramlet Sb, å Djuvsheden 
rievaranika, Rävestenen II, å Mölnerud, Sb, å Tvärdalen rievasten. 
Räveramlet är ett stenrammel med rävide, de övriga namnen avse stora 
stenblock, under vilka räven haft ide. 

Rötjärnsrösen se Joareröset. 
Sadeln el. Sadelstenen J samt Jösse hd sdlsten. — Sälen 1666 db, 

Saln 1796, Salsten 1801 (se A. Ernvik i NoB 1944 s. 116 f.). 	Namnet 
synes urspr. vara best. form av ordet sadel i den dial. formen sal. 
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Stenen uppges (enl. uppteckning av E. Silfors 1938) ha en vass egg 
som går snett upp mot stenens topp och i vilken nära toppen finnes 
en något flackare svacka (sänka), som kan ha givit anledning till 
namnet. Det berättas även (enl. E. Silfors) att barn och yngre personer 
vid besök på platsen åtminstone förr brukade roa sig med att kliva 
upp på stenen och sätta sig grensle över den. (Det kortfattade uttalandet 
om namnet i SOV VI s. 154 har delvis missförståtts av A. Ernvik, se 
NoB 1944 s. 116 f.). 

Skeppsstenen Tö ge'psten. — Å Dalen, ej långt från Trättj. Möjligen 
jämförelsenamn. Jfr Skutestenen nedan. 

Skrymtarestenarna Sb skrinntanstenana. — Två stora stenar i 
skogen vid landsvägen å Låbyn. F. led. är en bildning med västsv. -are 
till verbet skrymta 'spöka'. Jfr Skrymtaremyren (Skrymtan) under 
avd. terränger. 

Skutestenen K skåtasten. — Stor sten på ett berg väster om Rönn-
drågen å Vännacka. Stenen anses likna en stor skuta. 

Skärimosserösen F samt Norge sdertmisargsa. — Skär i mosan 1554 
NoB 1919 s. 140, Skärimossa 1645 db, Schiär i Måssen 1656 Toringh, 
Skiärr i Måsen m. 1600t. NoB 1919 s. 140, Skiär i Mossen 1666 db, 
Skärimosseröset GS, Mosseröset ek. — Riksröset nr 30. Namnet Skär 
i mosse, s(er t måsa, som nu avser en mosse, har väl urspr. åsyftat det 
bergsskär som finns i mossen. Enligt sägnen skulle »Skär i mosse, Skär 
i sjö (Måkeskäret) och Docksvik sund» en gång ha utgjort råmärken 
mellan V. Fågelvik och Töcksmark. 

Slaklevrösen F samt Norge esiblskevrosa. — Slädakläif 1273 (?), 
avskr. fr. b. 1300t., NoB 1919 s. 123, Sledakleffuenn omkr. 1554 ib. 
s. 140, Slädaklaffuen 1582 ib. s. 140, Slag(h)kleffuen 1643 db, Slag-
kleffuen 1645 db, Slädeklefwan 1656 Toringh ib., Släde Kleeff m. 1600t. 
NoB 1919 s. 140, Slakleffven 1666 db, Slakeklefsröset ek GS. — Riks-
röset nr 29, beläget strax i närheten av gården Slakleva i Coymarks sn, 
Norge (varom se NG I s. 192, E. Noreen NoB 1919 s. 123 med not 2). 

Smörpundstenen Sk smbrpanstwm. Å Boda, ytterst på en land-
tunga i Fjällsjön. F. led. har säkerl. samma innebörd som fsv. punda 
smör 'smör av ett punds (lispunds) vikt (8,506 kg)'. 

Storegråhästen Sb stördgralt<esk. — På gränsen mellan Kyrkerud 
och Lysed. Likhetsnamn; jfr Den grå märren ovan samt Grå hästen o.d. 
avd, öar o. näs. 

Storestenen J, å Fjuserud, Sb, å Lysed, skär med stor sten i 
Lysedtj., ö, å Juskog, sydväst om Storestensdyveln, varom se avd. 
sjöar och tjärnar. Uttal: störasten. 

Storöjerösen Sk samt Norge ståreprosa. — Tannsjöröset ek GS. — 
Riksröset nr 54, i Tannsjön, nordost om Storön i denna sjö. 

Stuterösen Sb ståtarasa. — Röse invid landsvägen å Sillegårdsed. 
Namnet är givet efter en man som kallades Stuten och som dog på 
denna plats. 

Stångbrötan Sd samt Gillbergs hd stitebrtga. Binamn: Stångbröte-
rösen ståebrotaresa. — Stort gränsröse nordväst om Krokvattstj. Nam-
net innehåller väl ordet stång i bet. 'stång använd som råmärke' och 
värml. dial. bröta 'nyodling'. 

Sydovsstenen Tr sgdspsten, sgrsfsten Sydopstenen, Syrofstenen. 
Binamn: Sirapsstenen sirapsten och Syraksstenen sgrak-. — I Högås-
backen vid gamla landsvägen å N. Viker. Namnet-  är givet efter en 
inspektor Sydow vid Lennartsfors bruk. Han var mycket omtyckt av 
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arbetarna och följdes av dem till denna sten, när han flyttade till 
annan ort. 

Sötostestenen Sd s&tostasten. — Stort stenblock (omkr. 5 m högt) 
å Grinsbyn, på stranden av St. Bör, sydväst om Mörtholmarna. F. led. 
är sötost, men anledningen till namnet är okänd. (På stenen växer 
stensöta.) 

Tannsjöröset se Storöjerösen. 
Tjuvestenen B, å Ängebäck, nordost om Torkhuskasmyren, yyvo- 

sten, Sd, å Byn, vid Tömteviken av Bysjön, ykvasten. 	Anledningen 
till namnen är okänd. 

Toresskåp Sb tbrashsp. — Ett par stora stenar invid Lysedstj. å 
Lysed. Namnet åsyftar egentligen mellanrummet mellan stenarna, där 
en viss Tore från Blomskog i fyllan och villan skall ha krupit in och 
frusit ihjäl. 

Tors sten K tg,stftt. — Smalt bergpass (bra rävpass) å Hög. Tors 
är väl urspr. gen. av mansnamnet Tore. 

Tremansrösen F-Tö trbnansrosa. — Tridiemans Rösen 1666 db. 
— Gränsröse mellan Låssbyn och Upprann i V. Fågelvik samt Stenbyn 
i Töcksmark. F. led. är oklar, kanske urspr. *Trehemmans-. 

Tukusjörösen Ö tkosorosa. — Tacksjöröset ek, Tåksjöröset GS. 
Riksröset nr 52, vid Tukusjön. 

Tuppestenen H Utposten. — En mindre (nu försvunnen) sten å 
Hajom (i södra kanten av Bålemomyren), till formen påminnande om 
en tuppe 'tupp'. För att göra likheten mera påtaglig tog sig en Magnell 
i Bråten å Hajom för att måla stenen. 

Tvärbäeksrösen Ö tvetrineksrosa. Binamn: Högåsrösen hiyasrgsa. 
— Tvärbacksröset ek, Tvärbäcksröset GS. 	Riksröset nr 50. F. led. 
innehåller namnet på den i Tvärdalen på norska sidan av gränsen 
rinnande bäcken. Binamnet är givet efter en närbelägen hög ås i Norge. 

Törssonsstenen H assnsten. 	På höjden söder om Agntjärn å 
Stallarebyn. Namnet är givet efter pastorsadjunkten, sedermera kommi-
nistern i Karlanda, Olof Thöresson (1758-1817), som brukade sitta 
och vila på stenen, när han gick från Gottarsbyn, där han bodde, till 
Karlanda kyrka (se vidare Östlind s. 134 f.). 

Ulvestenarna Sd ittkvastenana. — Ett par stora stenar å Harnäs. 
Vilarestenen B (Breviken), J (Påterud), 2 Sb (Backa; Slämtegen), 

Sk (Gunnerud). Uttal: B, Sb vilarasten (Sla vilanen), J vilettsteln, Sk 
vilakem. — Namnet är best. form av vilar (e)sten 'sten på vilken man 
brukar sitta och vila'. 

Vittnesstenen II vbtnasten. Binamn: Barnsängsstenen kscegsten. ••••• 
— Ä hmnet Kroken, vid Sandsjön (Tjärbruket). Enligt en i orten gängse 
tradition har stenen en gång tagits till vittne vid ett egendomsköp. 
Anledningen till namnet Barnsängsstenen skall vara att en brud från 
N. Ivarsbyn i östervallsskogs sn på hemvägen från vigseln i Holmedals 
kyrka fött ett barn vid Stenen. 

Vänderstenen H vktoaen. — Söder om Knusperud å Bäckevarv. 
Äldre personer bruka roa sig med att för barn berätta att »stenen 
vänder sig var gång han hör Holmedals kyrkklockor». 

Vänderösen B samt Dalsland vcettanisa ••••• viettarosa. — Fyrkantigt, 
raserat gränsröse mellan Kyrkoherdebost., Söpplanda och V. Trättlanda 
i Blomskogs sn samt Vamberviken i Vårviks sn, Vedbo hd, Älvsborgs 
län, trol. i det väsentliga identiskt med Huvudrösen (se försvunna namn 
nedan) och Jälsmosserös (se Jälsmossen, avd. terränger, försvunna 
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namn). F. led. syftar väl på att länsgränsen här vänder från nordvästlig 
till sydlig riktning. Samma namn ingår även i Vånderösdsarna (veettaros-
asa») i H, med ett stort gränsröse, till vilket hmnet Liane går fram 
med en smal spets mellan Gårdtvetens och Kyrkoherdeboställets 
skogsmarker. 

Älgestenen Sd (kkjastgn. — Å Kålleboda, öster om Stenstj. Namnet 
är rätt ungt och föranlett av att man skjutit älg vid stenen. 

Försvunna: 
Huvudrösen B samt Dalsland. — Huffuerösann 1582 NoB 1919 

s. 118, Hufwdrösa 1699 Toringh ib. s. 119 not 1, Rösbottn, bastugnen 
eller hufwerösen 1741 (gränskarta) NoB 1919 s. 118 f. — Röset, som 
säkerl. i det väsentliga är identiskt med Vänderösen ovan, har enligt 
mätningsprotokollet till den cit. kartan av 1741 blivit raserat, sedan 
man fått veta »at Lähnskilnaden millan bägge lähnen skulle komma 
at afmätas». Härav namnet Rösbottnen (1741) och rösets likhet med 
ugnen i en bastu, varom namnet Bastugnen vittnar. Namnet Huvud-
rösen betyder 'det viktigaste gränsröset'. 

Klovestenen Tr samt Dalsland, mellan Mösjö och St. Le. — 
Klåffuesten eller Klöffuesten 1582 NoB 1919 s. 120. — F. led. är knap-
past klöv, avseende klöv-liknande form utan innehåller snarare böj-
ningsform av ett till stammen klöv- bildat ord, klov n., klove el.dyl., 
betecknande något kluvet. Jfr A. Janz&I i NoB 1940 s. 142 (Ståhl). 

Lunkarehallen Tö-ö. — Lomkare Hallen 1666 db. — F. led. är väl 
en bildning med västsv. -are till verbet lunka (kanske en motsvarighet 
till f. led. i Lunkestenen ovan). S. led. är ettdera av dial.orden hall f. 
'häll' eller halla f. 'sluttning'. 

Rödehallsröset Sk samt Norge. — Rödehallsröset ek GS. — Riks-
röset nr 56. Namnet är väl givet efter en röd hall 'häll'. 

Stora stenen B, å V.-Ö. Söpplanda (Store Stenen 1655 db), F-Tö, 
å Upprann-Stenbyn (Rösen på St. Steen 1666 db). 

Tranestenen Tr å Trane. — Stenkummel »wid Tranesten» 1773 
Fw s. 135. — Namnet åsyftar kanske den omkr. 1 m höga och 8 m långa 
stenmur, som finns ytterst på Tranenäset, innanför Dannemansön. Om 
sten 'ringborg, befästning' se Almgren, Medd. från Östergötlands 
fornm.fören. 1906, s. 22 f. 

Valerösen Sb-Sd. — Wa (h)lerösen 1666 db. — Gränsröse, säkerl. 
där gränsen lämnar Mossebäck och går österut till Furuvattnet. F. led. 
är kanske urspr. ortsdial. yard (no. vord) 'skyddsande'. Jfr dock Vale-
fjället — Valdsen ovan. 

Dalar, dälder och fördjupningar. 

Den vanligast förekommande efterleden är ortsdial. drdg f. 'dal-
sänka', varom se under Drdgen SOV III s. 33. 

Abborredrågen Sb åberadraga. 	Å Kalleboda, mellan Abborre- 
tjärn och Fintjärn. 

Arrestedrågen Sd ktrwstadraga. -- Dalsänka å Kålleboda, söder om 
stenen Rahästen. F. led. är väl ordet arrest i jämförande användning 



197 

om (trång och mörk) instängd plats. Jfr Arresten (se terränger) och 
Kofällan (se dalar). 

Ashålan Sb 4shvbk. — En enligt uppgift 16 m djup, av Djuvsbäcken 
utskuren håla omedelbart norr om hmnsdelen Nystugan å Djuv. F. led. 
är as 'i förruttnelse stadd död djurkropp el. del av sådan'. Man har 
brukat kasta ned as och avskräde i hålan. 

Askedalen B (Söpplanda, =Askedrågen), H (Stallarebyn), K (Lys- 
ås), Sk (Holmserud). Uttal: B askdd4n, H K Sk &skadan. 	F. led. är 
böjningsform av trädnamnet ask. 

Askedrågen 1 B (Söpplanda, =Askedalen), 2 J (St. Koppom, Räm- 
jäng). Uttal: B askadreiga, J åskadrsga. 	F. led. är böjningsform av 
trädnamnet ask. 

Baggedrågen J bågadrs.ga. 	Dalsänka vid norra delen av Ram- 
bergen å Vadjungsed. F. led. är bagge 'norrman'. En norsk patrull skulle 
ha varit synlig här år 1808. 

Barkhusdrågen K bårkusdrsga. — Å Hög. F. led. avser ett (primi-
tivt) hus för förvaring av bark. Sådan användes vid garveriet i V. Bön. 

Bastedalen H (Mölnerud, sydväst om Abborrtj.) båstadsn. — Om 
f. led. se  Bastnäs under hmnsnamnet Skomsnäs i Trankils sn och 
Basthöjden ovan. 

Bastedrågen H (Tveten, norr om Mellomtj.) båstadrsga. Jfr föreg. 
Bastlindshålet K båstbnshska. — Sänka nordost om Linddrågen 

å Liane. 
Bickjedrågen B bqadr4ga. — Å Angebäck. F. led. är böjningsform 

av dial. bickja f. 'hynda'. En björn skall här ha dödat en sådan. Jfr 
Bickjeknattarna (se bergnamn ovan). 

Bjurdämman K (Mörtnäs; myrdal, förr med bostadslägenhet) bj4-
deffia. — Namnet är best. form av bjurdämma f. 'av bävrar byggd för-
dämning', jfr SOÄ I: 2 s. 43. 

Bjälledalen Sd (Forsbyn, söder om kyrkan) bMadan. F. led. är 
böjningsform av dial. bjälla f. 'koskälla'. 

Bjälledrågen Sk (Olerud, vid Edssjön mitt emot Brudholmarna) 
bjcseladrsga. 	F. led. är böjningsform av dial. bjälla 'koskälla'. 

Bjödalen H bjklan. 	Å Gröttnäs. F. led. är oklar. 
Björndalarna Sd (Hynningen) bibndskano, åtminstone 6 Björn(e)-

dalen 3 H (Hän, Gå'rdtveten, Mölnerud), 1 Sd (Grinsbyn), 1 Tö (Bryngels-
byn) 1 ö (Boda), uttal H bindan (Gårdtv. äv. kfioldatk), Sd bpsyrkdgn, 
Tö badan, Ö bjbndan, vartill komma Norra och Södra Björnedalen 
Tö (Elovsbyn resp. Töresbyn) nara, shara bjåttadsn. 	F. led. är 
djurnamnet björn. Namnen beteckna platser, där björn hållit till eller 
tillfälligt påträffats. 

Björnebåsen Sk (Holmserud sydost om D juptj.) bjfkabctse. '-
Namnet uppges beteckna en djup och trång dalsänka, där man sett 
multnande rester av en björnstock. Namnet är säkerligen best. form 
av ordet björnbds 'björnfälla', varom se Bdstjärn ovan och Båsen nedan 
samt J. Sahlgren i NoB 1920 s. 161 ff. 

Björnedrågen 2 B (Sundstabyn, ()byn), 2 K (Håltebyn sydväst om 
Båstj.; Kesebotten), 1 Sk (Viken), uttalat B byonadrejga, K Sk bpka- 
drsga. 	F. led. är böjningsform av djurnamnet björn. 

Björnehålan H (Dusserud) kliftlahtara. F. led. är böjningsform av 
djurnamnet björn. En björn berättas ha blivit liggande där, sedan han 
skjutits från ladugårdstaket i övre Ödegården. 

Blötedalen 2 Sb (Strand, Våxlanda) b kagadqn. 
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Boekedalen B bölsadg" — Gärden å Toresbyn. Jfr Bockeberget. 
Boddrågarna H b4dretgatta. — Djupa dalsänkor med trånga pass 

och förr med tät skog å Breviken, enligt sägnen gömställe under ofred. 
F. led, är böjningsform av ordet bod. Jfr följ. 

Boddrågen H b4clreiga. — Dalsänka å Mölnerud, 150 m öster om 
Björndalsbäcken, vid berg med överhängande branter o. grottor. Här 
ha funnits bodar, till vilka ortsbefolkningen flydde vid ofred, med-
förande kreaturen, värdesaker och förnödenheter av olika slag. Jfr 
föreg. namn samt t.ex. Jutebodudden (avd. näs). 

Bratta drågen Sk brata drtftga. — Dalsänka öster om hmnsdelen 
Brattdrågen å Kleven. F. led. är böjningsform av adj. bratt 'brant'. 

Bronsmittidrågen? Sb brönsmetzdrgya. — Dalsänka å Vikebotten. 
F. led. är oklar. 

Bräekedalen Sb brielpdgft. —Å Sillegårdsed, öster om Edsviken. 
Dalsidorna kallas Bräckorna br&lsand, backar på landsvägen där, 
Bräcke backarna breekabalsana. 	F. led. är böjningsform av bräcka 
'brink, kort och brant sluttning'. 

Båsen H bekart. — Dal på Kyrkoherdebost. Namnet är säkerl. best. 
form av sv. dial. bås 'fälla för fångande av björn, varg, räv, järv, lo'; 
jfr Björnebåsen ovan (se vidare J. Sahlgren i NoB 1920, s. 161 ff.). 

Bäcketränget J b4atner, 	-trceeana -trängena. — Trång 
bäckdal å S. Lian. S. led. är best. form av sv. dial. trånge 'trångt ställe'. 
Jfr SO.Ä, XX: 4 s. 330. 

Bävergropen K kvargrgpa. Ställe vid södra stranden av Abborrtj. 
å Helgebyn (Arstad). 

Bärets hål Sb Nratas hak — Håla mellan höga berg å Kalleboda, 
vid södra ändan av sjön Lelång. F. led, är gen. av kvinnonamnet Bäret 
(Birgitta). Namnet innebär troligen en obscen jämförelse (Ståhl). Jfr 
Evas hål, Ingrids hål, Kerstis hål och Stinas hål nedan. 

Dals Långed ? Sd dcts,/ige (Ekheden, Tegen), dcts.,/eiga (Kålle-
boda). — Dalgång mellan Höghult och Kålleboda på ena sidan och 
Tegen på den andra. Väl uppkallelse efter Dals Långed i Steneby sn, 
Vedbo hd, vid Dalslands kanal. 	 • 

Deledalarna Sd (Grinsbyn-Jämnemon) deldqkana, åtminstone 15 
Deledalen 2 J (Beted-Hajom; Saxebyn-Ulvshuvdane), 1 J-K (Saxebyn-
Månserud), 1 H-Sb (Bäckevarv-Tvärdalen; jfr Delesdalen), 9 Sd (ö. 
Boda-Gängene; Bryngelsbyn-Guttarebol; Galtviken-Hjällen; Hult-Kyrko-
herdebost.; Humletorp-Gillbergs hd; Jämnemon-Takene; Kyrkoherde-
bost.-Tobyn; Mölntegen-Signebyn; Sanda-Tenvik (hmnsdel i Tenvik), 
2 ö (Bottner-S. Ivarsbyn; Juskog—N. Ivarsbyn), uttalat J dål/adqn, 
J Sd 0 deldgn deldgn Sd), K Sd 0 daadgn, Sd deladcin (Humletorp 
enligt meddelare i Solberg), dd,ladqn (Mölntegen), dgdgrk (Tenvik). 

F. led. är böjningsform av dela f. (så åtminstone Sd och delvis B och 
Sb) el. dele n. 'gräns'. 

Deledrågen J-Sk (Holmserud-Påterud) dalladretga. — Om f. led. 
se  föreg. 

Delesdalen 1 B (Ed-Ängebäck), 1 B-Tr (L. Boda-N. Viker), 1 H-Sb 
(=Munkedalen), 1 Tr (Skenhall) samt Dalsland. Uttal; dblasägn (das-

F. led, är gen. av dele n. 'gräns'. 
Det djupa hålet B dfe jtypahtia. — Djup kitteldal å Breviken. 
Djupedalen (Djupa dalen) 3 B, 1 F (Nästeviken), 1 H, 1 J, 2 K, 

3 Sb, 5 Sd, 1 ö. Uttal: B Ji4.19Agn, jtipadgn o. ~dån Bustelund, 
F H K Sb Sd itsgpadqt,,, J jtkpadgn, Sd (Sulerud, altern., och Älmheden) 
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jupaclån, skrivet Diypadalen 1540 Lgl II s. 241 (F), Diupedalen 1663 
db (H). 

Djupe dråg Tr (Sandviken) ity padrdy och Djupedrågen 1 F, 1 H, 
1 K, 2 Sb, 3 Sd, uttalat Madraga. 

Dolleshålet Sb didashgka. — Däld å Tvärdalen. F. led. samman-
hänger kanske med ortsdial. d81 'högfärdig'. 

Domstolsdalen Sd dinystosctun. — Å Älmheden. Anledningen till 
namnet är okänd. 

Dritardrågen J-K dritackgtga. — Mellan Saxebyn och Lysås. F. led. 
är en bildning med västsv. -are till verbet drita 'cacare'. 

Dundrågen Sd clipzdretga. — Å Gängene, sydväst om V. Andungs-
tjärnet. F. led, är dun i bet. 'ängsull'. 

Durdisdalen J d4obsdcin 	 — Å Rämjäng, mellan Knivetj. 
och Svarttj. F. led. är gen. av kvinnonamnet Durdi (av Dorothea). 

Ekedalen Sb kadcln. — Å N. Ström, söderut från Yxtjärn. F. led. 
är väl snarast kollektivet eke 'ekdunge'. Någon ek finns dock numera 
ej här. 

Ekornedalen Sb gonadqn. 	Å Djuv. F. led. är böjningsform av 
sv. dial. ekorn 'ekorre'. 

Eldedalen Tö 4adon. —Å Stenbyn, väster om Elde fjällen. 
Evas hål Sb evas 	— Å Långelandaskogen. Anledningen till 

namnet är okänd, men namnet innebär troligen en obscen jämförelse, 
jfr Börets Ml ovan (Ståhl). 

Falldalen 0 ffidan. — Å Anunderud. F. led. är fall i bet. 'svedjefalr. 
Fjordensdalen K fjötlsok." — Å Håltebyn, norr om sjön St. Fjorden. 
Fjäderhanedrågen B Ddranadrqga. — Å Vik, på östra delen av 

Lubberfjället. Här fångades förr i tiden fjäderhane 'tjäder' i gillerstockar. 
Fläskedalen K Neskadur, — Å Vännacka, norr om Bodholtmyren. 

Fläsk o.a. livsmedel skola ha gömts här under ofred. 
Fölungedrågen Sb fikogadrigga. —Å Våxlanda. Omkr. år 1875 togo 

vargarna här en fölunge. 
Galtedalen se Galten ovan (stenar). 
Geteboddalen Sd ,gtabitc. dgn ,-,gtabudgr, (e a). — Från Hynnings-

sjön till Kållebodatj. 
Getedrågen F ybtadmiga. — Å Dusserud, norr om Djupedalsbäcken. 

F. led. är böjningsform av djurnamnet get. Terrängen är brant och 
besvärlig där. Den närliggande Kodrågen är jämnare. Jfr följ. 

Getepottan Sd Map8ta. 	Dalhåla å Leverhögen, väster om hmns- 
delen Högen, förr odlad. Jfr föreg. o. Bockaberget (avd. höjder). 

Gjotan Sk Ota. — Åkrar i en flack sänka mellan Vikareviken 
(Svartviken) och Gunnerudsviken av Björkelången. Namnet är best. 
form av en motsvarighet till sv. dial. gjuta 'sänka, dalgång' och no. 
dial. gjota (is!. gjöta) 'långsträckt fördjupning i terrängen'. Jfr 
nästa namn. 

Gjutan Sd itka. — Liten dal med mosse och myr å ö. Boda och 
Hynningen. Namnet är best. form av den östnord. motsvarigheten till 
västnord. gjota, varom se föreg. 

Gravarna Sb urbana (djup dalsänka från L. Göptj. till N. Knåd-
trågan) , Gravedalen grhadurf 1 H-K (Tveten-Korsbyn), 1 J (Korsbyn-
Ulvshuvdane, väster om N. Yxsjön), 1 K (Håltebyn, 0-NO om Gravtj.), 
skrivet Graffuedalen 1655 db (J), Graffvedalen 1666 db (H-K). — Om 
grav se Gravt järn. Igenrasade älggropar, älge gravar, finnas åtminstone 
i Gravedalen. 
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Grinaredalen, -dalarna K grinaradan, -dakana. — Å Korsbyn. 
Namnet, som är en bildning med västsv. -are väl till vbt grina, är tro!. 
givet med anledning av att det är besvärligt att köra timmer här på 
grund av en brant västersluttning. 

Grådalen H greidan. — Mörk, dyster dal å Breviken. F. led, är 
möjl. obest. form av (de) grå som beteckning för mystiska naturväsen, 
jfr Grden 'den onde' och Gråberg, se höjder ovan. Dalen är enligt folk-
tron tillhåll för tussar 'tomtar, nissar'. 

Gubbehålet K gitbakuka. — Å Månserud. En gubbe skall ha hängt 
sig här. 

Guds förstu Sk ga5 fistag. 	Trång däld öster om mitten av Ris- 
vattnet å Boda. I närheten ligger Fans bastu (varom se stenar ovan). 

Gullskrinsdalen H giaskrinsdan. 	Å Bäckevarv, öster om hmns- 
delen Roa. Namnanledningen är okänd. 

GulLskåran Sd gidsks_ra. — Upplagsplats för virke å Åsebyn, vid 
Gullskdreviken av sjön Nedre Tvängen. Jfr Gullgruvan (se smärre 
platser). 

Gårdalen J-K (S. Lian-Mölnerud) gidgn (J), gbokir, (K). 	F. led. 
är ordet går 'gorr, smuts, gyttja'. Dalen är gyttjig. 

Gårlågen Il (dalgång å Hajom, c. 300 m öster om Asketj.) Olgtga. 
F. led. är ordet går 'gorr, smuts, gyttja'. Om låg se Vilareldgen (avd. 

båtplatser, vägar etc.). 
Gökhålet Sb gigehidg. — Fördjupning vid åsen öster om Klavestomt 

å Djuv. 
Halvardsdalen 0 hedvasokn. — Å S. Ivarsbyn. 
Halvardsdrågen Sb hellvasckua. —Å Ulvestad. 
Hamndalen J hiondan. —Å Strömsmark. F. led. är väl urspr. orts-

dial. hamn f. 'utmarksbete'. 
Hasseldrågen Tö hcidadraga. — Å Skrädene. 
Hundedrågen Sb (Vikebotten) hialadraga. 
Hundehålet Tr (N. Viker) hiunaheara. 
Hyttedalarna Ö Msdakana. — Å St. Strömmer, norr om Berg-

vattnet. F. led, är böjningsform av hytta, väl i bet. 'kolarkoja', men om 
någon sådan funnits här är nu okänt. Det finns kolbottnar där. 

Häggedalen K hiegadqn. — Å Liane. 
Hökedrågen J hickadraga. — Å N. Lian. F. led. är böjningsform 

av fågelnamnet hök. 
Ile(r)sdalen H ilasdan —ilasdan ilasdan. — Dal med blöt mosse å 

Breviken. F. led. är kanske urspr. gen. av en motsvarighet till no. dial. 
ilehol 'hål i isen över en ström el. en vattenåder', innehållande det i 
orten kända ila (gd) f. 'källa'. Vid östra kanten av mossen finns ett hål 
som inte fryser till. 

Ingrids hål Sb ierts h. — Blöt myrhåla å Sillegårdsed, med ett 
hål som ej så lätt fryser till. Namnet har numera, liksom Kerstis hål 
(se terränger nedan) en viss tvetydig innebörd, men om denna varit 
avsedd vid namngivningen är ovisst. Jfr Bärets hål ovan. 

Isdalen K isdan. — Å Mölnerud. Här bildas svallis om vintern. 
Jonskåven Tö y6tisk4van. — Klyfta (med lodräta väggar) å Backa, 

vid Ärtetjärnsviken av sjön Töck. Om s. led. se  Kdven, avd. vikar ovan. 
Jfr även Kåven här nedan. 

Juteboddalen Sdpidabtudgn. — Å Åsebyn, vid ödetorpet Juteboden 
(nktabiya). Om ordet jutebod se Jutebodudden ovan. 
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Juteboddrågen Sb jittabudraga 9utabudr4ga (meddelare född i 
Högerud). — Djup dalsänka å Klevane. Jfr föreg. 

Jägmästardalen Sb yiegmwstadan. —Å Klevane. 
Järpedrågen F jårpadreiga. — Å Dusserud. F. led. är böjningsform 

av fågelnamnet järpe. 
Jättedrågen Sb yietadraga. — Vid Jättegravarna (se smärre platser). 
Kalkegranen B kakkagråna. Binamn: Kalkegransdrågen kakkagrans-

draga (b • — 1). — Å Torkilsbyn, öster om Ängkasen. Det berättas att 
nattvardskalken en gång stals ur Blomskogs kyrka och av tjuvarna 
höggs sönder på en granstubbe på denna plats, där man efteråt hittade 
några småbitar av den. 

Kammarsdalen Sd lacmasdan. — Å Häljebyn, söder om Klubbtj. 
F. led. är väl sen gen. av kammare och åsyftar säkerl. en i dalen befintlig 
grotta. Jfr Jonskåven ovan. 

Kampedalen kåmpadan H (Bergerud), 2 K (S. Fors, Liane). 	F. 
led. är väl böjningsform av kamp 'häst'. Detta och följande namn be-
teckna sannol., såsom i flertalet fall uppgivits i orten, platser där hästar 
slaktats. Jfr Kampemyren (se terränger nedan). 

Kampehålan F (Nästeviken) kånzpahaka och Kampehålorna B 
(betesmark å Bustelund) kampahVrana. — Jfr föreg. 

Kanalen 2 Sb (Lysed, Risviken), Sd (Åsebyn). Uttal: kånal 
Dalsänkor med tvärbranta sidor, därigenom påminnande om 

kanaler. 
Karls dalar Sd kans (War. 	Å Finntorp norr om hmnsdelen 

Hultet. En viss Kan i från Finntorp hittades död här i början av 
1800-talet. 

Kastdrågen H kåstdraga. — Å Bergerud vid Kastet, varom se 
backar ovan. 

Klammen H kkåma. —Å Stallarebyn. Namnet är best. form av 
klam f. 'trång passage mellan berg, klämma'; jfr Björneklam (se sjöar 
och tjärnar) och Klammeforsen (se vattendrag) samt t.ex. Klambäcken 
SOV III s. 92. 

Klädesboddrågen J kkcbsbudrilt.ga. — Dalsänka å Hajom, väster om 
kleven Kardebladet. Jfr Klädesbodberget (avd. höjder). 

Klövdrågen J kHvdreiga. — Dalsänka å Korsbyn upp på Fjälls-
berget vid Hildelund (se ek) med gammal klövjeväg. F. led. är möjligen 
en motsvarighet till no. klöv 'börda för en häst, klövjebörda'. Jfr 
Klovfield NG VIII s. 58. 

Knusparedrågen Tö kniisparadraga. — Å Sanda. F. led. är väl 
knuspare 'person från Knutsbol (beläget omkr. 3 km söderut)'. 

Kodrågen kddrg.tga F (Dusserud), H (Holmerud), Sk (Holm- 
serud) 	Kodrågen å Dusserud är namngiven i motsättning till den 
närbelägna Getedrågen (se ovan). 

Kofällan Sd (Guttarebol) kdfcela. — Namnet är best. form av ordet 
kofälla och avser en dalsänka som omges av branta berg på tre sidor 
och en blöt myr på den fjärde. 

Kolhusdalen Sk kidrhusdan. — Å Hångstad. F. led, är kolhus 
'kolbod'. 

Korpedrågen Tr ksrpadreiga. — Dalgång å S. Viker, invid ett bergs-
stup i Ransbobergen, öster om Ransbotjärnet, där korpar trol. ha häckat. 

Korpehålet Sb kårpahtara. — Djup dalsänka å Djuvsheden, norr 
om Korpeberget. Jfr föreg. 

Korsdalen K kiisdan. — Vid en plats, kallad Korset. 
14 
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Korsdrågen H (Bergerud) ki4sckgpga. — Jfr nästa namn. 
Korskälledalen Tö (ö. Bön, väster om Ulvviken) 1cceldg. — An-

ledningen till namnet är väl att ett kors varit rest vid någon av de källor, 
som finnas i dalen. Om olika betydelser av Kors- i ortnamn se V. E. V. 
Wessman i Studier i nord. filol. 35: 5 s. 12. Jfr Korskällorna OGB X 
s. 140 (med not 1) och där cit. litt. 

Korvedrågen Sd kitrvadrgga. — Dalsänka å hmnet Skogen (5-6 m 
bred och rak). F. led. är väl böjningsform av korv, men anledningen 
till namngivningen är obekant. Jfr Pölsan, avd. terränger. 

Kudalen 2 Sb (Huken, Slämtegen) 	 F. led. är säkerl. 
ordet ko i den vnord. formen ku. Jfr Kotorget, avd. terränger. 

Kungsdalen K higsdan. — Å Hämnäs, sydväst om hmnsdelen 
Skansen, där landsvägen förr gick fram. Det berättas att en kung på 
väg till Norge ridit ner sig här och måst hjälpas upp. 

Kyrkan B ybrka. — Dal å Mon, sydväst om Kalvemyren. Anled-
ningen till namnet är okänd. Jfr Helgedomen, avd. båtplatser. 

Kåredalen Sb kiradgrk. — Trång dal å Djuv, sydväst om Björntj. 
F. led. är möjl. fsv. gen. av mansnamnet Kåre. 

Kåven Ö kivim (8->o). — Trång dal å St. Strömmer, mellan n. 
ändarna i Bergvattnet och Krokvattnet. Dalen är så trång att man 
nätt och jämnt kan köra med häst mellan bergväggarna. Om namnet 
se Kdven, avd. vikar ovan. 

Käringedrågen K yeemgadraga. — Dalsänka å Månserud. Anled-
ningen till namnet skall vara att en gift kvinna (i dial. käring) kört 
timmer här och därvid råkat ut för någon olyckshändelse. 

Lars röv Sd kaos rciv. — Hål (jättegryta?) i ett berg vid norra 
änden av Långtj. å Lisslerud. S. led. är röv 'podex'. 

Lillehelvetet Ulahelvata Sia (en håla mellan berg i skogen till Långe-
landa) , Sd (dal och mosse å V. Boda). — Anledningen till namnet L. 
å Långelanda är att timmerkörning därifrån är besvärlig. Jfr Store-
helvetet nedan. 

Limskälsdrågarna F lirys,asdrggana. Binamn: Skälet scika. — Dal-
sänkor å Fagervik, ej långt från norska gränsen. Där finns dm-tjocka 
lager av snäckskal, i dial. kallade limskål. Jfr Snäckegroparna nedan. 

Lind(e)drågen K (Liane), Sb (Djuv), Tö (Sanda). Uttal: K Sb 
lindraga, Tö linadraga. 

Linknäppdrågen K liekncepdrdga. — Nordväst om Abborrtj. F. led. 
är oklar. 

Logedrågen 2 J lddrgiga. 	Dalsänkor å Vadjungsed (Rammberget 
resp. Vadjungsedsfjället). Branta bergskanter vid sidorna göra i båda 
fallen likhet med en loge antaglig. 

Lortdalen Sk /War,. — Å Holmserud. 
Lydersdalen Ö lPclatsclan. — Öster om Lydersdsarna. 
Lämmedrågen leentadrua F (gärde å Fagervik), Sk (dalsänka å 

Olerud, vid Lämmemyren). — Om f. led. se  Lämmetjärn. 
Löken B idya, y. lika. Binamn: Slöken ,sldka. — Sänka med 

bäck (nu diken) Sundstabytj.-Övre Blomsjön. Om namnet se Löken 
(avd, sjöar och tjärnar). Binamnet Slöken är best. form av dial.ordet 
slök f. 'mindre bro'. 

Löpedalen H li_fpadqn. — På gränsen mellan Rössbyn och Tången 
(Struven). F. led. är väl böjningsform antingen av en motsvarighet till 
no. dial. laup n. 'glidbana, ställe där man släpper ned timmer utför 
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en bergshöjd', även 'skred (stenskred, jordfall)' eller av sv. dial. laup, 
löp m. 'bark (av gran), som avskalas trädet då den löper'. 

Lördagshålan J liidashnka. -- Håla i en åker å Påterud. 
Mardalen J-ö (Rämjäng-N. Ivarsbyn), Sk (Gunnerud, söder om 

Horntj.). Uttal: ngt.dan. -- Namnet är möjligen givet på grund av att 
här funnits martall eller träd med martovor. Jfr Maråkern (se terränger 
nedan). 

Markusdalen K mdrkusdqn. -- Ä Liane, sydost om Gravlandsmon. 
En Markus har bott här i en jordkula. 

Mastdalen Sb måsdän. — Ä Tegen. Här har man väl kunnat hugga 
mastträd. 

Mjölkaredrågen J nviikkackgga.— Ä Ö. Boda, öster om norra delen 
av Mjögsjön. F. led. är en bildning med västsv. -are till verbet mjölka. 
Anledningen till namnet är säkerl. att man mjölkat middag här. 

Moltedalen ö miltadan. — Å Bön. F. led. är böjningsform av sv. 
dial. molter pl. 'hjortron'. 

Munkedalen H-Sb mögkadgri. — (Steenbredan i) Monckedalen 
1666 db. — Mellan Brandtjärnet och Lång (e) tjärn. Kallas vanl. Deles-
dalen. Enl. en förmodan har urspr. endast en mindre del av dalen, 
vid gränsen till hmnet Huken i Silbodal, haft namnet Munkedalen. F. 
led. är böjningsform av munk, möjl. i bet. 'pilgrim'. Jfr K. Trotzig i 
Dalarnas Hembygdsförbunds tidskr. 1925 s. 148, B. Hesselman i NoB 
1930 s. 28. 

Mårdedrågen Sb mithdraga. — Å Ulvestad. Man har »spårat in» 
mård här. 

Människodalen Sb mcknasadan. -- Å Djuv. F. led. är ordet människa, 
men anledningen till namnet är obekant. 

Märr(e)dalarna 2 Sd (Byn, Kärn) märadgkana, mddglrana, Märr(e)-
dalen B (Mon-ö. Trättlanda) måradqn, Sb (Åslanda) mclag" Sd (Tegen) 
måtadayk. — Anledningen till namnen torde i flertalet fall vara att en 
märr gått ner sig i en myrhåla på platsen. Jfr Märrem gren (se terränger 
nedan). 

Märredrågen B (Vik) mgradrba. — Jfr föreg. namn. 
Mörehålet K miyaltgka. — Håla i Fjusåsen å Hög. F. led. är böj-

ningsform av dial.ordet mör m. 'myra'. 
Nassledalen Sb n&ldd9r nåslra-.-- Å Risviken. F. led. är böjnings-

form av det från södra Sb kända nassla 'nässla'. 
Natehålan K ne.ttalttara. — Dalsänka vid de gamla tomtplatserna å 

Årstad. F. led. är böjningsform av dial.ordet nota f. 'nässla'. 
Nilsgubbedrågen Sk nisgabadraga. — Dalsänka å Holmserud. 
Nissedrågen Sk nis.adraga. — Dalsänka i nordsluttningen av Fliker- 

höjden å Bergerud. F. led. är urspr. böjningsform av nisse 'tomtegubbe'. 
Norkedrågen Tr norkadreiga nårkadrgiga. — Dalsänka å Gunnar- 

byn. Namnet är givet efter en norska, kallad Norka, som bott här. 
Nubberedalen H nzibaradan. -- Å Gårdtveten, öster om ödegården. 

Härledningen av f. led. är oviss. 
Näverskodrågen Sk nieva,skodrgtga. — Å Bergerud. Om f. led, är 

näversko eller näverskog är ovisst. 
Nötedalen Sd nbtadan. Binamn: Pannekakedalarna pånakaka-

daleana. — Från Valetjärn till Vassjön, å hmnen Mölntegen och Lisslerud. 
F. led. är böjningsform antingen av nöt 'nötkreatur' el. av nöt 'hassel-
nöt'. Jfr följande. 
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Nötedrågen B n4tadraga. Dalsänka å Ed, vid Stugufjällen. F. led. 
är säkerl. böjningsform av nöt 'hasselnöt'. 

Ofredfallsdalen--Ofredsfall- Sk samt Norge (söder om Fisketj.) 
icfrefalsdar,—(Afrefals—itfresfal-. — Jfr Ofredsboden nedan. 

Ofredsboden B (dalgång å Ängebäck, söder om Valen och Gravare-
mon) wfresbuia. — Namnet är best. form av ofredsbod 'förvaringsbod 
använd under ofred'. Namnet syftar säkerligen på att ortsbefolkningen 
dragit sig undan dit vid ofred, jfr Ofredshöjden ovan samt övriga namn 
med Ofreds- nedan. 

Ofredsdrågen K (dalsänka å Bjärn, nära Klingerud å Vrängebol) 
tgresdraga. — Jfr föreg. 

Ofredshålet ö (trång dal å Bottner, norr om Baggemansmyren, 
sydväst om Butjärn) t'AfreslvaN. — Jfr Ofredsboden ovan. 

Ostedrågarna 0 östadragana. — I Ostebergen. 
Patronedrågen Sb pixtronadraga. — Dalsänka mellan S. Sätern och 

Svarttjärnsmossen å S. Ström. Anledningen till f. led. är okänd. 
Penninghålet K peenighuka. — Dal öster om Tjuvmossen å Stommen. 

Här finns gångar och hål i gryt av nedrasade klippblock. 
Polskedrågen Co pdasleadraga. — Dalsänka å St. Strömmer, öster 

om Bergvattnet. Namnet är givet efter en viss namngiven järnskogsbo, 
kallad Polsken, med anledning av att han körde timmer med en istadig 
märr som »ställde sig till» här. 

Rammeldrågen Sb rioyadvaga. — Dalsänka å Klevene, med en 
åtminstone delvis stenig och ojämn vinterväg. 

Bommas dal Sb rörvas der. —Ä N. Ström, norr om ö. Granbacken. 
F. led. är oklar. 

Ropardrågen H rcApcuirgiga. — Dalsänka å L. Sundsbyn, invid St. 
Le mitt emot Kalvenäset (Järpesundet) å Gröttnäs. F. led, är en utbild-
ning med västsv. -are- till verbet ropa i bet. 'ropa över ett vatten efter 
båt för överfart'. Jfr Ropareberget (se höjder ovan), Ropudden SOV III 
s. 97, Roparhallen SOV VI s. 154, Roparudden SOV XIV s. 128. 

Rot(e)dalen J (Påterud, norr om ö. Grimtj.) re2tdgn, K (V. Bön 
och Hämnäs, norrut från Björntj.) rötadan. 	F. led. är böjningsform 
.av rot. Namnet är väl givet med anledning av att här funnits rötter efter 
iräd eller av att man här tagit rötter av missne till svinfoder; se vidare 
.Rotemyren (avd. terränger nedan). 

Rotvältan (van!.) eller 1Rotvältdrågen J rötvcelta, rbtvceltdraga. 
Dalsänka å Kronan. — Rotvältan är best. form av sv. dial. rotvälta f. 
'träd som blåst omkull och vält upp jord och stenar med rötterna'. 

Russdalen B råsdarf. — Å Breviken. Härledningen av f. led. 
är okänd. 

Rävedrågen Sd (Mölntegen) rc.kvadrtiga, Rävedrågen, Västra och 
sÖstra Sd (V. Boda, mellan Lövnäs och B jurdalen resp. öster om Bjur- 
dalen) veestara, åstara rchvadraga. 	F. led. är böjningsform av djur- 
namnet räv. I Rävedrågen å Mölntegen finns det räviden. 

Rävehålan Sk (Hångstad, öster om hmnsdelen N. Näset) re§valuicka 
e). 
Räverumphålet Sb (en smal klämma söder om Ulvemyren å Fur- 

skog) rervaromphgka. 	F. led. är urspr. böjningsform av växtn. räve- 
zumpa 'fräken (Equisetum)'. 

Rönndalen Tö (V. Bön) råndan. 	F. led. är trädnamnet rönn. 
Rönndrågen K (Vännacka) råndraga. F. led. är trädnamnet rönn. 
Rösdalen Sd (Kyrkerud-Lysed) rhsdar,,,r6s-. 
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Siddrågen, Norra och Södra Sb nara, sar a sfdrgiga. Dalsänkor 
å Furskog (och Huken?). F. led. är adj. sid, som här uppges ha bet. 
'lång och brant sluttande'. 

Siljedrågen B (V. Trättlanda) seljadrtga, Sb (Backa, mellan 
Klevanetj. o. Mossvattn.), ö (St. Strömmer) sajadretga. 	F. led. är 
böjningsform av dial. si/j  f. 'sälg'. 

Skidkubbedrågen Sb gikuhadrua. — Dalsänka å Högerud. F. led. 
är skidkubbe 'grov stock avsedd att klyvas till gärdsle (»ski»)'. 

Skifferdrågen Tr sÅfddirg.iga Sköfferdrågen. — Där finns gnejs som 
kan flagas av i tunna skivor liksom skiffer. 

Skogstjuvehidet Sb sköksfyvahg. — Del av Kuvetjärnsdalen (söder 
om Kuvetjärn) å Lysed. Namnet har väl betecknat en primitiv bostad 
(hide, egentl. 'ide') för en »skogstjuv», d.v.s. en tjuv som håller till 
i skogen. 

Skrikedrågen Sb slcrikadrua. — Dalsänka å Lysed. F. led. är väl 
böjningsform av fågelnamnet skrika. Enligt uppgift är dalen ett tillhåll 
för potäteskrikor 'nötskrikor'. 

Skrytardalen Sk skriltadg". — Å Bön, mellan Dammtj. och Horntj. 
F. led. synes vara en bildning med västsv. -ar(e) till verbet skryta, men 
namnanledningen är obekant. 

Skräckardalen Tö skrckkadgn. — Oländig dal å Sanda, sydväst om 
Svarttj. F. led. är väl en utvidgning med västsv. -ar(e) av sv. dial. 
skräcka 'skrämma, förskräcka'. 

Skåkedalen J slcifikadq". — Ä Söpple. F. led. är böjningsform av 
skåk f. 'skakel'. Man har väl här tagit virke till skaklar. 

Slöken se Löken. 
Smällevalven Sk smedavakvan ••••• 	— Klyfta mellan två berg- 

ryggar norr om hmnsdelen N. Näset å Hångstad. Namnets närmare 
innebörd är dunkel. 

Snäekegroparna Tr sncelsagrdpana. 	Snäckskalsbankar, med gro- 
par, å Sandviken (sydväst om V. Kvarntj.). F. led. är väl urspr. böj-
ningsform av snäcka. Jfr Limskälsdrdgarna ovan. 

Soklammen J saka». — Klyfta å N. Lian, väster om hmnsdelen 
Nystugan. Jfr Klammen ovan. 

Stenbockedalen Tr stEnbolcaddri. — Å Sandviken och fram till 
Strömningvik. Anledningen till f. led. är obekant. 

Stinas hål Sb senas hiftk. Myrhåla i Långelandaskogen. Jfr Botets 
hål ovan. 

Stoekedalen Sb steikadqn. — Nordost om hmnsdelen Rönningen å 
D juv. F. led. är böjningsform av stock i bet. 'gillerstock (vanligen för 
fångst av skogsfågel)'. Jfr Sahlgren i NoB 1920 s. 164 f. och där cit. litt. 

Stolpedrågen Sb stikpadraga. — Dalsänka Göptj.-Mörttj. Här finns 
den längsta skogen å Djuv. 

Storehelvetet Sd stc)rahcelvata. — Dal och mosse å V. Boda. Jfr 
Lillehelvetet ovan. 

Styggedalen J (Ulvshuvdane), ö (åkrar å Björkenäs) stPgackyk. 
— Om f. led. se  Styggetjärnet. S. å Björkenäs är enligt folktron tillhåll 
för tuss 'tomtar'. 

Styggedrågen J (Rämjäng) stkadreiga. — Jfr föreg. namn. 
Stättebergsdrågen Sb (Backa) stcktabcentga. 	F. led, innehåller 

böjningsform av ordet stätta, troligen här syftande på bergsavsatser, 
som påminna om en stätta. 
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Stättebråtsdrågen Sb (Klevane) stief.abresdrua. — Jfr föreg. namn. 
Svallarhålet Sb svålar/rob. 	Del av vintervägen å Lian, väster 

om (tjärnet) Löv, där det bildas svallis. F. led. är en bildn. med västsv. 
-ar(e) till svall-. 

Svarta drågen 2 Sd (Kålleboda) svata drgiga, (Hynningen) svida- 
dr4ga. 	F. led. anger mörkt läge. 

Svarta hålet J (Näva-Slärteg) svada hegv svittahuka Sb (Kyrkerud) 
svid(a)ligh, Tr (Skenhall) svaga Injka. — Jfr föreg. 

Svartedalen 2 B (Näresbyn, Prästgården), Sd (Gängene), uttalat 
B svataddn, Sd sditadqn. 	F. led. anger mörkt läge. 

Svartland 2 Sk (Bergerud, nordväst om Bunästj.; Hångstad, öster 
om hmnsdelen Kållskäret) svettlan. 	F. led. anger mörkt läge. 

Svartningsdalen J svidnigsdan. — Från N. Svartningstj. (ev. S. 
Mjögsjön) till S. Yxesjön, vid berget Svartningen. 

Syltedalen Sk .99 ltd" 	Ä Holmserud, sydväst om Dammtj. 
F. led, är ordet sylta i bet. 'smörja, smuts, gyttjig terräng'. Jfr Syltan 
(se terränger nedan). 

Säterdalen 2 Sb sc:?tatItri. — Vid f.d. sätrar å Klevane och Ulvestad. 
Sätaredrågen (Sättare-?) Tö siptaradrua. —Dalsänka å Skarbol, 

vid Fuxen norr om lägenheten Haget. F. led, är oklar. 
Sötostdalen Sk sbtostdqn. 	Om namnet se Sötostbäcken. 
Tallaredalen Sd tgaradan. — Å Gängene och Takene, nordost och 

sydväst om Tallaretjärnet. F. led. är en bildning med västsv. -are till 
tall. Åsarna väster om dalen äro bevuxna med tallskog. 

Tjusbastdrågen 0 p;isbastdreiga. — Dalsänka vid Älgedalen å 
Juskog. F. led. är växtnamnet tjusbast 'tibast (Daphne mez&eum)'. 

Tjuvekistan H gtmpsta. — Smal dalsänka å Breviken, söder om 
Svar ttj., vid gränsen till Nästeviken i V. Fågelviks sn. Namnet är väl 
(enl. Ståhl) best. form av ä. sv. tjuvekista 'häkte, fängelse' (jfr tjuvkista 
under kista i SAOB: K 992), men intet är bekant om varför dalen jäm-
förts med en sådan. Trol. är dalen trång och mörk. 

Tjäregravshålan F yepragravshgka. 	Ä Dusserud. Om f. led. se  
T järegravstjärnet. 

Toresehålet 0 Wasahtika. — Västra änden av Hdlemyren å Juskog. 
Namnet är givet efter en Toresson från Slärteg i Järnskogs sn, sedermera 
bosatt i Ivarsbyn i östervallskog, som på 1860-talet körde ned en märr 
i myren. 

Torsdalen Tö ic.5s,d4n. 	Ä V. Bön. Om f. led. se  Torstjärn. 
Trampersdalen J trånzpasdctn. — Vid nya landsvägen å Fjäll. F. led. 

är oklar. 
Trolldalen B (Näresbyn) trildgn, treldcikana Trolldalarna, Tö 

(Skarbol), ö. (N. Ivarsbyn) triddIgn. — Namnen avse platser, där man av 
någon anledning menat att trollen hållit till. Jfr Trollesundet (se sund 
ovan) o. där anf. namn. 

Trollhålet K (djup dal med »bottenlös» dy norr om Långtj.) tril-
bh. — Om f. led. jfr föreg. 

Trollugnsdalen Sd (mörk, dyster dal å V. Boda o. Lisslerud) 
tridomsdan Trollummsdalen (vanl.) 	triddomsdan Trolldomsdalen 

tridogsdek Trollungsdalen. — Vad f. led. i Trollugnsdalen åsyftar 
är okänt. Jfr dock Trolldalen ovan och Ugnen, avd. grottor. 

Trummeskrovdrågen Sb trbtpaskravdrggga. — Dalsänka å Ulvestad, 
vid sommarvägen till Gaterud. F. led. är oklar. Det berättas att Karl XII:s 
trupper här lämnat kvar en trumma. 
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Trätarehålet B (västra delen av Grandalen å Ö. Trättlanda, vid grän- 
serna till V. Trättlanda, Källtegen och Söpplanda) tretaralnika. 	F. led. 
är en bildning med västsv. -are- till verbet träta. Namnet är givet med 
anledning av ägotvist. 

Trätedrågen Sb trietddreiga. — Å Barlingshult, nära gränsen till 
Kalleboda. F. led. är väl böjningsform av subst. träta. Namnet är kanske 
givet med anledning av ägotvist. 

Tvåriksdalershålan J tveinksdalasligka. — Dalsänka å N. Lian. 
söder om Långevattnet. 

Tvärgsmidedalen B (Näresbyn) tvapmdcin tvas,maddin. — Om f. 
led. se  Tvärgsmideberget ovan. 

Tvärgsmidedrågen Sb (dalsänka å Vikebotten, norrut från Slät-
tjärn, invid Tvärgsmideberget) tvdsmadrua •••• tvdsmydruga. — Om f. 
led. se  Tvärgsmideberget. 

Ulvedalen Sd (Tegen) itkVadgri. "•-• I Ulvedalen och Ulvedrågen i 
Hångstad (se nedan) finnas gryt, där vargar kunna tänkas ha haft 
iden. Jfr f.ö. Ulvehdlan, Ulvemyran (avd. terränger) samt Ulvehålet och 
Ulvemyrhalsen nedan. 

lUlvedrågen Sd (Egenäs öster om Ulveåsen) iakvadrtiga, Sk (Hång-
stad) itirvadraga. — Jfr föreg. 

Ulvehålet B (dal å Breviken) takvahVra. — Jfr Ulvedalen ovan. 
Ulvemyrhalsen Sb (lång dalsänka som sträcker sig söderut från 

Ulvemyren å Furskog), itfvamyrhalsan. — Jfr Ulvedalen ovan. S. led. 
är hals 'smal del av myr'. 

Ursdalen B iituktrk. 	Sundsbyn, vid en vik av Lelång. F. led, är 
oklar, möjligen urspr. gen. sg. av djurnamnet u/v 'varg'. 

Vandringsdrågen Sd våndrigsdraga. — Dalsänka å Gängene. F. led. 
är oklar. 

Varsbodalen K-Sb vd,spadrain (K), vd5padun (Sb) — Wassbodalen 
1666 db. — Från Kalven vid Vamnevattnet till Bösjön. Dalen torde ha 
fått sitt namn efter den där belägna stenhällen och klipphålan Varsbo 
kyrka, vars urspr. namn trol. varit *Dvärghsbudh 'dvärgboden' (se 
vidare Varsbo kyrka, avd, grottor nedan). 

Vedkastdrågen Sk vbleastdrgiga. — Dalsänka å Gunnerud. 
Venedrågen Ö Wytadraga 92M- 	— Dalsänka å St. Strömmer. 

F. led. är böjningsform av ortsdial. ven 'ett slags gräs'. 
Vengransdrågen Tö v4gransdraga. — Dalsänka å Backa. F. led. 

är enligt meddelaren av uttalsformen ett dial. ord vengran 'senvuxen 
gran'. 

Våldalen Sk vdidgn. — Ä Holmserud och Viken (V-SV om Dammtj.). 
F. led. är ordet vål n. i bet. 'bråte av vindfällen' eller 'rishög'. Jfr Vålläg-
tjärnet ovan och Vålebråten, Vålemyr, Vålen m.fl. terrängnamn nedan. 

Värstedrågen H våstadraga. — Dalsänka å Gröttnäs benämnd efter 
en man med öknamnet Värst och som där skulle ha kämpat med 
en björn. 

Älgdalen, Västra och Östra H (Holmerud) vistara, itstara 
Älgedalen åkjadgn Sk (Bön, sydväst om St. Sticktj.), Ö (Juskog, öster 
om norra änden av St. Flat). — Älgedalen å Bön är ett bra älgpass. 

Älgegroparna B elgagrdpana (Ed, invid n.v. partiet av Stugufjällen) , 
Älgegropen F (Dusserud, väster om bäcken väster om Torstj.) åkjagropa. 
— Namnen äro best. form pl., resp. sg. av älggrop 'grop för älgfångst'. 

Älgehålet Sb (dalsänka å Ulvestad) iekjahgka. 	Algehålet är ett 
ungt namn på en plats där en älg en gång setts ligga. 
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Äskedalen F eeskadgn. — Å V. Viker. F. led. är äske 'askdunge'. 
Jfr SOÄ XX s. 332. 

Ordalen Sk samt Jösse hd bt_tdt_2.n. — öredalen 1656 db, Orrdalen 
1661 db. — Om f. led. se  oretjärnet. 

Försvunna: 
Baggedalen Sd. — Baggedalen 1656 db. — Namnet avser säkerl. 

den dal, vars namn ingår i Baggedalstjärn(et), varom se Baggetjärn 
under sjöar, tjärnar ovan. 

Grepedalen Sd samt Svanskogs sn, Gillbergs hd. — Grepedalen 
1666 db. — F. led. är oklar. 

Tvärdalen J. — Twärdalen 1655 db. — Å Korsbyn. 
Tärehjällsdalen Tö-ö. — Töregälsdalen 1661 db. — F. led. är gen. 

av sv. dial. törehjäll m. 'ett slags ugn för tjärbränning'. Jfr Tyrihjellen 
NG I s. 14, Tjärehjällen och Törehjällen OGB XVIII s. 233 och XX: 1 
s. 166, 226. 

Ulvedalen Tö. — Wlffuadällenn omkr. 1554 NoB 1919 s. 140, 162, 
Vlffvedalen 1666 db, Ulf (f)iärdalen 1748 gränsföreningsprojekt (se NoB 
1919 s. 140). — Strax öster om nuvarande riksgränsen, mellan riks-
rösena 32 och 33. 

Terränger. 

Abborremossen Sd itberam8stt. — På gränsen mellan ägorna till 
Kyrkoherdebostället och Tobyn, invid Abborretjärn. 

Aftonsmyren 0 eeftasnzyra Äftansmyren. — Å Juskog, öster om 
Söpplesätern. Namnet är kanske en förkortning av *Aftonvardsmyren 
(Lundahl). Jfr samma namn SOV XIV s. 154 samt följ. 

Aftonvarden Sb eefkavon Äftanvarden. — Liten hage å Klevane, i 
närheten av Frukosten (varom se nedan). 

Akemyren 0 gkamyra. Åker till hmnsdelen Kuven å S. Ivarsbyn. 
F. led. är oklar. 

Alderbråten Sb ådarbrek. 	Skogsmark å Djuvsheden. F. led. är 
dial.formen alder av trädnamnet al, s. led. är bråte 'svedjefall, svedje-
land'. Jfr Bråtarna nedan. 

Aldergårdsmyren Sb-Sd 4c1ygtsismyra (Sd), åkgas- (Sb). — Norr om 
hmnsdelen Dalarna å Leverhögen. F. led, är möjl. gen. av *aldergdrd 
'stängsel av al', jfr sv. dial. rishag 'stängsel av ris'. Där är alskog. 

Algutsmyren Sb åkgasmyra ,- *Ps-. — Å Lysed. F. led, är gen. av 
mansnamnet Algut (Algot). Jfr Algutsvattnet. 

Alhnanstorpet Sd dlmanst8rpa. 	Stort gärde å Snarkil vid 
Bråtåna och gränsen till Svensbyn. F. led. är urspr. Allemans-. Namnet 
hänsyftar på att området uppodlades av smederna (»alle man») vid 
Snarkils bruk vid ett tillfälle då driften där låg nere. 

Alsbymossen B disbamesan. — Å Näresbyn, sydväst om hmnsdelen 
Ödegården. Namnet är trol. givet efter Alsbyn i Torrskogs sn, Vedbo hd, 
Dalsland. 

Amerika K (Herredalen), Sb (Sillegårdsed) , Tö (Ulvenäs). Uttal 
K Tö inverka, Sb amftka. -s- Namnet betecknar avsides belägna åkrar. 
Jfr Sibirien samt H. Ståhl i Ortn. sällsk. i Uppsala årsskr. 1941 s. 30. 



209 

Arbetsmossen F årbesmssan. — Å Sundsbyn. Landsvägen går där-
över. Det skall ha varit ett besvärligt arbete att göra väg här. 

Arresten Sb arwstn. — Beteshage (för får) å Furskog. Namnet anger 
att betet var dåligt. 

Askemyren Tö åskamyra. — Å Sanda, nordost om St. Dammtj. 
F. led, är väl böjningsform av trädnamnet ask. 

Badstugu- se Bastu- nedan. 
Baggebråten H (Bergerud) bågabrsk. 	F. led. är ordet bagge 

'norrman'. Om s. led. se  Bråtarna nedan. 
Baggebråtholtet 0 (skogstrakt å S. Ivarsbyn, vid no. gränsen) 

bågabrsthslta. — Jfr föreg. 
Baggegärdet bågaysb K (Kesebotten), Sb (Nässlebacka). 	F. led. 

är ordet bagge 'norrman'. 
Baggemansmyren 0 (Bottner) bågamansmyra. 	F. led, är oklar, 

jfr bagge 'norrman'. 
Baggemossen F (Låssbyn) samt Norge båyamssan. 	F. led, är 

ordet bagge 'norrman'. 
Baggemyrarna K (V. Bön; jfr Baggestenen) bågamma, Baggemyren 

bågamyra 2 Sb (Lidödegården, S. Ström), Tö (Töresbyn). 	F. led. är 
ordet bagge 'norrman'. 

Barkebråtmyren J bårkabrstmyra. — I Gårdalen å S. Lian. 
Banemyren Sk bånamyra. — Å Holmserud, söder om Godbaståsen. 

F. led. är flertydig. 
Bastemyren J (ö. Boda) båstamyra. 	Om f. led. se  Bastnäs under 

hmnsnamnet Skomsnäs i Trankils sn och Basthöjden, avd, höjder, ovan. 
Bastmossen K (V. Bön) båstmssan. — Jfr föreg. 
Bastubacken Sb (Högerud; samfälld plan) båsttbalsan. 	F. led. 

är ordet bastu, i ortens dialekt uttalat båstzga, båstaga (på Finneskogen 
i Silbodal båsta). 

Bastuhagen F (Stommen) båstaghagan. — Om f. led. se  föreg. 
Bastuhögen Sb (Furskog) båstthsgan. — Om f. led. se  Bastu-

backen ovan. 
Bastumossarna 0 (N. Ivarsbyn, sydväst om Bastusåtern) båsta-

mssana. — Om f. led. se  Bastubacken. 
Bastumyrarna Tö (Skrädene) båstagmyna, Bastumyren K (Hålte-

byn) båstamyra, Sb (N. Ström) båsta-, båsfi-. — Om f. led. se  Bastu-
backen ovan. 

Bastumyrsmossen Sb (Furskog, väster om hmnsdelen Bastumyren) 
båstamys,mssan. — Jfr föreg. namn. 

Bastusanden F (sandstrand å Nästeviken) båstasan. — Om f. led. 
se  Bastubacken ovan. 

Bastuskogen Sb (Högerud) båsttskgan. — Om f. led. se  Bastu-
backen ovan. 

Bastuåkern Sb (Barlingshult) Utstakar,. — Om f. led. se  Bastu-
backen ovan. 

Biekjeåkrarna B bigskrana. — Å Breviken. F. led. är böjningsform 
av ortsdial. bickja 'hynda'. Ulvarna skall en gång ha tagit en sådan 
här. Jfr Bickjeknattarna (se höjder ovan). 

Bindningsstyekena H bingstyya. 	Åkertegar till hmnsdelen 
Sanden å Tveten, på tvären mot de intilliggande åkerstyckena. Namnet 
är väl i överförd användning ett dial.ord motsvarande rspr. bindstycke 
'kort tvärslå som sammanhåller tvenne stolpar, läkter el.dyl.'. 
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Bingarna kana 1 B (förr inhägnade åkrar till hmnsdelen Tunet 
å Söpplanda), 2 Sb (åkrar å Strand och småhagar för fåren till hmns-
delen Rabben å Vikebotten), Bingen Nem 3 B (Ekenäs, Söpplanda, 
()byn), 1 K (åker till ödegården å Hämnäs, mindre än de övriga åkrarna 
och omgiven av en hög gärdesgård) , 5 Sb (Klevane, N. Ström, S. Ström, 
Tegen, Ulvestad), härav 8 åkrar, 1 liten beteshage (Ulvestad). Namnel 
är best. form pl., resp. sg. av ordet binge i bet. 'liten inhägnad'. Jfr 
dial.ordet kalvbinge 'liten inhägnad för kalvar, invid en ladugårdsvägg' 
och rspr. (säd)binge. I något fall (Strand, N. Ström) synes namnet ha 
bet. 'åkern som ger rik spannmålsskörd' (jfr Kornbingen nedan). 

Bingemossen bisam5san, H, vid hmnsdelen Bingen å Gröttnäs, Sb, 
vid åkern Bingen å Tegen. 

Bjurdämman Sd bjigicenta. 	Utlagd åker å Snarkil, vid Sätern 
väster om Långtj. Namnet är best. form av ordet bjurdämma 'bäver-
damm'. 

Bjurängen Sk bjijrceetc. 	Myräng å Hångstad, vid L. Tannsjön. 
F. led, är djurnamnet bjur 'bäver'. 

Bjällemyrdalen Sk bMamylq". — Å Bergerud. F. led. är böjnings-
form av dial.ordet bjälla 'bjällra, koskälla'. 

Björnebråten J (skogsmark å N. Lian). — F. led, är böjningsform 
av djurnamnet björn. Namnelementet Björne- uttalas i Sd bji2na-, i 
häradets övriga socknar bjha-. Detta liksom övriga namn, sammansatta 
med Björne- (jfr nedan), beteckna platser där en björn haft ide (t.ex. 
vid Björnemyr i Ängebäck, Blomskogs sn, och vid Björnemyren i Lever-
högen, Silleruds sn; jfr Björnehidet, se smärre platser nedan), fångats i 
stockfälla (Björnestocken; jfr J. Sahlgren i NoB 1920 s. 165), skjutits 
(Björnemyrarna i Tvärdalen, Sillbodals sn), ätit havre i en havreåker 
(Björnelyckan, Björnemyren å N. Ivarsbyn och å Juskog, östervallskogs 
sn) eller påträffats under andra omständigheter. Det vanliga namnet 
Björnemyren sammanhänger med att björnen gärna hållit till på myrar; 
se Björnemyr OGB XVIII s. 20 och jfr ortsdial. myrtass (andra sv. dial. 
myrtass, myrtuss), som (i Sd) uppges ha betecknat ett slags mindre 
björn. Om Björnemyren å Knutsbol, Töcksmarks sn, berättas det att 
en pojke där påträffat en björn i färd med att i myren gräva ned 
kroppen av en kviga, tillhörig Simon Lorensson i Knutsbol (slutet av 
1700-talet). Om bråte se Bråtarna nedan. 

Björnehaget Sb (betesmark, Långelanda) . — Jfr föreg. namn. 
Björnekasen B (igenväxt odling, Fölsbyn), Sb (skogsmark, Vike- 

botten) . 	Om f. led. se  Björnebrdten ovan. 
Björnelyekan Sb (inhägnad åker, Ulvestad) . 	Om f. led. se  

Björnebrdten ovan. 
Björnemossen F (Låssbyn, se Björningsmossen), K (Årstad), Sb 

(D juv) , Sd (Sulerud). — Om f. led. se  Björnebrdten ovan. 
Björnemyr 2 B (Breviken, Ängebäck), 1 Tr (Sandviken), 27 Björne-

myrarna, -myren. — Om f. led. se  Björnebrciten ovan. 
Björnen Sk bjon. — Åker till Nordstugan, Holmserud. Namnet är 

väl snarast en förkortning av *Björnåkern  e.d. (Ståhl). 
Björnestocken K (skogsmark, Liane, strax norr om Vamnevattnet, 

vid Björnestockdsen). — För namnets förklaring se Björnebrdten ovan. 
Björningsmossen F kiinngsmgsan, y. bjånd-. — Å Låssbyn. Här- 

ledningen av f. led. är okänd; jfr möjl. Björningsas OGB IV s. 106. 
Björsemossen B bjbsamvstt. — Å Näresbyn, vid hmnsdelen Björse. 
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Blaeke mossen Sk bhcka mini (e o). — Liten högmosse å Hög-
säter, norr om Grönemyren. F. led. är böjningsform av adj. black 
'blekfärgad'. Den torra vitmossan i mossen ser black ut. 

Blaggarnshultet o. -hultmyren Sk bffiyas,helta, -helimyra. — Söder 
om Sticktjärnet (å Bön). F. led. är gen. av ordet blaggarn 'grov linväv', 
men anledningen till namnet är okänd. Jfr Blaggarnsbacken (se 
backar ovan). 

Bleekarna Tö (-Ö) bkagana. — Blackmosen 1666 db, Blecken ek. 
— Stora mossar med skogsholmar och åsar å hmnet Dalen i Töcksmarks 
sn och till obetydlig del i det urspr. till Stommen i Ostervallskogs sn 
hörande Högboda (»Höksbol»). Namnet är väl best. form pl. av ordet 
blick (no. blekk) m. 'genom borthuggning av ett stycke bark och ytved 
åstadkommet märke i växande träd för att utmärka en väg, rågång 
o.dyl.' eller en förkortning av *Bleckmossarna (-holmarna, -åsarna 
el.dyl.), innehållande samma ord. 

Blåbärsbråten Sb bkdbce,sbrett. — Hagmark å Slämtegen. S. led. 
är best. sg. av dial.ordet brdte 'svedjefall'. 

Blötedymossen Ö bdadymesn,. — Å Bottner, sydväst om Butj. 
F. led. är ortnamnet Blötedyet (bHgady,9), som betecknar ett dy 'dyhåla, 
dymark' i södra kanten av mossen.-  Över Blötedyet går en gångstig. 

Boekefallet K bölpfala. — Skogsmark å Mörtnäs, sydväst om Rot-
myren. S. led. är best. form av fall 'svedjefall'. 

Boekemyren bökamyra 1 Sb (förr odlad myr å Risviken), 2 Sd 
(Lisslerud, Norane), 1 Tr (Sandviken). F. led. är böjningsform av 
djurnamnet bock. 

Bod- se Bu- nedan. 
Bolemyren Sb bökamyra. — Gärde i skogen å Låbyn (invid en ås). 

F. led. är möjl. böjningsform av samma ord som ingår i ortsdial. 
höbol (no. dial. luaybol) 'jord till höskörd'. 

Bompa II bömpa. — Gärde å Tveten. Namnets härledning är okänd. 
Bottnemossarna K bitnsmesana. — Vid Abborrtj. å Smolmark. 

F. led. är urspr. böjningsform av botten i bet. 'vik'. 
Brede mosse Sd (Guttarebol) br misa, Bredmossarna K (Ärstad, 

nordost om Mörttj.) brOzgsana, 	Bredmossen 1 B (Sundstabyn, 
Bredmoss bdmss), 1 F, 6 H, 2 K, 1 Sk, 1 Tö, vartill komma Lilla och 
Stora Bredmossen Sb, Norra och Södra Bredmossen Tr. Uttal: BF HK 
Sb Tr Tö br6nssan, -mssti. Sk breilmssdn. 

Bremossen se även Megångsmossen. 
Bringan brina J (Grävbacka), Sk (Holmserud. Även kallat Bringe- 

stycket brieastoya). 	F. led, är best. form av bringa 'bröstdelen av 
(slaktat) kreatur'. Namnet avser den bästa åkern, liksom bringan är 
det bästa på ett slaktat kreatur. 

Brokevedmyren B brokavemgra. — Liten myr å Sundstabyn. F. led. 
är oklar. 

Brottningen Sb britntgan. — Åker å Gerrud. Namnet är best. sg. 
av ortsdial. brottning m. 'nyodling i skog'. 

Brurehaeken J briarabakan. 	Åker å Fjäll. F. led. är ortsdial. brur 
f. 'brud'. Till platsen är knuten en sägen om ett brudfölje, som över-
nattade där och under natten blev överfallet och flydde utan att få 
med sig en skatt som de grävt ned. 

Bruremyr Sb bricramyr. — Förr odlad, nu skogbevuxen myr å 
Slämtegen. Om f. led. se  föreg. 
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Bråtarna, Bråten britana, brite, vanliga namn på odlade marker 
el. skogsmarker där man haft svedjefall (»bråtar»). 

Bråtemossen britamgstt, Sb (Kalleboda, öster om Holmtjärns-
bråten), Sd (Tegen, vid Stavtjärnsbråten). -‘‘ Om f. led. se  föreg. 

Bråtemyren K (Mölnerud, vid Mobergsbråten) brirtamyra. — Om 
f. led. se  Bråtarna. 

Brännan brierla 2 F (Bruntorp, Sundsbyn), 2 H (Kroken, Mölnerud, 
den sistnämnda även kallad Abborrtjärnsbrännan), 1 K (V. Bön), 4 Sb 
(Furskog, Lysed, Långelanda, Ulvestad), 3 Sd (Kärn, = Tvängstjärns- 
brännan, Tobyn, Åsebyn, =Furuvattsbrännan), 2 Tr (Skenhall, Västra 
och östra B.), 1 Ö (Juskog), Brännorna 1 F (Låssbyn) brchnta, 1 Sd 
(Sillebotten) breenara. — Namnen äro best. sg., resp. pl. av sv. och no. 
dial. bränna f. 'ställe där det varit skogsbrand'. Annat ursprung har 
trol. Brännan till hmnsdelen Lund å Sundsbyn, V. Fågelviks sn, vilket 
avser en åker, vars jordmån till stor del utgöres av brännsand, d.v.s. 
sandjord, som lätt torkar ur. 

Brännvinsmyren Ö brchyinsmyra. — Å Rommenäs. Namnet skall 
vara givet med anledning av att några skyttar, som skjutit en björn i 
norra kanten av myren, skickade efter folk och brännvin och ställde 
till ett stort kalas på ett svedjeland söder om myren. 

Brötan Sk brNa. — Åker i skogskanten vid hmnsdelen 8. Bråten 
å Vikene. Namnet är best. sg. av värml. dial. bröta 'nyodling'. 

Buhultmyren kcheltmyra H (Holmerud), K (Vännacka, söder om 
Fläskedalen), Bumossarna Sb (Tvärdalen) bimesan, Bumossen B-Tr 
(Ängebäck-Skomsnäs, norr om Butj.) insympti, K (Liane), Tö (SV om 
hmnsdelen Mon å Elovsbyn) bUmman, Bö-Bumossen Sk (Bön) b4bia-
mesan (-bac- -byr- -bur-). — Namnen innehålla ordet bod i den 
dial. formen bu, fvn. bd3. Buhultm gren (Bodhultmyren) å Vännacka 
och Bumossen å Elovsbyn ha enligt uppgift namn efter bodar till vilka 
befolkningen i trakten flydde vid ofred. Jfr But järn och Of redsb oden 
(se avd, sjöar och dalar ovan samt grottor nedan). 

Byxemossen Sk (Bergerud) basamesan, Byxemyrarna Sd (Takene) 
basamyrana, Tö (Sanda) basamyga, Byxen F (åker å Flötane) basa, 
Byxorna basana baslja B (åker å Blomma), Tr (åker å Gunnarbyn). 
— Namnen äro givna efter formen. Jfr t.ex. Byxetjärn. 

Bäljaremyren J båkjaramyra. — Å Skönnerud, sydväst om Älge-
höjden. F. led. är en bildning med västsv. -are- till stammen i verbet 
bd! ja (no. belja) 'skrika ihållande och för full hals', 'råma ihållande 
(om nötkreatur) '. Jfr Bäljarstödet SOV VI s. 157 och Bölemon nedan. 

Bässegärdet Sb (D juv) beepia. F. led. är dial.ordet bässe 'bagge, 
gumse', här använt som öknamn. 

Bässehöggen, -höggarna Sb (skog vid Bässetorpet å Våxlanda) Up-
/agan, -hegana. — Om f. led. se  föreg. S. led. är ortsdial. högg m. 'tätt 
bestånd av skog, särskilt ungskog'. 

Bässemyren K (Årstad) beesamyra. 	F. led. är dial.ordet bässe 
'bagge, gumse'. 

Bässesläppen Sb (åker å Åslanda) beesalltepan. — Om f. led, se 
föreg. Namnet betecknar väl urspr. en inhägnad, där man brukat släppa 
en bagge (baggar) på bete. 

Bässetorpet Sb (förr torp, nu skog och gärde å Våxlanda) bckptårpa. 
— Om f. led. se  Bässegärdet. 

Bölemon H bhiramQn. — Sandmo å Hajom. F. led. är säkerl. verbet 
böla i bet. 'råma (om nötkreatur) '. Jfr Bäljaremyren ovan. 
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Dalboredden Sd samt Svanskogs sn, Gillbergs hd dOboreda. — 
Daalboorumpan 1642 Ss s. 67, Dalbo-Rumpan 1658 lh, Dahlborumpan 
1779 Fw s. 830; Dalboredden 1825 1877 jb Lgl 2 s. 139 ek bek glex 
suppl. s. 87; Redden Lgl 2 s. 139. — Namnet betecknar hemmanen 
F jällane, Grinsbyn, Humletorp, St. Norane och Sandtegen i Silleruds sn 
samt 28 hemman i Svanskogs sn, Gillbergs hd, vilka enl. k. brev 9/8 
1814 överflyttats från Tössbo hd, Älvsborgs län. S. led, är ä. nysv., 
ä. vgt. dial., dalsl. och värmt. dial. redd 'sträcka'. I äldre tid förekommer 
benämningen Dalborumpan, vari s. led. är ordet rumpa 'svans (-formigt 
stycke)'. Se SOV IV s. 31. 

Dansaren H dånsan. — Stor mosse å Mölnerud. Anledningen till 
namnet är okänd. Jfr Svarvaremossen, även kallad Svarvaren. 

De grovna myrarna Sb (Höglian o. N. Ström) de gr<3.vna mMa, 
Den grovne myren Sb (Ulvestad) dwy„gr4vana mgra. — Namnen inne-
hålla dial. participet groven 'grävd' och betecknar myrar som torrlagts 
genom dikesgrävning. 

De kalla myrarna ö di Ula ma. 	Å Juskog. Där är ett 
kallt stråk. 

De vita mossarna Sb de vita misana. — Å Huken. 
Delemossen d6am8sn 1 Sb (Barlingshult), 4 Sd, Delesmossarna 

B-Sb (Breviken-Slämtegen) de.lasrngsana. — Om f. led. se  Deledalarna 
och Delesdalen ovan. Delemossen å Guttarebol, Mölntegen, Tokil och 
Älgtån i Silleruds sn kallas även Gubbemossen, med anledning av att 
en gammal man från Fågelviken under Älgtån frös ihjäl där omkring 
år 1900. 

Delemyrarna K (Gryttom-Smolmark) daamyrana, Delemyren Sk 
(Bön-Gunnerud) dålldmgra, Delesmyren Sb-Sd (Risviken-Tokil) dgds-
myra. — Om f. led. se  föreg. 

Den tjocka myren Sb dcen ybka mgra. — Å Låbyn. Namnet är oklart. 
Dirsmyren F di,smgra. —Å Ö. Viker. Härledningen av f. led. 

är okänd. 
Draknehaget Sb (hage å Höglian) dritlinahaga (fl, Draknemyren 

Sb (gärde å Risviken) dr4kanamyra. — Enligt uppgift i orten ha namnen 
givits med anledning av att här varit lägerplatser för dragoner. 

Dritaremyren 2 Sb norr och öster om Dritaremyrstjärnet å Djuv 
resp. å Djuvsheden) dritaramyra. 	F. led. är en bildning med västsv. 
-are till stammen i verbet drita 'cacare'. 

Drivaremossen F drkaramesan. — Å Väng. F. led. är en bildning 
med västsv. -are till stammen i verbet driva, trol. i bet. 'driva kreatur 
ut på bete'. 

Dulpan J ditlipa. — Blöt myr å Ö. Boda. Om namnet se Dulpan, 
sjöar och tjärnar ovan. 

Döpet H döpa. ^- Förr odlad mark i en sänka å Liane. Namnet 
är trol. best. form av ett *döp n., motsvarande no. dial. daup f. 'håla, 
fördjupning'. 

Dyvlingemyren Sb dPvhgamyra. — Å Djuv. F. led. är böjningsform 
av dial.ordet dyvling m. 'göl i en mosse'. 

Dängan B dega. 	Skogstrakt med branta backar å Söpplanda. 
Stockarna dänga i stenarna, när man kör timmer utför backarna. 

Ekebrötningen Sk (åker å Viken) chkabrotnigan. 	F. led. är 
sannolikt trädnamnskollektivet eke n. 'ekvirke, ekdunge'. En stor ek 
står där. S. led, är väl best. form av ett dial. ord brötning med bet. 
'nyodling', jfr bröta f. ds, se Brötan ovan. 
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Ekemon H (sandmo å Holmerud) kam(2n. — Om f. led, se föreg. 
Ekemossen B (Ängebäck) ckamisei. 	Om f. led. se  Ekebröt- 

ningen ovan. 
Ekemyren B (Torkilsbyn-Vik) fkamgra, Binamn: Prästefredagen 

prstafrcbdan, Ö (Rommenäs) kamyra. — Om f. led. se  Ekebrötningen 
ovan. Binamnet anger kanske skämtsamt att flera personer, som varit 
ute på olovligt fågelskytte på våren, träffat samman på platsen liksom 
på prästens fredagsmottagning. 

Ekesanden F (åker till hmnsdelen Hedåkern å Låssbyn) kasan. 
Om f. led. se  Ekebrötningen ovan. Där fanns förr flera ekar. 

Ekespjället F (åker till hmnsdelen Sanden å Stommen) jleaspjwla. 
Om f. led. se  Ekebrötningen ovan. S. led. är best. form av ordet 

spjäll 'liten rektangulär åker, liknande ett spjäll'. En stor ek står där. 
Enerhöggarna B (två åkrar till hmnsdelen Nprdi å Söpplanda) 

narlutgana. 	F. led. är dial.ordet ener (fvn. einir) 'en (Juniperus)'. 
Enerhöggarna är möjl. best. pl. av dial. ordet enerhögg m. 'tätt bestånd 
av en'. 

Enermyren blarmyra B (Söpplanda), Sd (Bäcken). — Om f. led, se 
föreg. namn. 

Engelsmansmyren K cfrealsmansmyra. 	Åkerstycke till N. Ståltorp 
å Liane. Anledningen till f. led. är okänd. 

Exereismon J ckk.9.99non. — Å Fjuserud. Här var exercisplats för 
bevakningstrupper tillhörande 1808-09 års lantvärn. 

Fagerliden Riga& J (skogstrakt å Fjäll, söder och sydost om sjön 
St. Ryven), H (vacker södersluttning å Gårdtveten), ingår i Fagerlid 
mosse Mali min. 

Falemon Sk fiaamon. — Å Bergerud. Härledningen av f. led, är 
okänd. I orten menas namnet innehålla ordet farlig och vara givet av 
samma anledning som Finnegårdet (vilket anses vara utvecklat ur ett 
urspr. *Fiendegårdet) nedan. 

Fallen fcikez J (N. Lian), K (Kesebotten), Sb (Ulvestad). — Namnet, 
som betecknar skogstrakter, är best. form pl. av fall 'ställe där man 
fällt skog, svedjefall'. 

Fetemyren Sb fdamyra. — På skogsskiftena till Vallen och Öst-
stugan å Huken, omkr. 200 m väster om den s.k. tvärlinjen. F. led. är 
väl adj. fet, avseende gott bete, snarare än fsv. och fvn. fit f. 'gräsrik 
mark, i synnerhet sådan som ligger lågt och i närheten av vatten'. 

Fimlemyren Sb Mmlamyra. — Å Klevane. Anledningen till namnet 
är möjl. att här tagits virke till fimmelstänger. Jfr Skdkgårdet nedan. 

Finnebruket Sk (åker vid Dammtjärnsbäcken å Bön) finabruka. 
F. led. är urspr. böjningsform av folknamnet finne. S. led, avser 

urspr. såg och kvarn. 
Finnefallet folaNa J (skogstrakt å Fjäll) , Sk (dalsänka å Holmse-

rud), ö (skogsmark sydost om Butj. å Bottner). — Om f. led. se  föreg., 
om s. led. Fallen ovan. 

Finnegärdet Sk (vid Falemon å Bergerud) finajaka. Om f. led. se  
Finnebruket ovan. 

Finnekittan Sk (liten hage å Bön) fina yeta. 	Om f. led. se  Finne- 
bruket ovan, om s. led. Kittan nedan. 

Finnemossen och Finnemyren K (Kesebotten, söder om Mossjön) 
finam#san, -myra. — Om f. led. se  Finnebruket ovan. 
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Finneskogen Naskgan. — Gamla finnbygder i de östligaste 
delarna av J, K och Sb, nordligaste delen av Sd samt angränsande delar 
av Jösse och Gillbergs hdr (Finnskogen vV 5 s. 5). 

Finnevalan H (igenvuxen odling å Liane) fiwvoka. — Om f. led. se  
Finnebruket ovan, om s. led. Valan nedan. 

Fiskemossen Sb fbskampan. — Å Klevane, vid södra stranden av 
Nordvattnet. 

Fjuserudssäterskogen J igsaceta,skQgan. — Annat namn på Mol-
lungsheden å Saxebyn (se Saxebyn nr 2). Här skall ha varit säter till 
hmnet Fjuserud. 

Fjusgärdet K (Hög) 54.830a. 	F. led, är dial. ordet f jus 'fähus'. 
Fjusmyren fpitsmyra ,••• f».9- B (Söpplanda), J (Grävbacka), Sb 

(Låbyn). 	F. led. är dial. ordet fjus n. 'fähus'. 
Fjustremossarna K Nstramgsana fjåstra-. — Stora mossar å 

Lysås. F. led. är oklar. 
Fjäderhaneleken B (skogsmark å Ekenäs) Yeranalgkan, H (berg 

och skog å Bergerud) fybrankkan. — Namnet är väl best. form av ett 
dial. *fjäderhanelek 'tjäderspel', där f. led. är dial.ordet fjäderhane 
(fjfkran) 'tjädertupp'. Detta och andra namn med förleden Fjäderhane-
nedan beteckna lekplatser för tjäder. Jfr Fjärhanflyet SOV III s. 62 
samt Fågelleken och Fågelmgren nedan och Sahlgren i NoB 1950 
s. 12 f. 

Fjäderhanemossen Ö (S. Ivarsbyn) fjdranwstz. — Om f. led. 
se  föreg. 

Fjäderhanemyrarna Tr (Skenhall) fjcbranamyrana, Fjäderhane-
myren 1 B (Ängebäck) beeranamyra, 2 K (Håltebyn) ficbranmyra, 
(Vännacka) Ddranamyra, Fjäderhansmyren Ö (Björkenäs-Rommenäs) 
fjciyansmyra. 	Om f. led. se  Fjäderhaneleken ovan. 

Fjäran Sk fra. — Strandparti vid Bunäsviken av Askesjön. Nam-
net är best. form av sv. dial. tjära (fjöra m.m.) 'strandbädd o.d.' 

Fjölehräekan Sd (skogsmark å V. Boda) fMabrcelsa. 	F. led, är 
väl böjningsform av ordet fjöl i bet. 'bro, spång'. Jfr F jölatjärn under 
avd, sjöar och tjärnar. S. led. är best. form av bräcka 'backsluttning'. 

Fjölekasen B (skogsmark å Ängebäck) fjeralecisa. — Om f. led. se  
föreg. S. led. är best. form av kas f. 'svedjefall' o.d., jfr Kasemossen 
nedan. 

Fffilemyren K (N. Fors) fjikam.gra. — Om f. led. se  Fjölebräckan 
ovan. 

Fladen Sk fk4n. — Åker å Vikene, vid Gunnerudsviken av sjön 
Björkelången. Namnet är best. form av sv. dial. flade 'flatmark'. Jfr SOV 
VI s. 85. 

Flagan K fhtga.— Stor, flat och jämn åker till hmnsdelen Gärdet å 
Vrängebol. Namnet är best. form av flaga 'tunn skiva, flat yta'. Jfr SOV 
VI s. 85. 

Flatan Sb Nitta. — Stor, flat åker å Djuv. Namnet är best. form av 
flata 'slätt åkerstycke'; jfr SOA. XIX s. 59, 127. 

Flate hälle Sb fnta hna. — Strandparti med flata stenhällar vid 
Järnsjön inom hmnet Sillegårdsed. 

Flaten 2 F Nita. — Åkrar å Bruntorp och Låssbyn. Namnet är best. 
sg. av fsv. flat f., sv. dial. flat 'jämn mark, slätt åkerstycke'. 

Fliken Sb fkikan. — Skogstrakt å Låbyn, vid Algutsvattnet, med 
en liten myr som har varit odlad. Möjl. har namnet urspr. betecknat 
myren. 
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Flikermossen Sk firikaramgsan. — Å Bergerud, vid Flikerhöjden, 
se höjder ovan. 

Flåmossen Sb Nmgr.san flreimgsan. — Å Ulvestad. Mossen är grund 
(flå) och omgiven av flacka berg (flåberg). 

Fläsebäekmyren H fireesabcekmyra. — Myr å Uppsal med avlopp 
till Uppsalstjärn genom en bäck, som frusar starkt höst och vår men 
är torr om sommaren. F. led, är kompositionsform av ett ord motsva-
rande no. dial. flcesa 'sprudla, rinna i tunna strålar, liksom genom en 
ränna i ett kar', 'strömma över en kant, flyta som ett litet vattenfall'. 

Fossar(bråt)arbetet 0 firsar(bret)årbeta. — Mosse å Juskog, norr 
om Brandtj. Namnet är givet med anledning av att åbon på lhtn Fossar-
bråten å Juskog försökte odla upp mossen. 

Friaremyren 0 ffiaramyra. — Vid bäcken väster om Sätertj. å Bön. 
Den närmare anledningen till namngivningen är okänd. 

Frukosten 2 K frigasttt (hagmark och berg till hmnsdelen Intaget 
å Årstad (Helgebyn) och åker å ö. Bön), 1 Sb (åker å Klevane). — 
Frukosten å Årstad skall ha sitt namn av att vallbarnen brukade äta 
frukost där. Åkrarna ha namn av att de ha uppodlats genom arbete före 
frukost. 

Furukvistmossen Sd firakeestmesti. — Å Tegen, strax sydost om 
Furukvistetjärnet. 

Fåfängan Sd (förr mycket blöt, nu dikad myr å Kärn) fikfiega, 
Fåfängbråten J (gärde å St. Koppom) fedcegbrp.tn, Fåfängmyren Sb 
(blöt myr å D juv) Stiegmyra. — Myrarna menas ha namn av att det 
ofta var fåfängt att komma fram över dem. Namnet Fdfängbrdten har 
väl givits med anledning av att arbetet där vid något tillfälle förefallit 
fåfängt. 

Fågelleken 2 B Västra och Östra F. (skogsåsar å Mon och ö. Trätt-
landa) viestara, iistar a fugaMkan, 1 Tö (skog och berg å Sanda) fitgsk-
lekan, Fågellekmyren J (Gällsbyn) fitytce2kmyra. — Namnen avse lek-
platser för skogsfågel (orre). Jfr F jäderhaneleken m.fl. ovan och Sahl-
gren i NoB 1950, s. 12 f. 

Fågelmossarna B (Sundstabyn) fagahnisana, Fågelmossen B-Tr 
(S om Lystj.) Foglemossen 1666 db, H (Såviken), J (Vadjungsed) 
K (Gryttom), 6 Sb (Höglian, Högerud, Låbyn-Slämtegen, binamn 
Låby-Orremossen lib8ramman, N. Ström, S. Ström, Årjäng), 1 Sd 
(Bryngelsbyn), uttal: H J K Sb ficgaNgsan, Sd fizgirmest fit,q 
— Om f. led. se  föreg. 

Fågelmyrarna Sd (Höghult) ficgabingrana, Fågelmyren 1 B (Torkils-
byn), 1 H (Stallarebyn) , 1 K (Mölnerud), 1 Sk (Bön) , uttal: B fugakmta, 
H K Sk fkakmyra. — Om f. led. se  Fdgelleken ovan. 

Fålemyren K fitkamyra. — Å Vännacka, sydväst om Fälåsen, varom 
se höjder ovan. 

Fäkasen B filrqsa. — Skog söder om Lintj. å Gilldalen. Om s. led. 
se  Kasemossen nedan. 

Fällemossmyren B fcelameismgra. — Gärde och liten mosse å Sund-
stabyn. F. led. innehåller väl ordet fälle, varom se följ. eller fälla f. 
'djurfälla'. I orten menas emellertid namnet hänsyfta på att säden här 
ofta gulnar i förtid och faller ihop. 

Fältet J fa. — Skogsmark å ö. Boda. Namnet är best. form av 
fälle n. 'fälld skog, hygge'. 

Fölungemossen F (Flötane) fikogamPsan Ratoga-• 	F. led. är 
dial.ordet fölunge 'föl'. Vid Fölungemossen skall en märr ha fölat. 
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Fölungemyren fikogamgra K (Herredalen), Sb (Klevane). — Om 
f. led, se föreg. 

Föskerud Sb fåskara. — Skogsmark å N. Ström, nordväst om 
Sätern. F. led, är böjningsform av sv. dial. fösk, fosk o.d. (no. fausk) 
'murken ved, ruttnat trä'. S. led. är rud 'röjning i skog', här tillfälligt 
använt för att beteckna skogsmark. 

Galgemossen F gåkjampan. 	Å Fagervik. Här skall ha funnits en 
galge, i vilken en person blivit hängd. 

Gallemyren Sb g4amyra (f). — Åker med myrjord å Risviken. 
F. led. är tro!. böjningsform av sv. dial. gall (fsv. galder) 'ofruktsam', 
här liksom i da. gold och i sv. dial. gallstrand (se Rz s. 182) i bet. 
'ofruktbar'. 

Galteryggen 2 Sd (gärden till hmnsdelarna Rönningen å Sanda 
och N. Udden å Tenvik) galtaryyan. — Om namnet se Galteryggen, 
avd, höjder ovan. 

Galåsbråtarna Ö 94.kasbrgitana. 	Skogstrakt å S. Ivarsbyn. En 
person kallad Galdsen hade sitt skogsskifte här. 

Genstegmossen Tr (Sandviken) iMstam4s9j. 	F. led. är dial. ordet 
gensteg 'genstig, genväg'. Jfr Stegsmossen. 

Genstegmyren Sk (Gunnerud) jckInstaymyra. — Jfr föreg. namn. 
Gertrudsmyren Sb jkunsmyra. 	Å Låbyn. F. led. är kanske gen. 

av en dial. benämning på spillkråkan (Picus martius), motsvarande no. 
dial. geirtrud, gjertrudsfugl o.d. 

Getebodmyren Sd fflabumyra jåtabymyra. — Odlad myr å 
Häljebyn. 

Getehelvetet Sk (oländig skogsmark å Bön) Mtahceivata. 	Gete- 
helvetet är ett helvete, dvs, besvärligt, t.o.m. för getter. Jfr Nötehelvetet. 

Getemyren 1 B (odlad myr, förr hmnsdel, å Mon) jetamgra, Gete-
myren, Norra och Södra nara, skara jbtamyra. F. led. är böjnings- 
form av djurnamnet get. 

Geveltuten Ö ibvatuty, — Äng å Boda, bestående av två samman-
löpande dalsänkor. F. led. är väl bildad till ortsdial. gevla (no. dial. 
geivla) 'tugga med besvär' (om tandlös person) el. f. led. i no. dial. 
geivltennt 'med sneda utåt och inåt stående tänder'. S. led. är väl tut 
i bet. 'trut, mun' och betecknande en tutliknande terräng. 

Gillermossarna Sd (Höghult och Älmheden) jilarm8sana Mar-. 
Namnet innehåller ordet giller 'fångstredskap'. Jfr t.ex. Gillersmyren 
SOV II s. 82, Gillertjärnen SOV III s. 64. 

Gillermyren Tö (Gråbol) jilarinyra. — Om f. led, se föreg. 
Glasskogen Gillbergs och Nordmarks hdr gkdi.5kogan. — »Glaass 

skogen, som eljest kalless Glaassmarcken» omkr. 1640 Gs s. 60. — Vid 
sjöarna St. Gla och övre Gla. 

Granspjället Sb grhspjcela. — Åker å Tvärdalen. Om s. led. se  
Ekespjället ovan. 

Gravaremon 1 B (Ängebäck, öster om berget Valen) gravaramån, 
1 ö (Boda, väster om n. ändan av Björketj.) griwaramon. — Om f. led. 
se Gravaretjärn(et) och Gravtjärn, avd, sjöar och tjärnar, Gravarna och 
Grav edalen, avd, dalar, samt Gravarna, avd. smärre platser. Vid Grav-
myren å Mölnerud och vid Gravängarna uppges vara älgstråk. 

Gravaremossen F (Låssbyn) gr4naram8san, Gravmossen? se Gra-
mossetjärnet (avd, sjöar och tjärnar). — Om f. led, se föreg. 
15 
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Gravmyren gråvmyra 2 H (Mölnerud resp. öster om »Gravarna» i 
Stallarebyn), Gravsmyren K (Kesebotten, väster om s. ändan av Mjög-
sjön) gråmyra. — Om f. led. se  Gravaremon ovan. 

Gravängarna K (Smolmark, mellan Gubbetj. och Rinnen) gritv-
cegana. — Om f. led. se  Gravaremon ovan. 

Grisebingen Sd (gärde å Guttarebol) gdsalnyan. 	F. led. är böj- 
ningsform av djurnamnet gris. Om s. led. se  Bingarna ovan. 

Grisehögen F (område å Nästeviken) grisaltggen. 	F. led. är 
böjningsform av djurnamnet gris. Grisehögen uppges ha varit samfälld 
betesmark för hemmanets svin. 

Grytekasen Tr grytakcisa. 	Skogsdunge å S. Viker. F. led. är 
böjningsform av gryta i bet. 'jättegryta'. Två jättegrytor finnas på 
platsen. Om s. led. se  Kasemossen nedan. 

Grållemyr B greqamyr. — Å Ed. En häst kallad Grålle skall ha gått 
ner sig i myren. 

Gråtaren J (åker å Strömsmark) gr6tan, Gråtarilekran Sb (»äckra», 
utlagd åker, å S. Ström) grettarwlya. — Namnen beteckna kanske ägor 
som av någon anledning varit besvärliga att slå (jfr t.ex. Graaten NG V 
s. 221, Gultareskitten N. Lindqvist, Bjärka-Säby ortnamn I s. 101) el. 
på annat sätt orsakat möda el. besvikelse. Jfr Jammelbacken och 
Kvimon nedan. 

Gräbaekhultet Sb grchbakh8lta. 	Skogstrakt å Nässlebacka och 
Våxlanda. F. led. innehåller trol. urspr. grän, kollektiv biform till gran. 
Jfr Gräns jön, se sjöar ovan. 

Grävlingemyren Sb gr&vhgam gra. — Å Barlingshult. F. led. är 
böjningsform av djurnamnet grävling. 

Gubbrottningen Sb gickylitzgan. — Åker å Furskog, uppbruten av 
ett rotehjon »Gubben i muren». Om s. led. se  Brottningen ovan. 

Gudsmyren Sd (Sandtegen) gikm yra. 	Namnanledningen är 
obekant. 

Gudsrikemyr(en) Tr (S. Viker) gzitsrtkamyr(a). — Anledningen till 
f. leden är obekant. 

Gulvedan J gvf a. — Åkrar å Söpple, vid en byväg kallad Gulved-
gatan (Okvegc.ita). Ägonamnet är en avledning av en motsvarighet till 
no. dial. gulved 'brakved (Rhamnus frangula)'. 

GuIllbandsmossen B gudbansmisti. — Mosse å Gilldalen. F. led. är 
gen. av gullband 'band av guld, guldkedja'. 

Gulleken Tr gtgekan. — Område vid Gulleksommen, varom se 
grottor nedan. 

Gullkistan Sb giajzsta. — Betesmark, förr gärden, till hmnsdelen 
Nedgärdet å Slämtegen. Namnet sammanhänger väl med den i orten 
berättade sägnen att en skatt finns nedgrävd någonstans på Nedgärdes-
lotten. 

Gångspängerna J gågspaTand. — Blöt myr å ö. Boda. 
Gårmyr(en). Inom häradet finnas åtminstone 8 myrar med detta 

namn: 1 F, 1 K, 3 Sb, 3 Sd. Uttal: F giiramyra, K 2 Sb Sd gbrmyra, 
1 Sb (Vikebotten) gkmyr. — Om f. led. se  Gå-rtjärn(et). 

Gärdslan 	— Gärden å Gällsbyn och Lossbyn. Namnet är 
best. form av ett mot no. dial. gjerdsla 'inhägnat stycke mark, gärde' 
svarande ord. 

Gökebråten K gi_tkabrsk. -- Skogsmark å Kesebotten. F. led. är 
ordet gök enligt uppgift använt som öknamn. En »Göken» från Hög 
skall ha blivit »ihjälfälld» här vid svedjefallshuggning. Förleden verkar 
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dock snarast vara urspr. gen. pl. av fågelnamnet. Om s. led. se  Bråtarna 
och Bråten ovan. 

Gökemyren Sb Okamyra. —Å Våxlanda. Namnet innehåller dial. 
ordet göke f. 'gyttja'. I myren har tagits gyttja, som använts som jord-
förbättringsmedel. Jfr Gyttjemyren SOV II s. 82. 

Göpelämmen gbupalceman gip- 1 J (myr å Kronan), 2 Sk (för-
höjning mellan V. och Ö. Göpemyren å Bön, ställe vid sätervägen å 
Holmserud). — Namnet är best. form av ordet göpeläm 'fälla för fångst 
av lodjur (göpa) ', jfr Lämmetjärn, se sjöar och tjärnar ovan samt 
nästa namn. 

Göphusmyren, Västra och Östra Sk (Bön) viestara, bustara gbyp- 
busmyra. 	F. led. Göphus- har väl betecknat en fångstanordning 
(bås?), som företett en viss likhet med ett hus. Jfr fvn. ulfsluis 'fångst-
anordning för varg'. 

Hackorna H hana. — Utlagda åkrar till hmnsdelen Kråkelund 
å Holmerud. Namnet anger väl att marken uppodlats genom hackning. 
Jfr Flåhacket, Flåhackan och Hackan OGB XX: 1 s. 201, 203. 

Halsen J hcise. — Smal åker å Söpple, invid åkern Våmmen. 
Halsmyren Sb hålsmyra. — Myr med två smalare partier (»halsar») 

å Vikebotten. 
Hampåkern Ö håmpakar, — Å Rommenäs. Namnet vittnar om 

odling av hampa. 
Haremyren F (Fagervik) lgtramyra. 	F. led, är böjningsform av 

djurnamnet hare. 
Haresanden Tö (sandstrand vid Nedre Hurr, å hmnet Gråbo') 

hårasan. — Om f. led. se  föreg. 
Harullen Sb (åker å Barlingehult) h4ru4a. — Namnet Harullen 

avser väl egentligen växten harull 'ängsull (Eriphorum)', jfr Lyttkens, 
Svenska växtnamn III s. 1360 ff. Om namn av denna typ se Mod&r, 
Smål. skärgårdsnamn s. 21-29. 

Hasen Sk kisa. — Åker å Holmserud. Likhetsnamn. Åkern går i 
vinkel som hasen på en häst. 

Hattemossen J (Söpple) håtamssan. — Mossen säges till formen 
påminna om en hatt. 

Hatten Ö (åker å S. Ivarsbyn) hciffi. 	Jfr föreg. 
Havalsmossen B hhalsmgsan. — Till Blomskogs prästgård, vid 

Havalstjärn, varom se avd, sjöar och tjärnar. 
Helgdagsbackarna Sd lutkjdaksbalsana. — Skogstrakt å Leverhögen, 

mellan hmnsdelarna Bråtarna, Dalarna och Tustebacken. 
Helvetesmossarna Sd hiefratasmssana. — Två mossar å V. Boda, 

var för sig kallade Lillehelvetet och Storehelvetet (lgalkelvata, störa-
ha?frata). Namnen ange att mossarna varit besvärliga i något avseende.. 
Jfr Lillehelvetet, avd, dalar ovan. 

Hiblebacken K (gräsplan med gammal hustomt å Hög) hiblabalsan. 
Om f. led. se  följ. namn. 

Hiblet K (litet utgärde till hmnsdelen Bråten å Ö. Bön) hibala. 
Ortsdial. hibel n. betyder 'primitiv bostad, koja, ruckel' (jfr no. diaL 
hibbel, sv. dial. hybble ds, fvn. hibili, hibdli, hdbdli o.d. 'hus, hem') . 

Hillevaren B helavdra. — Förr odlad del av mosse å Källtegen, 
vid Hillevarsbäcken och Hillevarsåsen. F. led. är möjl. samma ord som 
västg. dial. hille 'skogklädd höjd' (jfr isl. hitta 'hylla'), varom se Hillared' 
SOIX VII: 1 s. 78. S. led. är oklar. (Möjl. är åkernamnet ej primärt i 
förhållande till bäckens och åsens namn.) Snarare är (enl. Ståhl) namnet 
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urspr. bestämd form av ordet hillebard 'ett slags kombinerat hugg- och 
stickvapen', vars genus i ä. språk synes ha varit femininum. Mossen 
har kanske till formen påmint om en dylik. 

Hophagen Sb (Slämtegen) h4phiga. 	F. led. anger att området 
tillhört gårdsägarna i resp. hemman gemensamt. S. led. är best. form 
pl. av dial. ordet hag n. 'inhägnad betesmark'. Jfr följ. 

Hophulten Sb (sydvästra hörnet av skogsmarkerna till Slämtegen) 
höph4ra. — Om f. led, se föreg. 

Hopparken F (skogsområde, »skogspark», norr om hmnsdelen Mon 
å Båstenäs, även kallat Träteparken) hOparkan. — Om f. led. se  Hop-
hagen ovan. 

Hopskogen 1 B (skogstrakt vid hmnsdelen Hagen å Breviken) 
höVskfisii, 1 Sb (skogsområde till N. och S. Ström, mellan Barlingehult 
och Gaterud) höpskQyan. — Om f. led. se  Hophagen ovan. 

Hoptrakten J (skogstrakt å Grävbacka) höptrakk. — Om f. led. 
se  Hophagen ovan. 

Horehaget Sb (Sillegårdsed) hbrahaga. 	F. led. är väl snarast 
böjningsform av hora f. 'äktenskapsbryterska'. S. led. är hag n. 'betes-
hage'. 

Horemyren F (Sundsbyn) hiyamyra. — Om f. led. se  föreg. 
Hummeln Sd hönzal. — Lång, smal åker till hmnsdelen Skåken 

('skakeln') å Egenäs. Namnet är best. form av ortsdial. hymmel m. 
'(bakre) tvärträ på ett par skaklar'. 

Hundemossen Tö (östegård) hisnamgsan. 	F. led. är böjningsform 
av djurnamnet hund, jfr Hundedrdgen (se dalar ovan) samt nästa namn. 

Hundemyren hiol,amyra H (Tveten), Sb (Djuvsheden). — Jfr föreg. 
Hårlösen 0 he_iltbstt. — Åker till hmnsdelen Kullen å Anunderud. 

Namnet betyder egentl. 'den som är utan hår' och anger förmodligen 
att åkern haft något sämre växtlighet än den intilliggande åkern Skam-
lösen. Jfr Fiskelös (se sjöar, tjärnar m.m.). 

Hängerövshultet och -myrarna Sk hiegaravs718/ta, 	Skogs- 
mark och myrar å Bergerud. F. led. är gen. av ortsdial. hängeröv 
'nedhängande byxbak'. Myrarna ligga i en sluttning ovanför en brant 
backe på en timmerväg. 

Hängeskåpen Sd h&easkp.pa. — Två små, nu utlagda åkrar i en 
brant sluttning å Tokil. Namnet är best. pl. av ortsdial. hän geskdp 
'mindre skåp, avsett att hänga på en vägg'. Jämförelsenamn. 

Häsanden B Msan. — Sandstrand vid övre Blomsjön inom hmnet 
Ängebäck. F. led. är kanske ordet hed i den dial. formen hä(d), varom 
.se gårdnamnet Hän i Holmedals sn. 

Hästebåren B hcestabeira. — Smalare del av Fölsbynäset å Fölsbyn. 
.Jämförelsenamn (jfr rspr. hästbdr). 

Hästehamnen Sb (betesmark å Lysed) hiestahamna. 	S. led. är 
best. form av ortsdial. hamn f. 'betesmark'. 

Hästestallarna H (skogsområde å Bäckevarv) heestastalana. 
Namnet betecknar en plats där hästarna brukade stå på den tiden då 
man hade dem lösa på skogen. Jfr Stallarna nedan. 

Hästramossen Sb heestramsan. — Å Djuv (väster om St. Göptjärn). 
Härledningen av f. led. är okänd. 

Höga bråtarna Sb (skogstrakt å Gerrud) h@ga bdtana. — Om 
s. led. se  Brdtarna. 

Höga fallet Sk (skogstrakt å Bergerud) hoga fa. — Om s. led. 
se  Fallen. 
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Högeliden H (åker till hmnsdelen Grönnäs å Hällesrud) Mgab, Hög-
liderna Sd (skogstrakt å Hynningen) htgli. — Jfr Lidmyren nedan. 

Höge mosse Agga inha 1 F (Upprann), 1 Sb (Djuv), 2 Sd (Höghult, 
Sulerud), 1 ö (N. Ivarsbyn), Hög(e)mossen 1 K (Mörtnäs) hbym23.szt, 
1 Sd (Kålleboda) hiffinge, 1 Tö (Backa) h4gamsstt. 

Högran B 12,ågra. — Åker å Söpplanda; ligger högre än de andra 
åkrarna. 

Hökämman Sb Wcema. — Åkrar till hmnsdelen Rönningen å 
Sillegårdsed. Namnet är best. form av ortsdial. hökåmma f. 'ett fång hö, 
som man räfsar ihop och tager med ena handen och räfsan'. 

Hönebrännan 0 hbnabrcena. — Skogstrakt å Navarsviken. Om s. 
led. se  Brännan ovan. Anledningen till namnet i övrigt okänd. 

Ilkällstödmossarna 0 ipelstonissana. — Å Juskog. F. led. är orts-
dial. ilkållestöde (jfr no. dial. ilestode) 'sankmark kring en källa, 
källdrag'. 

Ilslätten K 4.12leta. — Åker till N. Ståltorp å Liane. F. led. är dial.-
ordet ila (no. dial. ila, ile) 'uppspringande källåder'. 

Intagan intaka, Intagen intakte, Intaget intaka. Inom häradet finnas 
åtminstone ett tiotal åkrar med dessa namn. — Namnformen Inta gan är 
möjl. dial. best. form pl. intgka av dial.ordet intag (intak) n., uppfattad 
som best. form sg. Bet. är 'inhägnad odling i skog'. 

Jakoben K jåkopan. — Åker till hmnsdelen Gärdet å Vrängebol. 
Namnet är givet efter en Jakob, som före mannaminne bodde in-
vid åkern. 

Jammelbaeken K ~Makan. — Gräsplan (»backe») (förr med en 
stuga) å S. Fors. F. led. är ortsdial. jammel m. 'klagolåt'. Anledningen 
till namnet uppges vara att växtligheten på platsen ofta lider av torka, 
eftersom jordmånen är skarp sand (»brännsand»). 

Jorduren B Mdian. 	Nu igenväxta åkrar å Låbyn. Namnet 
är oklart. 

Jubelsanden Sk p:Abalsan. — Sandstrand vid Tannsjön, inom hmnet 
Sundshagen. Anledningen till namnet skall vara att man förr körde 
timmer till Norge och då från trakten av Askesjön hade besvärliga 
motbackar upp till Jubelsanden, men sedan jämn väg (över Tannsjön). 
Jfr Gladbacken (se backar ovan). 

Julingen Sd pigan. 	Utägor till hmnsdelen Udden å Tenvik. 
Namnet är oklart. Jfr Juvlingen, avd. höjder. 

Jutebymyren Sb jittabymyra. — Å Vikebotten (öster om södra änden 
av Dammtj.). Om f. led. jfr Jutebodudden ovan (avd. uddar). 

Jutehålet F (inägor till Oppstugan i Fagervik) yittaltat.a. 	F. led. 
är trol. jute 'dansk'. Jfr t.ex. Jutebodudden (se avd. uddar). 

Jutemon K (sandmo å Bjärn, vid vägen till hmnsdelen Kullarna) 
itIttamQn• — Om f. led. se  föreg. 

Jutemossen H (nordost om Ofredsmossen å Bocklerud) »tams». 
— Om f. led. se  Jutehålet ovan. 

Jutemyren 1 B (Mon - ö. Trättlanda) jiatanzyra, 1 K (Bjärn, vid 
Jutemon) jigamyra. — Om f. led. se  Jutehdlet ovan. 

Järnängen K jancega. — Å Smolmark, vid en vik (Järnängeviken) 
av Kvarntj. Här finns en källa med järnhaltigt vatten. 

Jökemyren se Gökemyren ovan. 
Kaggen J kciyan. — Liten skogstrakt å Slärteg, vid Koppomsälven. 

Namnet är trol. best. form av sv. dial. kagg m. 'kort och krökt handtag 
på lieskaft', använt som jämförelsenamn. 
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Kajämnan Sb kdjemna. 	Åkrar å Kyrkerud, söder om åkrarna 
Kana. Om f. led. se  Kaberget, avd, höjder, ovan. S. led. är ortsdial. 
jämna f. 'väg på jämn mark', 'jämn mark'. 

Kakemyren 0 k4kamyra. 	Å N. Ivarsbyn, öster om n. ändan av 
Sätertj. F. led. är väl böjningsform av kaka, men anledningen till namn-
givningen är okänd (myren har ej varit odlad). 

Kakestyekgärdet J kakastyyjah. — Gärde å Korsbyn, till formen 
liknande en »kakefjärding» (en fjärdedels brödkaka). 

Kakängen 0 kitkceea, även kåkceya Kackängen. — Sank äng å 
S. Ivarsbyn. Om f. led. se  Kakemyren. 

Kall(e)myren Sd (odlad myr å Torgelsbyn) kcilia)myra. 	F. led. 
är adj. kall. Detta o. följ. namn avse frostlänta ägor. 

Kallgärdet H (Rud å Bäckevarv) kakoka. — Om f. led. se  föreg. 
Kalvemossen kåkvamssan 1 J (Påterud), 1 K (stor, blöt mosse å 

Lysås, väster om Sladtj.). 
Kalvemyren 1 B (Mon) kakvamgra, 1 Sb (Högelian, vid tjärnen 

Kalven) kålrvamyra. 
Kamma(g)mossen 0 hcimamott, kin/a-. — Mosse å Bön, med en 

göl, Kamma(g)mossdyveln kåtta(g)masdyvan. 	F. led. är tro!. en 
förvrängning av ett ortnamn *Kamphav, *Kamhag e.dyl., väl urspr. 
namn på gölen Kamma(g)mossdyveln och motsvarande det under olika 
andra former (Kambohav, Kommehav, -hag etc.) från olika delar av 
Sverige och Norge kända tjärn- och gölnamnet Kamphavet, varom se 
G. Indrebe, Norske Innsjonamn 1 s. 88 f. och E. Brevner, Sydöstra 
Närkes sjönamn s. 154 ff. (Ståhl). Jfr dock följ. 

Kampehaget K (odlad mark å Vitsten) kizmpahaga. 	F. led. är 
säkerl. böjningsform av kamp 'häst'. S. led, är best. form av dial.ordet 
hag 'inhägnad betesmark'. Jfr Oxehaget nedan. 

Kampemyren Tö (östegård) kömpamyra, Kampmyren Sb (Långe- 
landa) kånipmyra. 	F. led, är böjningsform av kamp 'häst'. Kampe- 
myren å östegård uppges ha namn av att hästar skjutits och grävts ned 
där; Kampmyren i Långelanda anses kunna ha namn av att en häst 
sjunkit ned i kanten av myren. 

Kana Sb hina. — Åkrar å Kyrkerud. Uppkallelse efter bibelns 
Kana, kanske på grund av läget nära Kaberget. 

Kapitlet K kåpitla. — Lång, smal åker å N. Fors. Namnet är väl 
givet på grund av att åkern ansetts vara lång som ett kapitel i bibeln. 

Karl XII:s broar H kal don tiltas bröar. — Myr å Stallarebyn 
(omkr. 100 m norr om Svarttj.), med kavelbroar, som skola ha lagts av 
Karl XII:s trupper. 

Kasemossen B kasamistb. — Å Näresbyn, vid hmnsdelen Svart-
tjärnskas. F. led. är kas f. 'svedjefalP o.d. (se vidare Sak I: 1 s. 58). 

Kastebråten K (skogsmark å Lysås) ketstabrgrk. 
Kast(e)myren 1 J (Kronan), 1 Sk (Bön) kästmyra, 1 Sd (Sillebotten) 

kåstamyra, 1 H (Mölnerud) keestamyra. 	F. led, är dial.ordet kast 
'brant där man kastar ned ved o.d.' eller verbet kasta. 

Katt(e)myren 2 H (Hajom, Prästgården), 2 Sk (Boda, Hångstad-
Högsäter). Uttal: H 1 Sk kåtamyra, 1 Sk kåtmyra. — Jfr Kattedyveln, 
-passet, -tjärnen (se sjöar och tjärnar ovan). 

Kavelbromyren K (V. Bön) kavakbromyra, Kavelbromyren, Västra 
och Östra J (Kronan, vid V. och Ö. Kavelbrotjärnet) v&stara, bystara 
kårairbromyra. 
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Kesaremyren Sd g'saramyra. — Å Höghult. F. led, är en bildning 
med västsv. -are till stammen i verbet kesa (om nötkreatur). Anled-
ningen till namnet är okänd; jfr Kesaren (se backar ovan). 

Kistemyren Sd (Älmheden) gistamyra med Kistemyrstjärnet gista- 
moyana. 	F. led. är böjn.form av kista f., men anledn. till namnet 
är obekant. Jfr Gullkistan ovan och Penningberget, -kullen, avd. höjder. 

Kittan Sk ria. — Små åkrar å Högsäter. Namnet är best. form av 
sv. dial. kitta f. 'inhägnad odlad mark'. 

Kitteln Sb 	— Åker å Risviken, i en djup dalsänka. Till åkern 
är knuten en sägen om en nedgrävd kittel med pengar. Jfr t.ex. Kittel-
bäcken SOV III s. 92. 

Kjosen Tö rlsa, yösana Kjoserna. — Åkrar å Sanda, vid Kjose-
bäcken. Namnen äro möjl. best. form sg. resp. pl. av ett kjos f. 'dalsänka, 
kjusa', motsvarande fvnord. kjöss m. 'smal vik, liten dal el. mindre 
fördjupning'. 

Klavesmyren Sb klcivasmyra. — Å D juv. F. led. är dial. gen.form 
av namnet Nikolaus (Klas). 

Klingermyren kkiearmyra 1 Sk (Hångstad-Klevan) , 2 ö (Björkenäs, 
Navarsviken). 	Om f. led. se  Klingertjärn. 

Kloekestenbrännan Sk Wskastanbrcena. — Skogsmark å Bergerud. 
F. led. är sammansatt av böjn. form av klocka f. och sten m., men 
anledn. till namnet är obekant. Om s. led. se  Brännan ovan. 

Kloftamossen J kirteam8san. — Å Beted, vid Kloftaspräcken, 
varom se smärre platser nedan. 

Kloftemyrarna K (Håltebyn, norr om Sörtomtsätern) Iariftamyte, 
Kloftmyren Sk (Bergerud) laridtmyra. 	F. led. är böjningsform av 
nordmarksdial. klofta el. kloft f. 'genom klyvning avskild stockhalva'. 
Kloftmyren är »broad» med kluvna stockar, och sådana ha trol, även 
varit utlagda i Kloftemyrarna, i kanten av vilka sätervägen går fram. 

Kloftorna Sb kNftana. — Åker å Nässlebacka. Namnet är best. form 
pl. av dial. ordet klofta f. 'något kluvet'. Åkern var förr uppdelad i breda 
tegar, skilda åt av öppna diken. 

Kloppemossen H (Pikstad, vid hmnsdelen Klopparna) lokiPangsan, 
Kloppåkern F (vid Snårbäcken å Sundsbyn) Iddepatan. 	F. led. är väl 
urspr. böjningsform av sv. och no. dial. klopp f. 'spång, t.ex. av två el. 
tre stockar el. slanor lagda bredvid varandra över en bäck el. en blöt 
sänka'. 

Klyppen Sd (gärde till hmnsdelen Där oppe å Högstakan) lavkpa• 
— Namnet är best. form av ortsdial. klgpp f. 'klyka, tjuga', syftande på 
något kluvet i terrängen. Jfr andra liknande namn hos H. Ståhl, Kvill 
och tyll s. 143 ff., och Klyppekleven, varom se backar ovan. Klyppers- 
mossen Sd (Humletorp) kkypas,mg.T. 	F. led. sammanhänger väl med 
ortsdial. klypp f. (se föreg. namn) — en skogsudde går ut i mossen på 
norra sidan och klyver den — men namnets bildning är oklar. 

Kläggemyren 0 larckgamyra. — Å N. Ivarsbyn, nordväst om Bastu-
sätern (öster om Bjurtj.). F. led. är böjningsform av klägg m. 'broms 
(Oestrus)'. 

Knallarepåsen Sb knålarappan. — Liten hage till hmnsdelen 
Muggen å Lian, belägen väster om landsvägen (gårdens övriga ägor öster 
om landsvägen). Namnet är best. form av ortsdial. knallare påse 'påse 
som bäres av »knallare» (västgötaknalle, gårdfarihandlare) : en större 
påse på ryggen och en mindre som motvikt framtill'. Jämförelsenamn. 



224 

Knuttermyrarna J kntitarmyna. 	F. led. sammanhänger trol. med 
ortsdial. knuttrete 'knottrig'. 

Knäppekasen B kncepabisa. — Skogsmark å Ängebäck. F. led. är 
väl sv. dial. knäppe n. i bet. 'hörn på gärdesgård' el. 'trekantig åker el. 
äng, som på två sidor är liksom inhägnad av berg, träd o.d.' (jfr SOÄ 
I: 2 s. 10). Om s. led. se  Kasemossen ovan. 

Koddemossen Sk kidamsdn. — Å Bergerud, söder om Talle-
tjärnen. F. led, är böjningsform av ortsdial. kodd 'de yttre könsorganen 
hos mannen (penis och scrotum)'. 

Koffertlocket Sd kdfatteka. — Åker till hmnsdelen V. Mellbyn å 
Signebyn. Jämförelsenamn. 

Kohålet kdhob H, Sb. — Dyig myr å Bergerud (H) och dyhåla 
i en mosse å S. Ström (Sb). Åtminstone i den sistnämnda skall en ko 
ha gått ner sig. Jfr Komossen nedan. 

Kojehultet Sk (skogstrakt å Gunnerud, mellan Mörttj. och Mardals- 
myren) kkahelta. 	F. led. är böjningsform av ordet koja f. och avser 
en timmerkörarkoja, belägen i en trakt, varifrån man förr körde timmer 
till en såg vid Kråkfoss i Norge, mellan Tannsjön och Skjervangen. 
Holt är dial. (vnord.) biform till hult 'skog' och betecknar här lång och 
tät granskog på god mark. 

Kojemossen kirjameett H (Struven), Ö (S. Ivarsbyn). 	F. led. är 
böjningsform av ordet koja f., här avseende riskojor, från vilka man 
förr om våren sköt orre (»orrekojor»). 

Kollerbråten och Kollersätern Sb kålarbretti,, kålajcetra. 	Skogs- 
mark, förr med säter, å Åslanda, söder om St. Gravtj. F. led. är oklar. 
Om s. led. bråten se Bråtarna ovan. 

Kollsan B Icidsa, IcelsamYr Kollsemyr. — Förr odlad myr å Sunds-
byn. Härledningen av namnen är okänd. 

Komossen kömesan H (Bocklerud), Sb (Tvärdalen). 	Komossen 
å Tvärdalen, som nu är dikad och torr, skall ha sitt namn av att en 
ko gått ner sig där. Jfr Kohålet ovan. 

Komyren Sb (Årjäng; ingår i Komyrsåsen lcdmy,sasan). 	Jfr föreg. 
Kopuset ö (blöt myrhåla å Anunderud) kc5pusa. — Jfr föreg. 

S. led. är best. form av ett mot no. dial. pas f. 'vattenpuss, pöl av vatten 
el. dy' svarande neutralt pus. 

Kornbingen Sb lecinblean. — Åker å Näs. Namnet bet. 'sädesbingen' 
och har väl inneburit att åkern givit (el. väntats ge) god avkastning. 
Jordmånen är god. Jfr Bingen ovan. 

Korsen B (skogsmark å Ängebäck) kg&a. 	Korsen ligger vid ett 
vägkors och har möjl. namn därav (pl. formen torde beteckna något 
pluralt i terrängen: 'markerna' el.dyl.). 

Korsmossarna Sd (Ö. Boda, ostsydost om hmnsdelen Furukollen) 
1c4masana. — Anledningen till namngivningen är oklar: korsformig 
terräng el. ett av någon anledning upprest kors, se gårdnamnet Korsbgn 
i Järnskogs sn och där anförd litteratur. 

Korsmyren H (L. Sundsbyn) kismyra. — Anledningen till namn-
givningen är oklar, jfr föreg. 

Korsnäbban Sb lciancelp; -ncebana; n&ba Näbban. 	S. led. i Kors- 
näbban, som betecknar en mosse å Djuv norr om Dritaremyren, och 
f. led. i Näbbmyren (neebmyra), namn på en myr intill, har kanske urspr. 
betecknat den bergudde som söderifrån skjuter långt ut i mossen. Jfr 
Orrenäbban nedan. 



225 

Kortleken Sb lcbtlekan. — Två små åkerlappar till hmnsdelen 
Berget å Tvärdalen. Jämförelsenamn. 

Kotorget Tr kiktsrja. — öppen plats vid Smedgården å Källsbyn, 
trol. förr rastställe för kreatursdrifter till Norge. Dial.uttalet har den 
äldre dial. formen ku. Jfr Kudalen (avd. dalar). 

Kranstallen J krånstala, krånstalmyra Kranstallmyren. — Myr å 
Kronan. Namnet har väl urspr. åsyftat-  en tall, vars grenar bildat en 
krans (kransar). Jfr Hattfurdsen (se höjder ovan). 

Krekeln k4kal B (spetsig inhägnad åker å Söpplanda), Sd (tre-
kantig åker å Tranhem, mellan två vägar och gränsen till hmnet 
Älgåna). — Namnet är en avledning på -el av en motsvarighet till no. 
dial. krik m. 'krok, vinkel'. 

Kritmyrarna Sb kritmyga,loitmyra Kritmyren. — Vid östra stranden 
av Ösjön (å N. Ström). Anledningen till f. led, är okänd. 

Kronemon B kråndmon. — Skogstrakt å Ängebäck, söder om 
Gravaremon. F. led. är böjningsform av krona, ovisst med vilken inne-
börd. Jfr hmnsnamnet Kronan i Järnskogs sn. 

Kronesrenen Tö krånasrceila , 	Åker å Östegård (mellan 
Persstugan och Sydstugan). F. led. är oklar. S. led. är väl best. form av 
ren (no. dial. rein) 'smal ängsremsa mellan åkrarna'. 

Krusemossen Sb kritsdmssan. — Å Tegen. Jfr Krustjärn. 
Krå'kgullsmossarna Sb kr4kulsmssana. — Å Slämtegen, vid ett berg 

med glimmer (»krdkegull»). 
Kubbersmyren Sb Ictibasmyra. — Myr (med broad timmerväg) å 

Långelanda. F. led. är oklar. 
Kulpan kickpa 1 B (blöt myr å Lå'byn), 2 H (odlade myrar i en 

sänka i terrängen å Båcklerud och inägor i en dalsänka å Gördsbyn). 
— Om namnet se Kulpan (avd, sjöar, tjärnar o.d.). 

Kuren B (område vid Kureviken å Näs) kum. — Kullen ek GS. — 
Namnet är best. form av ordet kur, som väl avsett detsamma som rspr. 
kur (mindre skjul för skydd el. förvaring) el. sv. dial. kur 'jaktkoja av 
trädruskor', varom se Mod&r, Smål. skärgårdsn. s. 201. 

Kurstaden H kits,tritn. — Strandparti vid St. Le å hmnet Gröttnäs. 
Om f. led. se  föreg. namn. S. led. är väl best. form av stad 'båtstad'. 

Kyrkehultet J 7årphslta. — Skogstrakt å Fjäll, mellan St. o. L. 
Ryven. Anledn. till f. led., som är böjningsform av kyrka f., är oviss. 
Ofta sammanhänger förleden Kyrke- i ortnamn med platsernas läge vid 
vägen (i flera fall vintervägar) till kyrkan. Om s. led. se  Kojehultet ovan. 

Kyrkemossen 3 Sd (V. Boda, Fjällane-Humletorp, Tegen, vid 
Kyrketjärnet) ybrkamirsti. — Jfr föreg. 

Kyrkemyrarna Sb (N. och S. Ström) ybrkamyga. — Om f. led. 
se  föreg. 

Kyrkemyren ybrkamyra F (odlad myr å Bruntorp, vid lands-
vägen till Flötane och kyrkan), Sd (Tokil, väster om Tokilstj., ö 
(Navarsviken, öster om hmnsdelen Kuverud). — Om f. led. se  föreg. 

Kyrketomossen Sb ybrkatom8san. — Mosse å Slämtegen strax 
nordväst om tjärnen Stutögat. Namnet synes urspr. innehålla ett berg-
namn Kyrketorn (se höjder, försvunna namn). 

Käringehagen B (öbyn) yortgalgigan. 	F. led. är böjningsform 
av käring i bet. 'gift kvinna el. änka'. Hagen hörde förr till den s.k. 
»Käringelotten», så kallad emedan den tillhörde en änka. 

Käringmyren Sk (Hångstad) 1r4,ngmyra. — För f. led. jfr föreg. 
namn. 
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Käring(e)spjället J (åker å Grävbacka) g•rigaspjela, Sk (litet fyr- 
kantigt åkerstycke, på ett 50-tal kvm å Holmserud) yiprzgspicela. 	Om 
f. led. se  Käringehagen och om s. led. Ekespyillet ovan. 

Ladubacken Sb la kan. — Förr åker, nu skogsmark å Barlinge-
hult. Jfr Ladan, Laduhöjden, -åsen (se avd, höjder ovan). 

Ladubråtarna, -bråten H J K Sk Tö ö letbrstana, låbrstn. — Jfr 
föreg. namn. Om s. led. se  Bråtarna ovan. 

Ladugärdet Sb /Oh. Jfr Ladubacken ovan. 
Ladumyrarna, -myren B H 3 Sb 1 Sd 14myrana, Sd Tö konyra. 

Jfr Ladubacken ovan. 
Laduängen Sb /4.isea. — Jfr Ladubacken ovan. 
Laggekodden Sd iågakticht. — Odlad myr å Högstakan. F. led. är 

böjningsform av lagg f. 'kant av myr el. mosse'. Om s. led. se  Kodde-
mossen ovan. 

Lammehagen 1 H 4 Sb lånta/Juan. — Namnet avser hagar för 
lamm. 

Landråmossarna Sd lånramssana .-.1ån(d)ro-. — Å Grinsbyn (och 
Norane), vid landsvägen Myråsen (se ek) -Norane. F. led. är ordet landrå 
'landskapsgräns', jfr det liktydiga landsrå (SAOB). över dessa mossar 
gick före 9 aug. 1814 gränsen mellan Värmland och Dalsland. 

Landstadmossen Sd lånstamsszt. 	Å Höghult. Vid Landstadviken, 
varom se avd. vikar ovan. 

Lemossen J km8san. 	Gräsrik mosse å Påterud el. Holmserud? 
F. led. är säkerligen ortsdial. le 'lie'. Jfr Lem yrarna SOV VI s. 162. 

Lemyren J kmyra, Mmyra. — F.d. slåttermyr å Boda. Om f. led. 
se  föreg. namn. 

Lermossen Sk (Gunnerud) larm8san. 
Lerspjället ropicet9 1 Sb (Låbyn), 2 ö (N. Ivarsbyn, Rommenäs). 

— Om s. led. spjäll se Ekespjället ovan. 
Lidmyren K 4myra. 	Å Håltebyn. F. led. är (det i ortens dial. 

trol. ej längre levande) lid 'sluttning'. 
Lindeheden F-Tö samt Norge; ingår i »Linnällsmyrarna» lincels-

myrana, myrar å Låssbyn (F), invid norska gränsen och gränsen till 
Stenbyn i Töcksmark. — Lynne heedenn omkr. 1554 NoB 1919 s. 140, 
Lindaheedenn, Lindehedan 1582 ib., LYnn Hedan m. 1600t. ib., Linne-
hedhen, Lunneheden 1666 db. -- F. led. är böjningsform av trädnamnet 
lind el. ortsdial. lina 'gräns'. 

Lind(e)gärdet 1 H (Gördsbyn) iivjgb, 2 Sd (Gängene, Mörnäs) 
linajaka, 1 Sd (Leverhögen; Lindagärdet 1656 db) litugka. 	F. led. 
är väl trädnamnet lind el. det därtill bildade kollektivet linde 'linddunge'. 

Lindemossen B (Bustelund) bnamisn linamsse. — För f. led. se  
föreg. namn. 

Lindemyren Sk (Bergerud, öster om Lindehöjden) linamyra. ,••• 
För f. led. se  Lind (e) gärdet ovan. 

Lindräckan Sb lindrcelsa. — Mosse å Djuvsheden. Om namnet se 
ovan under Dräckepusset (avd, sjöar, tjärnar m.m.). 

Lindåkern B (Fölsbyn) linalcan hiia. — För f. led. se  Lind (e) - 
gärdet ovan. 

Linemyren Sk samt Norge 4namyra. 	F. led, är böjningsform av 
ortsdial. lina 'gräns'. Gränsen till Norge kallas i dessa trakter »linan». 
Jfr Linimyren och Linnemyren SOV VI s. 162. 

Linkornsmyren Sd ligkons,myra. — Ä Lisslerud. F. led. är oklar. 
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Lommehalsen J iönzahase. — Myr å Påterud. Myren, som är lång, 
smal och krokig, har liknats vid halsen på en lom. 

Lortmyrarna, Nedre och övre K nara, divara lötmyra. — Delvis 
odlade myrar å Mörtnäs. 

Lubblamyren H litblamyra. — Liten myr å Uppsal. Härledningen 
av f. led, är oviss. 

	

Luftemossen el. Lyftemossen K lirftam8san, 	Ä Kesebotten, 
norr om Röcklemyren. F. led. är oklar. 

Luveguten Ö likvaguty, (u tu) ltgut. — Liten mosse på högsta 
»bergpynten» ovanför ST i St. Strömmer. F. led. är böjningsform av 
luva. S. led. är best. form av ortsdial. gut 'pojke, ung man'. Namnet 
är väl föranlett av en bergsformation som ansetts likna en pojke med 
luva på huvudet. 

Lysebråten Sb ligabr8k. — Skogsmark å Långelanda (öster om 
hmnsdelen Rävelåser). F. led. är väl böjningsform av ortsdial. lysa f. 
'glänta i skogen' (Rietz, Sv. dial.lex. s. 408: 'en smal öppning genom 
en skog'). Om s. led. se  Bråtarna ovan. 

Långerumpan Sb (lång, smal åker å Ulvestad) legarompa, Långe- 
rumporna Tö (myr å Sanda) klearompana. 	S. led, är best. form sg., 
resp. plur. av ortsdial. rumpa 'svans'. Jämförelsenamn. Jfr Rum pan nedan. 

Långfredagen Sb leiefrcedan. — En omkr. 20 m bred och 150 m 
lång åker å Låbyn. Jämförelsenamn. 

Lämmemyrarna keniamna J (Korsbyn), Tö (Töresbyn), Lämme-
myren liemamyra 1 H (Bäckevarv), 2 J (N. Lian, Nolgård), 1 K (Fager-
bol), 1 Sb (Ulvestad), 1 Sd (Tobyn), 1 Sk (Olerud, i v. änden av 
Lämmedrågen), 2 ö (Björkenäs-S. Ivarsbyn, Navarsviken). — Om f. led. 
se  Lämmetjärn. 

Länkemyrarna 2 Sk liegkamyna. — Tre myrar i rad å Bergerud 
resp. Holmserud. F. led, är böjningsform av länk i bet. 'kedja'. Jäm-
förelsenamn. 

Länsmansmossen H (Bergerud, väster om hmnsdelen Byggningen, 
äv. kallad Länsmansgården) ldnsmansmgsan, Länsmansmyren Sk (Bön) 
l&nsmansmyra. 	Anledn. till f. led, är okänd. 

Lärjungemyren H lierjugamyra. — Ligger högt på en ås å Hajom. 
Anledningen till f. led. är okänd. 

Lögarsanden Sb ligatsatt. — Sandstrand vid Våxlandatjärnet, å 
Våxlanda och Ulvestad. Om f. led. se  Lögareberget, avd, öar, holmar. 

Lördagsmyren H ldasmyra. — Liten myr å Mölnerud. Myren skall 
en lördag ha påträffats full av hjortron. Om liknande namn se NG II 
s. 280, XVIII s. 82, OGB III s. 31. 

Lövlösen B litylgT,. — Myr å Breviken. Namnet betyder 'den som 
är utan löv (träd)'. Jfr Fiskelös (se sjöar, tjärnar m.m.). 

Maggan Tö måga. — Odlad myr till hmnsdelen öststugsanden å 
Stenbyn. Namnet är möjl. en förkortning för Maggemyren, vari f. led. 
kan vara böjningsform av kvinnonamnet Magga, kortform av Margareta. 

Majargrytmyren J mkargrytmyra. — Ä Strömsmark, vid Major-
grytt järnet. 

Makrillsmossen Sb måkrelsm8san. — Å Tvärdalen. Det har sagts, 
att det skulle finnas makrill i en göl i mossen. 

Malismyren mgzsmyra J (Rämjäng), K (Håltebyn). — Vid M. å 
Rämjäng skall en kvinna som hette Mali ha påträffats död. 

Mantalsmossen B mantasmisan. — Å Näs och Vik. Namnets inne-
börd är oviss. 
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Maråkern Sb &Irak." — Å Klevane. Vid åkern har stått en 
marbjörk. 

Megångsmossen 0 mOaX9,s2ffsti• — Bremossen ek. 	Väster om 
torpet Megdngen (Mögdngen ek) å Juskog. 

Mehalsen B mMalsan. — Smalt ställe på yttre delen av Fölsbynäset 
å Fölsbyn. F. led. är me 'smal', varom se Mjög(e)sjön (Megsjön) ovan. 
Jfr Halsen och Halsm gren ovan. 

Mellanhalken K mielabakkan. 	Skogstrakt å Håltebyn mellan 
sjöarna St. Fjorden och Mossjön. 

Mellanseken Sb meelaseka (f). — Åker å Risviken. Om s. led. se  
Sekmyren nedan. 

Middagsmyren mb2lasmyra 1 F (Låssbyn), 2 H (Bäckevarv, Mölne-
rud), 1 Sb (Låbyn) — Namnet betecknar trol., såsom i orten uppgivits 
beträffande de båda M. i Holmedals sn, platser där kreaturen brukat 
vila middag. M. å Låbyn kan dock möjl. ha sitt namn efter ett middags-
märke i en dalsänka i skogen (jfr Middagsknatten, se höjder ovan). 

Midsommarhultet B me.5emarhålta. — Dal i skogen till V. Trätt-
landa. Anledningen till förleden är obekant, jfr dock följ. namn. Om 
s. led. se  Kojehultet ovan. 

Midsommarkasen B m4emark4sa (sie!). Skogsmark till Ingebyn. 
Namnet kan vara föranlett av att man vid midsommar huggit ned (»kasat 
ned») skogen på platsen som förberedelse för svedjeodling. S. led, är 
best. form av kas, varom se Kasemossen ovan. 

Missionsfältet misonsfielta 2 Sb (åker å Nässlebacka och nu utlagd 
åker å Strand). — Namnet betecknar områden som av ägaren överlåtits 
arrendefritt till ortens missionsförening och senare återgått till ägaren. 

Mjölkemon K nikkamQn. — Å Håltebyn. Säkerl. 'mon där man 
brukat mjölka'. 

Mogravarna J mdgravana. — Skogsmark å N. Lian, väster om 
Gravmossen (Granmossen?). S. led. är väl grav i bet. 'fångstgrop'; se 
Gravaremon ovan. 

Moltehladmyren Sb (Huken) miltabkamyra. 	F. led. är ortsdial. 
molteblad 'hjortronblad'. På myren finns sådana blad, däremot inga bär. 

Moltehultet 3 Sb (Furskog, Kalleboda, Tvärdalen) miltahelta. 
F. led. är kompositionsform av ortsdial. molter pl. 'hjortron'. 

Moltelösan K miltdlasa. — Odlad myr till Väststugan i Kollerud 
å Vrängebol. Den urspr. myren har tydl. saknat hjortron, jfr Molteblad-
myren ovan samt Moltemyren nedan. 

Moltemyren miltamyra. Inom häradet finnas åtminstone 14 myrar 
med detta namn: 2 H, 1 J, 1 K, 7 Sb, 2 Sd, 1 Sk. — Namnet innehåller 
kompositionsform av dial.ordet molter pl. 'hjortron'. 

Morfarleksmyren H m6faleksmyra. 	F. led. innehåller väl ordet 
lek i bet. 'lekplats för skogsfågel'. Jfr F jåderhaneleken och Fågel-
leken ovan. 

Mossemellan Tö mislmcela. — Namnet betyder 'området mellan 
mossarna'. Jfr T järnemellan (se smärre platser nedan). 

Munkemyren Sb mögkomyra. — Å Näs vid en genväg till Lysed. 
F. led, är urspr. gen. pl. av munk, varom se Munkedalen (avd, dalar 
ovan). 

Munkland mögklan. — Gärde å Högsäter. Jfr föreg. namn. 
Mynteholmen mifntahebnan, berg och skog i Myntemossen »lånta-

mesan Sk (Högsäter). — Anledningen till namnet uppges vara att ett 
par personer — Gullbrand och Snittler — tillverkat falska mynt (riks- 
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dalrar) på »holmen», trol. på 1700-talet. Falskmyntarna skulle senare 
ha häktats i Karlstad. 

Mysken Sd mgskan. 	N. delen av skogen till Häljebyn. Namnet 
är trol. en förkortning av *Myskeskogen, innehållande växtnamnet 
mysk el. myska 'myskmadra (Asperula odorata)', varom se Lyttkens, 
Sv. växtn. I s. 179 f. Jfr Muskhultekleven (se avd. backar). 

Märreknipen J måraknipan. — Brant åker å Påterud. Namnet be-
tyder väl 'märrstupet' (jfr Knipåsen, avd, höjder ovan) el. är kanske 
best. form av en motsvarighet till det i Fågelviks sn antecknade häste-
knipe 'hästplågare'. 

Märremyr(en) 1 K, 3 Sb, 1 Sd, 1 Sk. Uttal: meiramyr 2 Sb (Låbyn, 
Slämtegen), måramyra K 1 Sb Sd Sk. — I åtminstone 4 fall lär anled-
ningen till namnet vara att en märr gått ner sig i myren. 

Märreskallmyren K måraskalmyra. — Om namnet se Märre-
skallarna, avd, höjder ovan. 

Mörehultet B miyah8lta. — Skogsmark å Vik. F. led. är väl böj-
ningsform av dial.ordet mör m. 'myra'. 

Namnlösen 1 J (mosse å Mosstakan) nitmn/oesn„ 1 Sb (mosse å 
N. Ström) n?onnlaszt, Namnlösmyren J (liten myr å Gällsbyn) nåmlos-
myra. — Se Namnlösen, avd, sjöar, tjärnar m.m. 

Nattåkern Sb nåtakdn. — Å Furskog. Anledningen till namnet upp-
ges ha varit, att det alltid blev »kväll och natta», d.v.s. sent, när man 
arbetade där. (Jfr åkernamnet Frukosten ovan). 

Nersotas hål J nkotas htik. — »Hål» i en myr å Påterud. Anled-
ningen till namnet är att en svart märr, Sota (Ner-Sota) tillhörig ägaren 
av hmnsdelen Där nere å Påterud, kördes ned där. 

Nilsängebenet Sb nilscegabena. — Del av mossen Nilsängen å N. 
Ström. Jämförelsenamn. 

Norkemyren Sd nirkamgra. — På gränsen mellan Sulerud och 
Tegen. F. led. är böjningsform av ortsdial. norka 'norsk kvinna'. Jfr 
Norkedrågen (se dalar ovan). 

Nyckelmyren Ö nåtamyra. — Mycket liten myr å Bön. Jämförelse-
namn. Myren uppges utgöra »skäret» i »kolven» (axet) på en nyckel 
med öglan åt norr. 

Näbban se Korsnäbban ovan. 
Näekesanden F nbkasan. — Sandstrand å Dusserud. Jfr Näckeviken 

(se vikar ovan). 
Närke Sd ncbrka. 	Gärde å Grällsbyn. Säkerl. uppkallelsenamn. 
Näverhålorna F nlevarhicna. — Åker till Kallserud å Sundsbyn. 

Namnet uppges bero på att jordmånen utgöres av ett slags torv, i vilken 
det finns näver. 

Näverliden J n?evaba. — Skogsmark å Påterud. Namnet har väl för-
anletts av nävertäkt. 

Näverlidmossen B (Ekenäs) ncevatcmdsrj. 	Namnet har väl för- 
anletts av nävertäkt. 

Nävermyren Tr (N. Viker) ncevarmgra, Nedre och Övre Näver-
myren II (Hajom, öster om Björkemyren-) nar, &var a nc_sevarmyra. 
Namnen ha väl föranletts av nävertäkt. 

Näversäekemyren Sd nckva,scekamyra. — Å Häljebyn. Jfr Näver-
säcken, en med näver täckt starrlada vid Nordvattnet å Långelanda, 
Silbodals sn. 

Nötehelvetet Sk nbytahwlvata. — Inhägnad betesmark, med dåligt 
bete, å Olerud. Jfr Getehelvetet ovan. 
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Ofredshultet 0 icfreshata. — Skogsmark omkr. 300 m sydost om 
S. Ödegården å Bottner. Namnen på Ofreds- beteckna undangömda 
platser dit befolkningen dragit sig undan vid ofred. På en holme i 
Ofredsmossen skall ha funnits en s.k. ofredsbod. Jfr Ofredshöjden 
(avd, höjder) och där anförda namn. 

Ofredsmossen H itfresmesan. — Å Bocklerud, mellan Butjärn och 
Jutemossen. Jfr föreg. namn. 

Ofredsmyren 1 F (Dusserud, väster om Torstj.), 1 K (Helgebyn å 
Ärstad, väster om Högeberget) 4fresmyra, 1 J (Korsbyn, väster om 
Ofredshöjden, öster om örtj.) 4frosmYra• — Jfr Ofredshultet ovan. 

Olandåkrarna Sb iklanakrana. — Å Nässlebacka. F. led, är säkerl. 
böjningsform av ortsdial. olanda f. 'alv'. 

Orremossarna (8, därav 4 i Sd) eramisana B, iramesana, Orre 
mosse 2 Sd (V. Boda, Lisslerud) el:am/Isa, Orremossen (2 B, 2 F, 5 H, 
5 J, 6 K, 6 Sb, 3 Sd, 2 Sk, 2 Tr, 3 Tö, 6 ö) 8ramiszt B Tr, iram4stk 
— Äldsta kända skriftform: Orremosen 1663 db (F-H). — Lekplatser 
för orre. 

Orremosshalsen o. -huvudet Sb graineshalsan, -huva. — Delar av 
Orremossen å Slämtegen. 

Orremyren Sb hamra. — Å Klevane. 
Orrenähban Sb iiranceba. — Lång »skognäbba» i Bredmossen å 

Äslanda. Där finns orrekojor, d.v.s. riskojor, från vilka man skjutit orre. 
Oxbol el. Oxbolsmossen se Oxbol, avd, höjder ovan. 
Oxefallet Sk öksafala. — Skog, förr svedjefa// å Bergerud. F. led. 

är böjningsform av ordet oxe, men anledn. till namnet är obekant, jfr 
nästa namn. S. led, är best. form av fall 'svedjefall'. 

Oxegärdena J öksajaira. 	Vid Oxegatan å Söpple. Här skall ha 
hållits oxmarknad. 

Oxehaget Sd ialcsahaga. — Skogsmark vid Sätern å Snarkil. Namnet 
är best. form av oxehage n. 'beteshage för oxar'. 

Oxehuvudet Sd ölcsahluva. — Mosse å Skogen. Väl jämförelsenamn. 
Oxemyren K (Mörtnäs) öksamyra. 	F. led. är böjningsform av 

oxe, men anledn. till namnet är obekant. 
Pajismyren Tö pdpsmyra. — Å Töresbyn. F. led. är oklar; jfr 

pajisto 'videsnår' o.dyl. el. fi. paisu 'svällande, översvämning' o.dyl. 
(Pellijeff). 

Paltemyren H påltamyra. — Å Tveten. F. led. är oklar. 
Partehaget el. Parten Sb pkdahaga, påk. 	Hagmarker o. in- 

hägnade odlingar å Långelanda o. Lian, vid Partebackarna (se backar 
ovan). Här bodde »Partarna», två för sin humor vida kända bröder, 
Anders och Nils Part, söner till gamle »Parten». Om hag se Hophagen. 

Peekebråten K pbkabrete. — Skogsmark å Vännacka. F. led. är 
dialektal gen. av det fi. mansnamnet Pekka. Om s. led. se  Brdtarna ovan. 

Penningemyren Sb pienigamyra. — Å D juvsheden. Jfr Penning-
udden (se uddar), Penningberget och -kullen (se höjder), Penningugnen 
(se avd. grottor). 

Pinan K pina. 	Åker å Kesebotten. Namnet anger väl att jorden 
är dålig. Jfr samma namn SOÄ I: 2 s. 81, OGB XX: 1 s. 20, 33 m.fl. st. 
och Pldgan nedan. 

Pipegärdet Tö pkaajgka. — Till Sjötorp å Bryngelsbyn. Liknar till 
formen en pipa. 
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Pipeskiftet Sb pipas,efta. — Skogsskifte till S. Ödegården å Barlinge-
hult. Ägaren av S. ödegården påstås ha fått detta skifte för att han 
passat på att ge skiftesgodemännen var sin pipa. 

Pissaremyren K pb.yaramyra. — Å Mörtnäs. En liten bäck rinner 
genom myren. Jfr Migare fallet (se avd. vattendrag). 

Plågan Sb pffiga. Åker å Djuvsheden. Jfr Pinan ovan. 
Plåtarna Sd pktitana. — Gärde (förr hmnsdel) å Torgelsbyn. Om 

namnet se Plåthultet under Liane i Karlanda sn. 
Poekerskogen Sd peikaskyan. — Skogstrakt å Hynningen. F. led. 

är kanske ett öknamn (jfr pocker i svordomsuttryck). 
Porseluggen Tö pire/ugan. — Mosse å Dalen. Namnet avser väl 

egentl. ett luggliknande bestånd av pors (jfr Luggetjärn). 
Porsemyren Sb pkamyra. — A Djuv. F. led. är väl böjningsform 

av växtnamnet pors. Jfr Porstjärn. 
Prästefredagen se Ekemyren ovan. 
Pukestaden H pickastan. — Område å Rössbyn (öster om vägen till 

S. Fors i Karlanda sn). F. led. är väl snarare ordet puke i bet. 'liten 
kolmila' än sv. och no. dial. puke 'ond ande, djävul' (jfr Puktjärnet 
SOV II s. 64). S. led. är stad m. 'plats'. 

Pumpan B pönzpa. — Inhägnad betesmark (med brunn) till Gate 
å Töresbyn. Namnet är väl best. form av en motsvarighet till no. dial. 
pompe 'pump'. 

Påssemossen Tö (Töresbyn) pkampan. 	F. led. är väl ortsdial. 
påssa f. 'groda'. 

Påssemyren Tö (Grå'bol) peisamyra. 	Om f. led. se  föreg. namn. 
Pölsan H pkga. — Förr odlad myr å Bergerud. Jämförelsenamn, 

givet med anledning av jordens beskaffenhet och myrens form. Orts-
dial. pölsa f. betyder 'fårmage fylld med korvmat'. Jfr Pölsekroken, 
avd, smärre platser. 

Rallefallet Sk rålafula. — Skogsmark å Bön. F. led. sammanhänger 
möjl. med no. dial. ralla 'flacka omkring, gå på lättfärdiga äventyr' 
o.dyl. S. led. är fall 'svedjefall'. 

Rammansmyren K rdimansmera. — Å Mörtnäs. Det berättas, att 
en björn här slagit ihjäl kreatur för smederna vid Glaåkers bruk (i 
Glassnäs, Älgå sn, Jösse hd). F. led. är väl ett noaord för björn. 

Renen och Renåkern Ö rena, rbiedsan. 	Inägor å Bottner. Här 
skall ha varit marknadsplats. Namnet Renen är best. form av ren i 
bet. 'smal ängsremsa invid en åker el. mellan åkrar'. 

Ringemyren Tö rieamyra. — Å Sanda. Namnet är givet efter 
formen (det är berg mitt i myren). 

Ringerike B riganka. — Förr åkrar, nu betesmark och skog i 
Ekenäs (väster om hmnsdelen Buskerud). Namnet är väl givet efter 
det no. Ringerike (i Buskerud fylke). 

Rockehålan Sd rellsalzulra. — Åker med »rockejord» (ett slags myr-
jord) till hmnsdelen Slängom å Snarkil. F. led. är böjningsform av 
sv. dial. rocka 'järnockra' (jfr no. dial. malmrokka el. mgrrokka f. 'en 
röd skorpa på jord el. dy som innehåller myrmalm'). 

Romme mosse F riama mise (rom„..mitsa). 	Å V. Boda. Härled- 
ningen av f. led. är oviss. Jfr möjl. gårdnamnet Rommenäs i Östervall-
skogs sn och sjönamnet Rommen i Gillbergs hd (det sistn. möjl. best. 
form av fsv. adj. rumber 'rymlig, vid'; se SOV IV s. 57). 

Ropstaden B rövskin. — Nu utlagda gärden å Näs, öster om ett 
sund i Nedre Blomsjön mitt emot lägenheten Haget i L. Boda. F. led. 
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anger väl att man kunnat ropa över sjön efter båt för överfart (jfr 
Ropareberget, se höjder ovan). S. led. är stad i bet. 'plats' el. 'plats vid 
stranden av en sjö'; jfr Brattstad (se backar), och Vinterstaden (se 
avd. båtplatser, vägar). 

Rot(e)myren K (Mörtnäs) r&nayra, Sb (Högelian) rötamyra, Nedre 
och övre R. K (Håltebyn) n&ra, divara rötamyra. 	F. led. har säker!. 
avsett växten missne (Calla palustris). Denna togs förr på skogsmyrarna 
— uttrycket härför var åtminstone i Silbodal att »ta rot» — och an-
vändes till svinfoder (därav namnet grisebläckor el. svinebläckor 'svin-
blad'). Missne växer ännu (1948) åtminstone på Rotemyren i Högelian. 
Jfr Rotedalen (se dalar), Roteklevarna (se backar), Rott järn (se sjöar 
och tjärnar) samt E. Silfors i Göteborgs och Bohus läns fornminnesför. 
tidskr. 1939 s. 148 f. 

Rumpan 0 römpa. — Den nordligaste, svansliknande delen av 
skogsmarken till Björkenäs, mellan S. Ivarsbyn och Rommenäs. Jfr 
Ldngerumpan ovan. 

Runsebaeken Sb ritnsabolsan. — Byallmänning å Klevane. Där har 
stått en punsa f.'ett slags gunga'. S. led, är best. form av backe i bet. 
' (någorlunda högt och fritt belägen) fast och torr mark'. 

Ryssemyren 2 Sd r#samyra. Gärde å Bäcken och förr odlad myr 
å Tokil. F. led. anger väl att uppodlaren varit ryss el. ryssättling. 

Råglösemossen Sb ritglussIngsan. — Å S. Ström. Beträffande f. 
led. jfr Fiskelös (avd. sjöar och tjärnar). 

Råshultet Sb rk_shslta. 	Skogstrakt å Djuv, vid skiljevägarna söder 
om Göptjärn. F. led. är kanske en motsvarighet till no. dial. rös f. 
'jordskred, stenskred'. Om hult se Kojehultet ovan. 

Rävegropen H (terräng å Tången), 2 Sb (inägor å Strand och 
Våxlanda). Uttal: rvagrc)pa. 	Namnet betecknar urspr. fångstgrop 
för räv. 

Rävelämmen Sd ripvalcerjan. 	Inägor och skogsmark sydväst om 
soldattorpet å Skogen. Namnet har urspr. betecknat en uppgillrad kim 
för rävfångst. Jfr Lämmetjärn (se avd, sjöar och tjärnar). 

Röeklemyren K rhIskamyra. — Ä Kesebotten, norr om Trantj. Här-
ledningen av f. led. är okänd (möjl. *Rödklev-?). 

Rödmossen J (Gällsbyn) risan, 3 K (ö. Bön, Kytterud, 
Mölnerud) rånzssa rOmssdn. — Mossarna äro röda av rödmossa, mer 
el. mindre rödfärgade arter av vitmossa (Sphagnum). 

Rödmyren K (Lysås), Sb (förr åker, nu betesmark å Nässlebacka) 
rhmyra, Sd (Sanda och Tenvik) 4myra. — Namnet uppges i ett fall (Sb) 
sammanhänga med ett släktbinamn »Rödarna», i övriga fall vara för-
anlett av järnhaltigt vatten (K) och syfta på gyttja som rödfärgats av 
flödvatten från en källåder (Sd). 

Rör(e)myr(en) F (Låssbyn), 3 Sb (Lysed, Låbyn, Vikebotten), 
Sd (Gängene), Tr (Sandviken). Uttal: F Sb (Lysed) rbramyra, 2 Sb 
rbramyr, Sd r6rmyra, Tr rgran9r. 	F. led. är väl rör, resp. böjnings- 
form av rör i bet. 'vass (Phragmites communis)'. 

Rörmossen, Lilla och Stora Sd Ula, störa rtirnzsszt. — Om f. led. 
se  föreg. 

Sakristian B såleangan. — Nu igenväxt åker till hmnsdelen Gärdet 
å V. Trättlanda. 

Salmyren K sdlmyra. — Stor rund myr till Väststugan å Kollerud 
(Vrängebol). F. led. är dial.formen sal av ordet sadel. Jämförelsenamn. 
Jfr Sadeln (se avd. stenar). 
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Sekmyren K saprzyra. — Förr odlad myr å Kesebotten. F. led. är 
tro!. sek (no. dial. sik) f. 'frodig, fuktig, svagt sluttande äng'. Jfr 
Sekarna, Seken OGB XX: 1 s. 37, 170. 

Selängen Sb s6ceya. — Å Barlingehult. Det berättas att ägaren av 
hmnsdelen Hävden vid en skiftesförrättning bytte till sig ängen mot 
en sele. 

Sexan Ö seeksa. Myrhål på en timmerväg å N. Ivarsbyn. Anled-
ningen till namnet är okänd. 

Sibirien Sb szbirian. — Nu igenväxta åkrar å Kyrkerud. Namnet är 
givet på grund av läget norr om de övriga inägorna. 

Självåtemyren Sd sikedamyra• — Å Tegen. Anledningen till namnet 
uppges vara att myren är utsatt för »självåt», d.v.s. av sig själv blir 
mindre och mindre (genom att den håller på att växa igen). Jfr Självåts-
backen, backe på vägen Gussarvshyttan-Vika i St. Skedvi sn, Hedemora 
tg, Kopparb. 1. (Ståhl) samt själv frätsten i C. v. Linnés öländska o. gotl. 
resa (1745) s. 262. 

Skaekemyrarna F skiikamyrana. — Å V. Boda. F. led. är best. form 
av adj. skack 'sned, vind'. Jfr följ. 

Skaeken Sb skäkan. — Åker till Nordgård å Högelian. Namnet är 
bildat till adj. skack (se föreg.). 

Skamlösen Ö skio:shcsti. — Åker till Göstastugan å Anunderud, 
invid åkern Hårlösen. Anledningen till namnet är okänd. 

Skarpegärdet Sb skårpajska. — Åker å N. Ström. F. led, är best. 
form av adj. skarp, dock med oklar innebörd. Den från sv. dial. kända 
betydelsen 'torr, mager, ofruktbar' synes här ej passa. Jordmånen är 
styv lera. Jfr gårdnamnet Skarbol i Töcksmarks sn. 

Skarveheden se Skurvheden. 
Skavmyren skiivntyra skitntyra 1 B (Mon), 2 K (Liane, Lysås). — 

F. led. är skav 'bark av asp till foder åt får och nötkreatur'. 
Skavvålen 1 J (skogsmark å Påterud), 1 K (skogsmark å Kese-

botten) , 1 Sb (skogsmark, förr stora gärden, å Nässlebacka) skimaka, 
skilvaka (J Sb), skavaka (K Sb). 	Om f. led. se  föreg. namn. Om vål 
se Våldalen (avd, dalar ovan). 

Skavvålshultet F (Nästeviken) skitvashalta. — Om f. led. se  föreg. 
namn. 

Skiljarebaekarna II (Bäckevarv) saarabakana. 	F. led. i detta 
och följ. namn är en bildning med västsv. -are till verbet skilja. Liksom 
Skiljebacken nedan beteckna namnen Skiljarebackarna och Skiljar-
renen platser, där boskapen till de olika gårdarna skildes. Jfr Skiljare-
backen, -bergen o.s.v. OGB XVIII s. 225 f., XX: 1 s. 142 m.fl. st. 

Skiljarrenen Sk sitarcelna. 	Slätthugg i ett skogsbryn å Gunnerud. 
Jfr föreg. namn. Om s. led. se  Renen ovan. 

Skiljebaeken H (Hällesrud) ,Viabakan. 	F. led. är kompositions- 
form av verbet skilja. Här fanns förr en inhägnad, där man om hösten 
skilde fåren. Jfr Skiljarebackarna ovan. 

Skiljevålen Sb sgavaka. — Skogsmark å N. Ström, vid skiljevägarna 
till N. och S. Sätern. Om s. led. se  Våldalen, avd. dalar. 

Skinnfällemyren J (St. Koppom) sinfelamyra. 	F. led. är böj- 
ningsform av ordet skinnfäll, men om anledningarna till detta och 
följ. namn är intet känt. (Jfr skärnamnet Skinn 1 ätten STOD III s. 59). 

Skinnfälleskogen B (Breviken) sinfcelas1c4gan. 	Jfr föreg. namn. 
16 
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Skintan Sd &inta. 	Åker (lerkulle) å Gängene. Namnet är best. 
form av sv. dial. skinta 'torr och mager backe'. Jfr SOÄ I: 2 s. 15, 
OGB I s. 19 m.fl. 

Skogmarken Sd skomcirka. — Nordöstra delen av Silleruds sn 
(Höghult, Hynningen, Tegen, Älmheden, Ö. Boda, Bjurbäck av Gängene, 
Ragnilsrud och Sulerud med Finntorp). Om s. led. se  häradsnamnet. 

Skorvheden se Skurvheden. 
Skottfjälen Sb skittnika. — Åker å Gerrud. Naninet är best. form 

av ortsdial. skottf jöl 'brödspade'. Jämförelsenamn. 
Skottmyren F skirtmyra. -- Å Låssbyn (väster om Gravaremossen, 

öster om Skär i mosse). F. led. är oklar. Jfr Skottersberget (avd. höjder). 
Skrindemyren Sk skrinamyra. — Å Bön. F. led. är trol. urspr. 

böjningsform av ortsdial. skrinda 'större korg att bära foder o.d. i', 
men anledningen till namnet är okänd. (Vid myren finns furuåsar, där 
man kunnat få virke till korgar. Jfr följ.) 

Skruekevedmyren B skrolsdvemgra. — Å Sundstabyn. F. led. är 
väl ett *skruckeved, innehållande dial.ordet skrucka 'större korg att 
bära foder o.d. i'. Namnet innebär trol. att vid myren funnits furor 
med ved som lämpat sig som material till korgar. Jfr föreg. namn och 
tjärnnamnet Fillskruck (se sjöar och tjärnar ovan). 

Skrymtaremyren B skromtaramra. Binamn: Skrymtan skrimita. 
— Igenlagt gärde å Gilldalen. Namnet Skrymtan är en förkortning av 
Skrymtaremyren. Om f. led. i detta se Skrymtarestenarna (avd. 
stenar ovan). 

Skulemyren Tö skam yra. — Å Ärtetjärn. F. led. är väl. urspr. 
kompositionsform av ortsdial. skula, fno. och no. dial. sköta, 'skölja, 
plaska, skvala'. Vatten rinner över ett dämmande bergsskär i myren. 

Skurvheden K skitrvhca. — Skarffvehedhen 1666 db s. 78. ---
Oländig, stenig terräng å Smolmark, söder om sjön Rinnen. F. led. är 
väl ett mot no. dial. skurv n. 'skorv' svarande ord, syftande på terrängens 
skrovliga beskaffenhet. Namnformen från 1666 kan, om den är korrekt, 
innehålla en motsvarighet till sv. dial. skarv m. 'stenröse, hög av stenar 
och lösa klippstycken', no. dial. skarv n. bl.a. 'stenig höjd på fjället'. 
Om sv. ortnamn på Skorv-, Skarv- i bet. 'söndertrasat, skrovligt och 
ojämnt el. av lös sten uppfyllt berg' se Karsten Svensk bygd i Öster-
botten I s, 318 f. och Mo&er Små!. skärgårdsn. s. 95. 

Skylarna F &Vana. — Gärde å Öjersbyn (väster om ån, invid grän-
sen till Flötane). Namnet synes vara best. form plur. av rspr. skyl. 

Skåken B (björkskog, förr gärde, å Ed) skoga, Skåkgärdet Sb 
(gärde å Slämtegen) skikigh. — Om namnet Skdken se under Egenäs 
i Silleruds sn. Här tror man emellertid att anledningen till namnen varit 
att man fått bra virke till skaklar på de ifrågavarande platserna. 

Skålågen Ö skedaga— skaraga. — Område på Storemon å Navars-
viken. F. led, är adj. skd 'sned, lutande', s. led. ldg f. 'liggande trädstam, 
vindfälle'. Namnets innebörd är väl urspr. ungefär densamma som i 
ortsdial. skdbom 'stock som lägges utefter nedre kanten av en väg, 
där vägbanan är sned, för att slädarna (timmerkälkarna) inte skall 
slänga'. 

Skäldhred Ö sgbre, sålabro Sköllebrö. — Åkrar till N. Rönningen 
(förr hmnsdel) i St. Strömmer, på en udde i sjön Östen (även namn 
på udden). Namnet finns som åkernamn (Skåldbrederna) i Askims sn 
och hd, Göteborgs och Bohus län, och som gårdnamn (Skjelbred, Sk jel-
brei, Skjelbreien, Skilbrei), sjö- och skärnamn (Skjellbreida o.d.) i 
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Norge. På Island finns det på tre ställen som jökelnamn (Skaldbrei5). 
Den urspr. (fvn.) namnformen är Sk jaldbreiä (r) och bet. måste ha 
varit 'något som är brett, har rundaktig omkrets och är jämnt el. svagt 
välvt som en sköld' (se NG XII s. 302 Indrebo, No. innsjon. I s. 176 f., 
OGB III s. 266). 

Skälet se Limskälsdrågarna. 
Skällareviken F s4aravika. — Gärden å öjersbyn, innanför en 

vik av St. Le (Fuxen), vid gränsen mellan Risviken och Stommen. 
F. led. är kanske urspr., liksom i namnet Skälderviken, gen. sg. 
skialdar, skäldar av skiold(r) 'sköld', vars -ar utbytts mot -are, möjl. 
i analogi med namn av typen Bäljaremyren, Drivaremossen, Tråtare-
hålet osv. Jfr Gravaremon ovan och Ärekil nedan. 

Skär i mosse F sor z mima. — Mosse å Låssbyn. Om namnet se 
avd, stenar o.d. 

Sloremossen Ö (Rommenäs) es4ram?sti, Sloremyren F (odlad myr 
å V. Boda, vid no. gränsen) Mramyra. — Om stor se Slorarna (avd. 
vattendrag). Sloremyren uppges ha sitt namn av att den odlats upp av 
åborna på en lägenhet Stora i ()mark, Norge. 

Slåssmyren Sk (Sundshagen) ~yra. 	Anledn. till namnet 
är okänd. 

Slåsstorgmossen Tö (Ned. Hån) lidstarpngsan. — Namnet är 
oklart. Mossen uppges ha sitt namn av att en tulltjänsteman där en 
julnatt blev slagen sanslös av smugglare. 

Slängkappan Sb .1l4kapa (t). -- Åker å Lian. Jämförelsenamn. 
Åkern var smal upptill och vid nedtill. 

Smoekemyren Sb (Kalleboda) smökamyra. 	F. led. är böjnings- 
form av sv. dial. smock (smuck) 'vrå'. Jfr nästa namn. 

Smocken Sb smökan. 	Åker å Nässlebacka, vid Smockebäcken. 
Namnet är best. form av sv. dial. smock (smuck) 'vrå'. Jfr föreg. namn. 

Smuggelsunden Ö smicsaptta. 	Småmossar, med »sund» (för- 
trängningar) emellan, å Bön, nära no. gränsen. Trol. väg för timmer-
smuggling till Norge. Jfr Stocketjärnet. 

Smätten Sb smdte. 	Litet trångt skogshult vid Algutsvattnet. 
Namnet är best. form av ortsdial. smält m. 'liten undangömd vrå, 
skrymsle'. 

Smörhålan Sb smbyhttka. — Åker å Gerrud. Jämförelsenamn; jfr 
smörhåla i gröt och Smörhålan som namn på en större, bördig slätt 
i Skåne. 

Snemyrarna K snbnyyp. — Å Kesebotten. F. led. är oklar; jfr no. sne 
'snö' och Snömyrarna, -myren nedan samt Snömossen bland försvunna 
namn nedan och tolkn. av Kesebotten som urspr. norskt namn. 

Snåltäppan B sndtBva. — Åker å Ängebäck med torr, mager jord. 
Snömyrarna, Snömyren. Inom häradet finnas åtminstone 6 myrar 

med dessa namn: 1 H (Liane), 1 J (Skönnerud), 2 K (Hög, Lysås), 
1 Sk (Boda), 1 Tö (Sanda). Uttal: snkmyra, Tö snd-, K (Hög) snånzyga. 
— Det samlar sig mycket snö på dessa myrar: den driver ned i dem 
från omgivande åsar. 

Spjutmossen K spfigtmilsan. — Spjutmossen ek GS (hmnsdel). — 
Å Mörtnäs. F. led. är väl spjut i bet. 'självskjutande spjut för jakt å 
större djur'. Jfr Spjuttjärn. 

Spjällgärdesåkern Sb spi chlinezkan. — Å D juv. F. led, innehåller 
ordet spjäll i bet. 'liten rektangulär åker (liknande ett spjäll)'. 
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Stabbemyrsmossen Sd ståbamysmsse. — Stor mosse å Tegen. F. 
led. innehåller väl ortsdial. stabbe 'stubbe'. 

Stackebråten Sk (Boda) ståkabrstan, Stackebråtmyrarna J (Kors- 
byn) stålsdbrstmna. 	Stackebrdten har kanske avsett ett svedjeland 
(jfr Bråtarna ovan) där man skördat en stack hö el.dyl. 

Staffan el. Staffemyren Sd ståfa, stå famyra. 	Fjällane, väster 
om Råberget. F. led. i Staffemyren (varav Staffan är en förkortning) 
är väl mansnamnet Staffan. 

Stakemyren 2 Sk ståkamyra. — Å Bergerud och Gunnerud. F. led. 
uppges i orten vara stake i bet. 'rak och fin obarkad gran, 22 fot lång 
och 2 1/2  verktum i toppen'. 

Stallarna K stålana. — Högsta partiet av mon öster om Yxnetjärnet 
å Kesebotten. Anledningen till namnet uppges ha varit att hästarna 
ofta höllo till här, då man hade dem lösa på skogen. Jfr Hiistestallarna. 

Stationen Sd steffn. — öppen plats, förr upplagsplats för timmer, 
å V. Boda. Jämförelsenamn. 

Standaringarna B standdrIgana. — Skog och berg å Torkilsbyn. 
Namnet är bildat till ordet standar, men anledningen till namngivningen 
är ej känd. 

Stegsmossen Sb stassm8san. — Å Långelanda, invid en väg till en 
säter och till Nordvattnet. F. led. är väl gen. av steg (fsv. stigher) i bet. 
'stig' (jfr Genstegmossen ovan). 

Stiekle Sb stblska. 	Område å Låbyn, norr om Algutsvattnet. 
Namnets härledning är okänd. 

Sticksmossen se Stegsmossen. 
Stockebråten H (Hällesrud) stålsabrsk. 	F. led. i detta och de 

följande namnen på Stock (e)- är böjningsform av stock i bet. 'stockfälla' 
(jfr Stockedalen, se dalar ovan) el. i bet. 'primitiv bro el. spång av 
stockar' (jfr Stocket järn). Vid Stockebråten leder nu en bro över från 
fastlandet till Tappön. Stockemyr k spångad; en stig, som man förr 
gick till Norge, ledde över myren. Om bråte se Bråtarna ovan. 

Stockemyr(en) F (öjersbyn) st&kamyr, Sb (Ulvestad, mellan Butj. 
och Fågelmossen) skilsamyra. — Om f. led. se  föreg. namn. 

Stockhultet Sd (skogsmark å Skogen) steilsOlta. — Om f. led. se  
Stockebråten ovan. 

Storegla Sb störaykt. — Åker å Låbyn. Uppkallelse efter sjön St. Gla 
i Gillbergs hd. 

Strandemarknaden Sb strånamak. Binamn: Strandemon stråna-
mon. — Gammal marknadsplats å hmnet Strand. Marknaden flyttades 
till Årjäng i samband med byggandet av vägen Äsebyfors—Årjäng på 
1840-talet. 

Stryten, Strytarna B strgkfr, strytana. — Åker till hmnsdelen Nordi 
å Söpplanda. Namnet är oklart men säkerl. givet med anledning av 
åkerns snöplogsform (jfr no. dial. str yta 'kägelformig figur' o.d.). 

Stråmyren 1 F (Upprann), 1 K (Stommen), 2 Tö (Stenbyn, /Ute- 
tjärn) streimyra str4-. 	F. led, är ordet strå. Myrarna äro bevuxna 
med starr och ha trol. samtliga varit slåttermyrar. 

Styggemyr Tr stygamyr. — Å Källsbyn. Om f. led. se  Styggedalen 
och Styggetjårnet, avd, dalar, resp. sjöar, tjärnar etc. 

Ståarbråten Sk (skogsmark å Gunnerud) steiarbrsk, Ståaren B 
(myr å Breviken) stå" 	Ståarbråten var ett inhägnat svedjeland, 
utanför vilket korna brukade stå, när de skulle hem på kvällen för att 
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mjölkas. Stdaren är väl en förkortning av ett liknande namn. Jfr 
Stdar(e)udden, avd, näs och uddar. Om bråte se Bråtarna ovan. 

Störemyren H (odlad myr å Månstad) stijrairtyra, J (Gällsbyn) 
stiaramyra, Sd (förr odlad myr å Tenvik) stbramyra. 	F. led. är 
böjningsform av ordet stör. Störemyren å Tenvik har enligt en med-
delare trol, fått sitt namn efter en »Störebrcite» m., d.v.s. en med stör-
skog igenväxt svedja. 

Stöveln H (litet skogsskifte å Tveten), Sb (åkrar å Furskog och 
Högelian) sttival. — Namnet är best. form av stövel m. Jämförelsenamn. 
Jfr nästa namn. 

Stövelsmossen Sd (Älgtån) stekaismgs. 	F. led. är gen. sg. av 
stövel m. Jämförelsenamn. Jfr föreg. namn. 

Svarte bråte H (skogsmark å Hajom) , K (gärde å Herredalen) svaga 
— Namnet har säkerligen liksom Svartekas (se nedan) betecknat 

svedjor (jfr Bråtarna och Kasemossen ovan), som till följd av klen 
växtlighet, förblivit svarta efter att de besåtts. 

Svarte mosse Tö (Sanda) svaga misa. 	Anledn. till f. led, är 
obekant. Jfr föreg. namn och Svartlan nedan. 

Svartekas Sd (skogsmark å Sandtegen) svia4akas. — Se Svarte 
bråte ovan. 

Svartemyr(en) Sd (Snarkil) svågarnyr, H (Tången), Sb (Tvärdalen), 
Sd (Trubbyn) svåganzyra. 	Anledn. till f. led. är obekant. Jfr Svarte 
bråte ovan och nästa namn. 

Svartlan Sb svåra. — Skogsmark å Tvärdalen (väster om Vamne-
vattnet). Namnet hör kanske samman med adj. svart och har möjligen 
föranletts av att marken och träden varit svarta efter skogsbrand. 

Svarvaremossen J svårvaramssan. Binamn: Svarvaren svårvan. 
Stor, högt belägen mosse å N. Lian. I mossen ligger Svarvaretjårnet. Till 
förklaring av namnet uppger en meddelare att snön far och »svarvar» 
(virvlar runt) mellan »tångar» och holmar i mossen. Möjl. är dock -are-
en senare utvidgning av det från no. och sv. dial. kända svarv, svårv 
'sväng, kretsgång, stor båge el. halvcirkel, bukt o.d.'. Mossen har flera 
vikar och utbuktningar. Jfr Svarvane SOÄ XVIII s. 144, Svarvare-
nabben, SOÄ I: 2 s. 25 samt t.ex. Svingarn nedan. 

Svenskemyrarna K sv&nskamytia. Binamn: Lekstamossarna lbksta- 
Inssana. — Mossar och myrar å Smolmark, mellan torpet Leksta 
(Lökstaliden ek GS) och Kopparetjärnarna, utefter en skogsväg till sjön 
Övre Gla på gränsen till Jösse hd. Om namnet Svenskemyrarna är 
gammalt, kan det utgöra ett vittnesbörd om att Nordmarken (och det 
gamla landskapet Marker) urspr. ej hört till Sverige och att Smolmarks 
skogar utgjort gräns mot sveaväldet. Se vidare under häradsnamnet. 

Svinefällan Sd svinafcela. — Gärde å Forsbyn (Karlsfors) . Namnet 
är ungt (från sl. av 1800-t.) och uppges vara givet med anledning av att 
kapten Wikland på Karlsfors tog i förvar svin, som brutit sig in på 
gärdet, och lät ägaren lösa ut dem. Med avseende på namnbildningen jfr 
Kofällan (se avd, dalar ovan). 

Svingaren Sb svisan. — Åker å Djuvsheden. Namnet är best. form 
av en bildn. med västsv. -are till ortsdial. svinga 'svänga'. Det betyder 
'den som svänger, går i en sväng'. 

Svältan 1 K (åker å Månserud), 1 Sb (beteshage å Högelian), 3 Sd 
(skogsmark å Egenäs, åkrar å Leverhögen o. Skogen) svchlta. — Namnet 
är best. form av sv. och no. dial. svälta 'mager (betes) mark'. Jfr NG 
s. 188, SOÄ I: 2 s. 17, VI s. 215, 217, VIII s. 268, SOV XI s. 129. 
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Svärd långe? Sd svalta, svabiga. — Lång och smal myr å Kärn 
och Äsebyn. Trol. jämförelsenamn liksom sjönamnet Svärdldng, varom 
se Sjön. s. 598, SOÄ XIX s. 243. 

Syltan K sPita. — Åkrar å Bjärn och Vrängebol, vid Vrängebols-
älven. Namnet är best. form av sylta f. i bet. 'sumpig äng' o.d. Jfr Sylte-
dalen (se dalar ovan). 

Säcken Sd sdkan — a). — Förr odlad myr och svedja å Tenvik. 
Jämförelsenamn, jfr Näversäcken och Pungen, avd, smärre platser. 
Jfr dock även sv. dial. linsänke o.dyl. 'linrötningsplats' (Sahlgren). 

Sältebläck(e)myren K (Liane) seeltabkteymyra ,. -byek-, Sd (Gängene) 
sckltabka,kamyra. 	F. led. är dial.ordet sältebläcka 'missne (Calla 
palustris) 

Sältebläckhålet 0 sieltabbyeyhuka. — Blöt myr å S. Ivarsbyn. För 
f. led, se föreg. namn. 

Söggelågen B sgaleiga. 	Ängsmark å Sundstabyn. F. led. är böj- 
ningsform av ortsdial. sögg 'får'; jfr följ. namn. Om s. led. se  Skd-
lägen ovan. 

Söggemyren Sb sir,qamyra. 	Åker, förr fårhage å Ulvestad. Om 
f. led. se  föreg. namn. 

Sölvbergsmyren Tö sgbarjsmyra. — Å Stommen. F. led. är väl ett 
bergnamn Sölv berget, innehållande en motsvarighet till no. sö/v 'silver'. 

Söpostemyren Sb siipostamyra. Binamn: Sörpostemyren Map-. — 
Vid Söposteberget (Sörposteberget), varom se avd. höjder. 

Sötostmyren J st',Itostm yra. — Myr å Gällsbyn, på vägen till hmnets 
säter. Jfr Sötostbäcken (avd. vattendrag). 

Sövehaget Sk shvahaga. 	Skogsmark å Kleven. F. led. är böjnings- 
form av ortsdial. söv (sögg, fvn. sauor) m. 'får'. Om s. led. se  Hop-
hagen ovan. 

Tistelman Sb tistlman. — Åker å Huken. Skämtsamt personifie-
rande namn. 

Tjuremossen Sd yitrams. — Å Gängene. Man skall ha hittat 
hornen av en tjur i mossen, som är blöt och delvis flyter på vatten. 

Tjuvegärdet H yyvaygka. — Stort gärde å Prästgården. Anledningen 
till namnet skall vara att en tjuv vid namn von Hausen kom undan 
polisen genom att hoppa ut genom ett fönster på Prästgården och 
springa till skogs över detta gärde. Det troddes att prosten Sven Dahl-
man (t 1820, se vidare Hammarin Carlstads stifts Herdaminne II s. 167) 
hjälpt honom att fly. 

Tjuvekistan Sb (skogsområde å Backa, öster om Silgedrågen) 
yyvagnsta. — Om namnets förklaring se Tjuvekistan under avd. 
vikar ovan. 

Tjuvmossen K ggvmssan. — Å Stommen. Mossen skall ha sitt 
namn av att tjuvar stulit i Karlanda kyrka och grävt ned det stulna 
i mossen. 

Tjuvmyren K Mmyra. — Å N. Fors, vid Tjuvfjället, varom se avd. 
höjder. 

Tollungsmyren J tilogsmyra. — Ä Hajom. Anledningen till namnet 
är okänd. 

Tordebråten H (Hajom), 0 (L. Strömmer) tObbrdtt. — Gärden, 
urspr. svedjeland, bråtar. F. led. är ett dial.ord torde, motsvarande 
no. dial. torebygg 'ett slags korn, som odlades förr'. 
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Tomossen Sb t6m8san. 	Å Tvärdalen (Gallerud). F. led. är väl en 
motsvarighet till no. dial. to f. 'gräsplätt, liten grön fläck mellan klippor 
el. snår'. 

Torrallmyrarna J tiralmma, y. tirar- T orrar-. — Ä Ö. Boda. 
F. led. är ett dial.ord torra!! f. 'torrtall', väl egentl. samma ord som 
no. dial. törhale, törhala, törröle o.d. 'träd som torkat'. 

Totemyren J tötamyra. 	Skönnerud (norr om Skönneruds- 
mossen). F. led. är möjl. växtn. tota (så i Dalarne, andra sv. dial. tort, 
torta o.d., no. dial. tort, torte, turt, turte o.d.) 'tolta (Mulgedium 
alpinum)'. 

Tran(e)myren B (Mon, vid Trantjärn) tdmmyra, Sb (Huken- 
Tvärdalen), Ö (S. Ivarsbyn) trhamyra. 	F. led. är fågelnamnet trana. 

Tranåkern Sb (Kalleboda) trZmalgan. 	F. led. är fågelnamnet 
trana. 

Trantemyren J trimtamyra tritmta-. — Å Grävbacka. F. led. är 
ett mat no. dial. trante (tranter) 'tranbär' svarande ord. 

Trehässjemyren Sk trållacesomyra. — Å Bergerud. Trol. har man 
där brukat få tre hässjor starrhö. 

Trekornsmyren B traconsmyra. —Å Ängebäck. Anledningen till 
namnet är okänd. 

Trinda myren J (Skönnerud) trma mgra. 	F. led. är best. form 
av adj. trind 'rund'. Jfr Trindtjärn ovan. 

Trinde mosse Sd (Gängene) trula mima. 	Om f. led, se föreg. 
namn. 

Trindemyren Sd (Hynningen), Sk (Hångstad) trirjamyra. — Om 
f. led. se  Trinda myren ovan. 

Trollbrunnen se Trollbrunnstjärnen. 
Trollemyrarna F (Sundsbyn) trirPmpa, Sd (gärde å Lisslerud) 

tritlamyrana, Trollemyren B (Sundsbyn) tr8lamyra, F (Flötane), Sb 
(Högelian) tridamyra. — Myrarna ha väl menats vara tillhåll för troll. 

Trångan Sk fråga. 	Myr (med vinterväg) å Gunnerud. Namnet 
är best. form fem. sg. av adj. trång, sannolikt en förkortning av ett 
*Trångmyren el.dyl., syftande på myrens inklämda läge i ett smalt 
pass mellan berg (Ståhl). 

Trälemyren Sk tri§kamyra. —Å Gunnerud. F. led. är kompositions-
form av verbet träla. Förr, då man körde timmer till Norge (se t.ex. 
Jubelsanden ovan), hade man besvärlig körning här på grund av en 
brant uppförsbacke invid myren. 

Träteparken F (Båstenäs) tr&taparkan. — Binamn på Hopparken, 
varom se ovan. F. led. är kompositionsform av verbet träta, jfr följ 
namn. 

Träteparten Sk (skogsområde å Gunnerud, mellan no. gränsen, 
Skuttj. och gränsen mot Påterud i Järnskogs sn), ö (åkrar och väg å 
Anunderud, invid gränsen till Stommen) trietapate. — Om anledningen 
till namnet Träteparten å Gunnerud berättas i orten följande. Den 
Anders Jakobsson (boende i Perserud å Gunnerud), som hade Gunnerud 
och Kronan (det senare i Järnskogs sn) i förläning av Karl XI, stakade 
till sig området och kom sedan i process med Påteruds-bönderna om 
det. Processen blev långvarig och utgången syntes oviss. Då sålde A. J. 
området för en billig penning till Påterud och lät sedan sin son »börda 
igen» det, dvs, lösa igen det i kraft av sin bördsrätt. Om äganderätten 
till Träteparten i Anunderud, ett område mellan Kullebäcken (dit 
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Kyrkobyn ville förlägga rågången) och ett vadställe i Annbyälven 
(Anunderudälven), skulle Anunderud och Kyrkobyn ha tvistat år 1732. 
Utslaget i målet blev en kompromiss. 

Täljemyren Sd Veigamyra. — Å Lisslerud. Anledningen till namnet 
är okänd. 

Täppan 2 B tiepa. Åker å V. Trättlanda och å Ängebäck. Samma 
namn t.ex. SOÄ I: 2 s. 56, OGB V s. 226, IX s. 162. 

Ulvehålan Sd tiarvahska. — Gärde å Harnäs. F. led. är urspr. gen. pl. 
av u/v 'varg'. Jfr följ. namn. 

Ulvehålet Tr takvaluika. — Gärden å S. Viker. Man lär där ha tagit 
en u/v 'varg' i en fångstgrop; jfr Ulvehdlet, avd, smärre platser och 
följ. namn. 

Ulvemyren 2 H (Mölnerud, Rössbyn) 41tvamyra, J (Näva) iarva-, 
K (Håltebyn), Sb (Furskog), 2 Sd (Tobyn, Åsebyn) åkva- 	•••• 
Vid Ulvemyren i Rössbyn skall en varg ha rivit två kor (en vallflicka 
som såg händelsen var född 1838). Vid Ulvemyren i Näva skall vargen 
ha rivit får. 

Uttasläpp K iAtallcep, ittallcep. — Skogsmark å Kesebotten, mellan 
Mjögsjön och Åkertjärn. Namnets härledning är okänd, möjl. ortsdial. 
utare 'yttre' och släpp i bet. 'ställe där man släpper kreaturen på bete'? 

Vaekergrans myr Tr vesargrans mgr. — Å Skenhall. En vacker gran 
skall ha funnits vid myren. 

Vadmyren Sb vårnyra. — Vid Låbyviken av V. Silen och den bäck 
som här utgör rågång mellan Låbyn och Vikebotten. F. led. är vad 
'vadställe'. 

Valan 2 H våka. 	Hagar å Bäckevarv, även kallade Valorna ?Ana, och betesmark (med tomt efter hus) å Rössbyn. Namnet är best. 
sg., resp. pl. av ortsdial. vala f. 'hög av ris o.d.' i uttrycket »elle vale». 
Jfr Välan nedan. 

Varpenäs J vårpanTs. 	Stora åkrar å Beted. Uppkallelse efter 
Varpnäs (Varpnässlätten) i Nors sn, Grums hd, Värml. län. 

Velufsmossen? K vaufsmssan. — Å Håltebyn. Härledningen av 
f. led. är oviss. 

Vi(der)vangen Sd (mosse å Älmheden) vivagan, ö (mosse å St. 
Strömmer, väster om Åkertj.) viavagan, vizarvagan. 	F. led. är sv. dial. 
vivang 'dvärgbjörk' (Rietz s. 805 b) el. no. dial. viervand, vivang, en 
buskväxt (se Aasen No. ordb. s. 941 a). 

Vindlemossen och Vindlemyren K vindlamssan, vindlam yra. •••• 
Mosse och myr (med en krokig timmerväg) å Smolmark (öster om 
sjön Rinnen). F. led. är väl kompositionsform av verbet vindla (sig) 
'gå i krökar'. Jfr Vindlestaden, avd. båtplatser, vägar etc. nedan. 

Vinterhålet Sb vintarkika. — Skogsmark å Barlingehult. Namnen 
Vinterhålet, Vintermossen och Vintermyren äro förkortningar av *Vintervägshdlet osv. S. led. hålet betecknar egentl. ett hål på en gärdes-
gård, genom vilket en vinterväg gick fram. Jfr Vinterhålet-Vinterviken, 
avd. vikar ovan. 

Vintermossen Sd vintarmesn,. — Å Fjällane. Om f. led. se  föreg. 
namn. 

Vintermyren F (Nästeviken), H (Hajom), Sb (D juv) vintarmyra. 
Om f. led. se  Vinterhålet ovan. 

Vipåkern H vipakan. — Å Bäckevarv. F. led. är böjningsform av 
fågelnamnet vipa. 
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*Vålebråten J (Grävbacka), ingår i Vålebråtmyren vidrabrstmyra. 
— Om f. led. se  Våldalen, avd, dalar ovan. För s. led. se  Bråtarna ovan. 

Vålemyr F (V. Boda) vetkamyr, Vålemyrarna Sd (gärde å Torgels-
byn) mikamyrana. — Jfr Vdlebråten ovan. 

Vålen Sb v 1ta. — Skogsmark å Kalleboda, vilken har sitt namn 
av att hundratals tolfter timmer där vräktes ned av en våldsam storm 
för omkr. 90 år sedan. Om f. led. se  Våldalen, avd, dalar ovan. 

Vålingen, Vålingskiftet Ö vqihga, vdtinsefta. — Skogsskifte å 
Rommenäs. Namnen äro oklara. Jfr föreg. namn 

Vållanden Sd (skogsmark å Tokil, vid stranden av Järnsjön) 
vgana, Vållandet Sk (skogsmark å Kleven) vgana. — Om f. led. se  
Våldalen, avd, dalar ovan. S. led. i Vållanden (väl också Vållandet) 
är land n. i bet. 'strand'. Samma bet. föreligger trol. även i Vållanden 
SOV VI s. 168. 

Våmmen J vetnia. — Åker å Söpple. Jämförelsenamn. Åkern är stor 
och vid. På östra sidan av V. ligger åkern Halsen. Om ordet våm som 
ägonamn se vidare Friberg, Ortnamnen i Kållands hd s. 33. 

Välan 2 Sb vieht. Hage å D juv, åker å Våxlanda. Namnet är best. 
form av dial.ordet väla f. 'hög av ris o.d.' i uttrycket »elle väte». Jfr 
Valan ovan. 

Vältorna F v&ltoa. — Åker å Dusserud. Namnet är best. form 
pl. av välta 'bred teg (mellan diken)'; jfr myrevälta f. 'en ung. 7 famnar 
bred teg mellan diken på åker med myrjord'. 

Vännersgärdet och Vännersmossen K vcimaNska, vdna,smssan. 
Söder om hmnsdelen Vallen å Korsbyn. Härledningen av f. led, är 
okänd. 

Västen B (åker å Blomma), F (åker å Sundsbyn) vckstn,. — V. å 
Blomma ligger invid åkern Byxorna, V. å Sundsbyn uppges likna fram-
stycket på en väst (med rundning för hals och armar). 

Yren B yri. — Nu skogbevuxen åker å Ekenäs. Namnet är flertydigt. 
Jfr följ. namn. 

Yrevädersmarken Sb Yravce,smarka. — Skogsmark å Högelian, öster 
om Blåsaråsen. Jfr föreg. namn. 

Yxemyren Sd åksamyra. — Å Tobyn. F. led. är väl böjningsform 
av ortsdial. yx f. 'yxa'. 

Yxesjö linan? J hksaso lina å. lina. 	Trakten av Hedsågen (Yxe- 
sjösågen) vid s. änden av N. Yxesjön på Mollungsheden (Fjuserudsäter-
skogen) å Saxebyn. Namnet innehåller trol. dial.ordet lina 'gräns' och 
anger kanske att gränsen mot Jösse hd urspr. gått genom hela N. Yxe-
sjön och därifrån följt vattendraget till S. Yxesjön (samt Nordmarks-
älven) . 

Ärekil Sd drank — Åker på en udde i Ö. Silen, vid utloppet av 
Röksån å hmnet Rök. F. led. är väl urspr. fsv. gen. är, senare år, av 
å 'å' (jfr Årjäng i Silbodals sn), s. led. är kil i bet. 'kilformigt stycke', 
här väl med syftning på uddens form. 

Älgemossen F (Sundsbyn) grjamssan, H (Kroken), Sb (Djuv, strax 
sydost om Sunnerstetj.) ckbyamssan, Älgemyren 2 J (norr om N. Dulpan 
å Kronan och norr om Kärrebråtmyren å Påterud) akjamyra, Sd (öster 
om Gunnarsmossen å Gängene) eeklamyra. — Åtminstone de båda Älg-
mossarna ha namn av läget vid »älgstråk». Namnet Algemyren å Gängene 
tillkom för omkr. 55 år sedan, då en skadskjuten älg hittades död där. 
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Älgsjöfoten Sb ee,sofQk. — Skogsområde å Kalleboda; skjuter fram 
som en fot mellan Älgsjön (Ess jön), dess avlopp till Nordvattnet och 
gränsen till Silleruds sn. Jfr Tronemosse fot, en utlöpare av Tronemossen 
i Dalsland (se E. Noreen NoB 1919 s. 155), Fotkingen SOV II s. 82, 
Bastfoten SOV III s. 57 och där cit. litt. 

Ärteboekmyren Sk åtabokmgra. — Å Göpebergen å Hångstad. 
F. led. är väl ortsdial. årtebock m. 'ärtbalja', men anledningen till 
namnet är okänd. 

Äspestad Tr eespasto. — Strandparti vid Lelång inom hmnet Gylte-
näs (nordost om Slommeholmen). F. led. är åspe n. 'aspdunge', s. led. 
stad 'strand' (el. 'båtstad'?). Jfr Brattstad (se avd. backar). 

Äspeteg J cbspatwy. — Gärde till Hagalund å Slärteg. Om f. led. 
se  föreg. 

()gårdarna, ödegården (huakana, ågan) uppges i flera fall ha bet. 
'utgärde', så t.ex. B (Sundstabyn), H (Månstad, Selen, L. Sundsbyn), 
K (Hämnäs: bebyggelse,n yngre än namnet), Sb (Långelanda, Ulvestad). 

F. led. är väl öde i bet. 'belägen utanför den odlade bygden' (jfr 
no. dial. öydeland, fvn. eyoiland 'ett öde eller obebott land') och s. led. 
gård i bet. 'inhägnad' (jfr gårdnamnet Gårdtveten i Holmedals sn). 

ökeslätten Sb fjyaneta. — Åker å Ulvestad. F. led. är möjl. böj-
ningsform av en motsvarighet till rspr. ök, no. dial. öyk 'häst' (jfr t.ex. 
öikjesveen NG IV: 2 s.12). 

Försvunna: 

Gränsänsheden? F samt Norge. — Grenssönsheedenn omkr. 1554 
NoB 1919 s. 138, Grönsoans hedhen (oa osäkert läst) 1666 db, Gräsnäs-
moo, Gräsmoen 1748 NoB 1919 s. 138. — Å Båstenäs, strax S om 
Lystjärn. Namnets urspr. form och bet. äro ovissa. 

»Härsboskogen» Tö och ö. — Härsbooskoghen 1636 db s. 73. — 
Namnet är trol. felläst för Högsbooskoghen el.dyl., se Högboda (Högs-
bol) under Elovsbyn i Töcksmarks sn och Stommen i Östervall-
skogs sn. 

Jälsmossen? B samt Vedbo hd, Ålvsborgs län. — Namnet ingår i 
Jålsmossehögd och Jålsmosseröös 1666 db. — Namnets urspr. form och 
bet. äro ovissa. Om namn på gränsrösen på denna plats se Vänderösen 
(avd. stenar). 

Litterhult? Sd. — Litterholt 1603 db. — Skogslott å Galteviken. 
Härledningen av f. led. är oviss. 

Porsmossen ö samt Norge. — Porsmosan omkr. 1554 NoB 1919 
s. 142, 162, Porsmossen 1666 db, Pors eller Wads måsse 1748 NoB 1919 
s. 152. — Mellan riksrösena 44 och 45. F. led. är växtnamnet pors 
(Myrica gale). 

Snömossen Tö samt Norge. — Snee moossan omkr. 1554, Snö-
måssen 1582, Snemåssen 1656 Toringh, Sne (?) Måsen m. 1600t., se 
NoB 1919 s. 140, Snömossen 1666 db. — Strax norr om riksröset 33. 
F. led. är snö (no. sne). Jfr Snömyrarna och Snömyren ovan. 

Sållebindarekasen B. — 1655 db. — Å Söpplanda. F. led. betecknar 
väl en person som tillverkar (binder) såll. Om s. led. se  Kasemossen 
ovan. 
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Båtplatser, vägar, broar, ed och vadställen. 

Allmänningen F ålmcenagan. — Allmänningen ek. — Båtplats (förr 
med brygga) å Bruntorp. 

Backebåtstaden Tö båkabastan. — Båtplats vid lägenheten Haget å 
Skarbol, där å'borna på hmnsdelen Backen å Knutsbol brukade ha sin 
båt vid färd västerut. 

Backedriften H betkadrefta. — Nu igenväxt väg uppigenom skogen 
å Hajom, vid en äldre hmnsdel Backen. S. led. är best. form av sv. dial. 
drift f. 'fägata'. 

Bergvägen Tö-43 biouvo. gan. — Väg från Boda å östervallskog till 
Täljstensberget (»Berget») å Dalen i Töcksmark. 

Bickjesvängen H biyasvcegan. — Sväng på landsvägen å Rössbyn. 
F. led. är böjningsform av ortsdial. bickja 'tik', ev. 'tulltjänsteman' (jfr 
Bickjeknattarna, avd. höjder). Jfr Hundekroken nedan. 

Björnestaden Tö biårlastan. — Båtplats vid sjön Töck inom hmnet 
Sanda. 

Bläkevägen Sk samt Norge bket.lcavegan. — Gammal färdeväg till 
Norge från Bunäsviken i byn Bergerud. Om f. led. se  sjönamnet Bläkern. 

Brattstad H brå.ga. — Båtplats vid St. Le inom hmnet Gröttnäs. 
Om namnet se Brattstad avd. backar. 

Bringebärsvadet Sk brigabcwa. — Vadställe över Horntjärnsbäcken 
å Bön (på en väg till sätrarna). F. led. är ortsdial. bringebär 'hallon'. 

Brännvinsvägen Tr samt Dalsland brmnsvcpgan. — Väg från 
lägenheten Gyskemyr å Skenhall till Liderna, N. Kölviken (Nösse-
marks sn, Vedbo hd), där brännvin tillhandahölls. 

Eriks broar Sb relcas brepr. — Kavelbro över en mosshals å 
Sillegårdsed. 

Fäbron H (Björkeviken; nu namn på gärden) film" K (ingår i 
Fäbromgren fibromyra å Smolmark. -‘‘ Jfr Nötebron nedan. 

Galgehultvägen Sk samt Norge gåkjaholtvc§gan. — Väg från ut-
jorden Bunäset å Bergerud till torpet Galgeholtet på Setskogen i Norge. 

Genstegen Sb Mstegan. 	Genstig å Nässlebacka över skogen till 
D jupedalen på gränsen till Karlanda sn. Jfr Stegsmossen, avd. terränger. 

Getebron Sb ibtabrQa. — Bro över Silbodalsälven å Våxlanda. 
Gäddebron Sd jieclabrQa. — Å Byn. 
Halsen F hcilsan. 	Vinterväg över Långudden å Nästeviken. 

Jämförelsenamn. 
Helgedomen Sb hålgadoman. — Båtplats innanför Smögholmen å 

Näs, väl skyddad för solen av al och björk. Jämförelsenamn. 
Hundekroken H hicrokrolcan. — Krök på landsvägen å Rössbyn. 

Namnet är möjl. givet som pendang till den närbelägna Bickjesvängen. 
Högebro(n) B-Sb; ingår i Högbrolin (hkgbrohn), skogsmark å 

Fölsbyn, Blomskogs sn. — Högebroo, -broen 1666 db. — Landsvägsbro 
över Bisebäcken. S. led. lin i Högbrolin är väl urspr. dat. sg. (fsv. 
lidhenne) av lid f. 'sluttning'. 

Jordbron Sd. — Jordbroen 1666 db. — Stycke av landsvägen vid 
Lindtj. på gränsen mellan Grinsbyn och Jämnemon. 

Jänsebron K yiensabrp.a. — Landsvägsbro över Jänsebrobeicken å 
Ö. Bön, söder om den tidigare hmnsdelen Jeinsetomt. 

Järnbron Sk yanbrQa. — Bro över Bunäsbäcken å Bergerud. An-
ledningen till namnet är okänd. 
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Kanalen Sk kånal. — Väg vid Styggebromyren å Bön. Arbetare, 
som voro sysselsatta med att förbättra vägen samtidigt med att Dals- 
lands kanal byggdes, kallade på skämt vägarbetet för kanalarbete. 

Kavelbron Sb RIM-broa. — Kavelbro på väg å Högerud. 
Klämman Sb (Klevane), Tö (Dalen) kkeema. — Trånga pass. 
Korset F kåsa. — Ställe på Långefjällen å Nästeviken, där två vägar 

korsa varandra. 
Kungsedet 0 keirceja. — Vinterväg över en udde i sjön Osten, 

inom hmnet Navarsviken (väster om udden Käringen). S. led. är ed 
i bet. '(vinter) vägstycke över land' (jfr Edet och L. Edet under Stommen 
i östervallskogs sn). Namnet skall vara givet med anledning av att 
Karl XII dragit fram här år 1716. 

Kvarnedet H kvåne. — Vinterväg över Gröttnäs-näset i St. Le, vid 
hmnsdelen Trollesundet å Gröttnäs. Om ed se föreg. 

Kyrkebron Sd ylokabroa. — Bro över Bodaån å ö. Boda, på 
kyrkvägen från ö. Boda m.fl. hemman. 

Kyrkegrinden K; ingår i Kyrkegrindskullen (a-brkagrinsktil). 
Namnet betecknar en länge sedan borttagen grind på landsvägen å 
Vrängebol, varifrån man vid begravning bar liket till kyrkan (en sträcka 
på omkr. 800 m.). 

Laekegatan Sk låkagata. — Väg å Vinkene (söderut till Dammtj.). 
Några bröder som bodde där berusade sig och slogs med smederna på 
Skillingsfors. Det var ett liv som på Lakkegaten (en illa beryktad gata 
i Oslo). 

Loftvadet J ldftva. 	Gammalt vadställe över Järnskogsälven 
nedanför Nygård i St. Koppom. F. led. är möjl. ordet loft i bet. 'höjd 
(liknande en loftstuga, d.v.s. byggnad i två våningar)'. En höjd, som 
är tvärbrant åt norr, skjuter mycket brant fram åt öster mot vadstället. 

Långebron K, ingår i Långebroåsen (varom se höjder ovan), 
(kavelbro över sanka marker å Bottner) kteabrQa. 

Meden In&.2an. — Vägkrök å Töresbyn. Namnet är best. form av 
ortsdial. mej m. 'mede'. 

Mossebron Sb måsabroa. 	Kavlebro över Sillegårdsmossen å 
Sillegårdsed. 

Mörtegatan J midagota. — Gata å Nolgård. Anledningen till namnet 
är okänd. 

Nästebron H ndstabroa. — Landsvägsbro å Bäckevarv, strax öster 
om gårdarna. Om f. led. se  gårdnamnet Nästeviken i V. Fågelviks sn. 

Nötebron K niltabroa. — På vägen till Sörtomtsätern å Håltebyn, 
vid Nötebrot järn. F. led. är urspr. gen. pl. av nöt 'nötkreatur'. Jfr 
Fäbron ovan. 

Olsmässevägen B c_ilsmcesamegan. — Väg å Sundstabyn, väster om 
gårdarna, enligt folktraditionen gammal pilgrimsväg till Trondheim, 
dit pilgrimerna under medeltiden vallfärdade, särskilt för att deltaga 
i den s.k. olsmässan, som firades på Olav den heliges dödsdag den 27 
juli (jfr K. Trotzig i Dalarnas Hembygdsförbunds tidskr. 1925 s. 140). 

Olyckan F igolsa uldka. Vägstycke mellan Bruntorp och Fager-
vik nedanför Vaktåsen). Anledningen till namnet är okänd. 

Osebron J ösabroa. — Bro över Järnskogsälven och hållplats på 
järnvägen Beted-Skillingsfors, vid hmnsdelarna Oset i Näva. 

Oxegatan J bksaggta. — Å Söpple, vid Oxegärdena, varom se 
terränger ovan. 
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Postgatan Sb (vägstycke på Postvågen, från Partebackarna till 
landsvägen å Långelanda) pdtstgata, Postvägen 1 B-Sb (väg från Öde-
gården å Mon till Vikebotten i Silbodals sn), 1 Sb (gammal väg från 
hmdn Berget å Tvärdalen över hmdn Haget å Gallerud, Tvärdalen, 
till Långelanda) pistvogdn. 	Postvägar förr i tiden. Till Långelanda 
kördes post (med en oxe) från Månstad i Holmedals sn. 

Sandvadet H söv. — Vad över bäcken i Sanddalen på vägen 
Sandmon-Hagen å Gårdtveten. 

Skolebron Sb skökabroa. — Bro över Silbodalsälven mellan 
Våxlanda och Högelian, byggd särskilt för skolbarnens räkning. 

Slipevinden Ö 21pvita. — Del av en vinterväg utefter Deledals-
bäcken å Bottner. Namnet är best. form av sv. dial. slipevind 'slipstens-
vev'. Vägen (och bäcken) liknar en sådan. 

Solfjällbron se Solfjäll, avd. höjder. 
Smoekebron Sb smölsabro.a. — Bro på gamla landsvägen över 

Smockebåcken å Nässlebacka. Om f. led. se  Smocken, avd. terränger. 
Stenbron B (stycke av en gångstig å Sundstabyn, väster om soldat-

torpet å Fölsbyn) stbtbroa. 
Stenvadet H (vadställe å Tången, vid s.v. kanten av Bergmossen på 

en väg till Såviken), Sb (vadställe över Trossbäcken å S. Ström) stbiva. 
— Med stenvad avses ett ställe (på en väg), där man kunnat gå torrskodd 
på stenar över en bäck el.dyl. 

Styggebron Sk, ingår i Styggebromyren (stPgabromyra), myr norr 
om Dammtj. å Bön. — Om f. led. se  Styggetjårnet, avd, sjöar etc. 

Sunningbron 0 siobroa. — På norra sätervägen å N. Ivarsbyn. 
F. led, är ortsdial. sanning m. 'ett slags ost'. Anledningen till namnet 
uppges vara att en gubbe fallit omkull och välvt ut en bytta med 
»sunning», som han hämtat på sätern. Jfr Sunningskleven, avd. backar. 

Taterbron H tdtarbroa. — Landsvägsbro å Bäckevarv. F. led. är 
ortsdial. tater 'tattare'. 

Titeklammen Sk titakkanja. — Trångt pass i skogen öster om hmns-
delen Sågen (Elfdalen ek GS) å Boda. F. led., böjningsform av fågel-
namnet tita, anger, att Passet är mycket smalt. Namngivaren, Nils 
Johansson på Sågen, drog hem ved på en »stakekälke» genom passet 
och tog sig därvid nätt och jämnt igenom. 

Tobaksvägen J töbaksvcegan. — Skogsväg å St. Koppom (söder om 
Abborrtjärnsmyren). Namnet minner om smuggling av tobak från 
Norge. Jfr Tobakskleven (se avd. backar). 

Vadbron Sb vdbroa. — Bro över Kuvtjärnsbäcken å S. Ström. 
F. led, anger att här tidigare varit vadställe. 

Vilar(e)lågen 2 B (Bustelund, Prästgården) vglarala:ga, 1 J (Räm- 
jäng) vgabga, Vilelågen Sd (Tobyn) ?Malaga. 	Vilställen på kyrkväg 
el. säterväg. S. led, är dial.ordet låg f. 'vindfälle'. Jfr Vilareberget (se 
avd. höjder). 	 • 

Vindlestaden K vindlastdn. — Det ställe där Vindlemyren (se 
terränger ovan) går ut till sjön Rinnen. Jfr följ. 

Vinterstaden F, 2 J (vid N. Mjögsjön å ö. Boda och Hajom), 
K (vid Bösjön å Liane), 2 Sb (udde i Tvärvattnet å Tvärdalen, vik på 
östra stranden av ona å V. Silen; Tö, ö (liten udde i Haftersjön, 
å Bottner; se även Vinterstaden under Stommen i ö). — Se Vinterstad-
viken (avd. vikar). Vinterstad betecknar i ortens dial. ett ställe där en 
vinterväg på isen av en sjö går upp på stranden. Jfr stad 'strand, land-
ningsplats', se Hesselman Från Marathon till Långheden s. 150. 
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Ävjebron J ieviabracc. — Bro över Deledalsbäcken på gränsen mellan 
Beted och Hajom, invid en vik av Järnskogsälven. F. led. är böjnings-
form av ortsdial. ävja f. 'vik (med sumpiga stränder)'. 

therstödet Sk k79M., -t 9. — Vad över Bunäsbäcken å Bergerud. 
F. led. är dunkel. S. led. är best. form av en motsvarighet till no. 
stöde n. 'ställe, plats, t.ex. fiskeplats'. 

Försvunna: 

Delebron J. — Delebrona 1655 db. — Bro på gränsen mellan 
Korsbyn och Ulvshuvdane. Om f. led. se  t.ex. Deledalarna-Delesdalen 
(avd. dalar). 

Delsbro H-Sb. — Deelsbroo 1666 db. — I Dele (s) dalen (se avd. 
dalar). 

»Kålsiels brodhen» Tö. — 1662 db. — Bro på gränsen mellan Bön 
och Knutsbol. Härledningen av f. led. är okänd (fel för Knutsbols-?). 

»Modele»B. — 1653 db. — Plats på gränsen mellan Näresbyn och 
V. Trättlanda. Den riktiga namnformen är kanske *Moledet (jfr hyper-
svecismen brodhen för bron db 1662, se föreg.). 

»Steenbredan» H-Sb. — Steenbredan i Monckedalen 1666 db. — 
S. led. är möjl. felläst el. felskrivet för brodan, i vilket fall namnet 
är en hypersvecistisk skrivning av Stenbron. 

Grottor, klipphålor o. d. 

Bakugnen J bizkown Bakommen. — Å Korsbyn, vid östra stranden 
av Mjögsjön. Jämförelsenamn, jfr Ugnen nedan. 

Barnsängsugnen B bascegsöntan basas-. — Å Sundstabyn. Om 
s. led. se  Ugnen nedan. Grottan användes som gömställe vid ofred. 
Vid ett sådant tillfälle skall en kvinna ha fött ett barn där. Jfr Barn-
sångsfjället (se avd. höjder). 

Bergjättekammaren Tr bcerjetalecintan. 	Å S. Viker. F. led. är 
böjningsform av ortsdial. bergjätt(e) m. 'jätte'. 

Bergjättekyrkan B b&rjetaxerka. — Grotta i ett berg söder om 
hmnsdelen Berga å Ängebäck. Jfr föreg. och Vassbo kyrka nedan. 

Björnehidet Sk (Hångstad) bjåught, Sd (i Björneberget å Lever-
högen, se höjder, försvunna namn) bjbnalag. — F.d. björniden. Jfr 
Grävlingehidet och Ulvehidet nedan. 

Björnehålet Sd b»nahulea. s- En 16 alnar lång grotta i ett berg å 
Kålleboda. 

Björnugnen Sb (i Björnebergen å Djuv) bAnonpan Björnommen, 
Tö (Backa) bjhonjan. 	Om s. led. se  Ugnen nedan. Vid B. å Backa 
skall den sista björnen i trakten ha skjutits av en norrman. 

Bryelse Sk brPalsa brtalsa. — Grotta under ett 15-20 m högt 
bergsstup å Boda.-  Över bergkanten rinner Brye/sbäckens vatten, som 
om vintern fryser ihop till en vägg av is med gluggar framför grottan. 
Namnets härledning är okänd. 

*Grållehidet se Grållhidetjärn (avd, sjöar och tjärnar). 
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Grävlingehidet H grievktgalti. — Å Mölnerud. Jfr Björnehidet ovan. 
Gulleksugnen Tr giåleksontan.,  — Grotta, liknande en väldig bakugn, 

å Sandviken, vid viken på västra stranden av Hällstj. F. led. är trol. 
gen. av mansnamnet fvn. Guäleikr, fsv. Gudhlek, Gullek. Om s. led. se  
Ugnen nedan. 

Gullvars kåve B giavas, kiva. — Bergshåla å Mon. Gullvars är väl 
urspr. gen. av mansnamnet fvn. Guövarör, fsv. Gudhvar. Om kåve se 
Kåven nedan. 

Jutekamrarna Sd »talcamrana. — Gångar och kamrar under ned-
rasade stenblock vid n. änden av berget Sannaneknatten (Sandeknatten) 
å Sanda. F. led. är jute 'dansk'. Trol, har ortsbefolkningen flytt hit 
vid ofred med danskarna. Jfr Jutebodudden (se avd. uddar), Jutehdlet, 
-mon, -mossen, -myren (se terränger). 

Klaras kåve J kkras kiva. — Grotta under nedrasade klippblock 
invid ett berg å Hajom. En viss Klara skall ha förvarat lövkärvar där. 
Om kåve se Kåven nedan. 

Kurran ö kåra. 	Grotta i ett berg å Anunderud (norr om Djuptj.). 
Jfr Kurran, hmnsdelar under Tenvik i Silleruds sn. 

Kåven 0 kivan. 	Liten grotta i berget strax nordost om n. änden 
av St. Dammtj. å St. Strömmer. Namnet är best. form av ortsdial. kåve 
m. 'ett litet rum (urspr. utan eldstad och fönster) i en stuga av gammal-
dags typ (beläget bredvid förstugan, mitt emot ingången, och vettande 
åt husets baksida)'. Jämförelsenamn. Jfr Kåven, avd. vikar och dalar, 
samt Kåveberget, avd. höjder. 

Malis kåve J malts kiva. — Rum under två stenar, som stå stödda 
mot varandra, norr om hmnsdelen Oset å Näva. Om kåve se föreg. 

Ofredsboden B (grotta djupt in i berget Valekollen på gränsen 
mellan Ingebyn och Torkilsbyn)tafreskia, Sb (grotta i berget Kvarnåsen 
å Tvärdalen) iifrebiga, 0 (grotta i Gårdalsberget å N. Ivarsbyn) 4fresbua, 
Ofredsugnen Tö (grotta vid n. stranden av Husetj. å östegård) itfres-
°man. — Grottorna ha säkerl. tjänat som gömställen för ortsbefolk-
ningen under ofred. Jfr Ofredsboden (avd, dalar) samt Ofredshöjden, 
-drågen, -hålet, -hultet, -mossen, -myren (se avd, höjder, dalar, 
terränger). Om s. led. -ugnen se Ugnen nedan. 

Penningugnen K p&nzgonzan. — Grotta i ett berg vid hmnsdelen 
Kvarnåsen å Årstad. Jfr Penningudden, -berget, -kullen, -myren (se 
avd. uddar, höjder, terränger). Om s. led. se  Ugnen nedan. 

Rövarugnen Tö rharonjan. — Grotta i berget öster om s. änden av 
Torstj. å V. Bön. Om s. led. se  Ugnen nedan. 

Segolsugnen Sb sigasoman. 	Grotta i berget väster om tjärnen 
Dulpan å Nässlebacka. F. led. är gen. av det inom häradet förekom-
mande mansnamnet Segol (fsv. Sighulf? el. Sighurdh?). Om s. led. se  
Ugnen nedan. 

Trollhålet Sd tri/httka. — Grotta i ett berg strax nordväst om öde-
torpet Gravtjärnshulten å Sulerud. 

Tussehålet 0 tågalmka. 	En grotta i ett berg å St. Strömrner 
(väster om n. änden av Holttj.). F. led. är böjningsform av ortsdial. tuss 
m. 'nisse'. 

Tvärgsmideugnarna Sb (grottor i Tvärgsmideberget å Vikebotten) 
tvcismaolnana, Tvärgsmideugnen B (bergsgrotta å Bustelund) tvdsma-
ont». — Om f. led. se  Tvärgsmideberget (avd, höjder ovan), om s. led. 
se  följ. 
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Ugnen B (grotta i ett berg å Blomma, vid sjön Lelång) , Tö (grotta 
i ett berg å Stommen) önzan. 	Namnet är givet på grund av likhet 
med en (bak)ugn. Jfr Bakugnen ovan. 

Varsbo (Vassbo) kyrka K vd.spa ybrka (K), vd.5pa ygirka (Sb). — 
Klipphåla under en stenhäll, som står lutad mot kanten av Kyrkåsen i 
Varsbodalen (Vassbodalen) å Ö. Bön. Varsbo är tro!. sammansättnings-
form av klipphålans urspr. namn, som torde ha varit *Dvärghsbådh 
'dvärgboden (boden som uppförts av en dvärg, boden som lämpat sig 
som tillhåll för en dvärg)'. Med avseende på d-bortfall i ordet dvärg 
jfr no. dial. (Smaalenene) verg (värj) 'dvärg' och uttalet vårs- av f. led. 
i de no. gårdn. Dvergsdalen NG XII s. 34, Dvergsnes NG IX s. 27 och 
Dvergsten NG IV: 2 s. 171. Jfr dock Tvärgsmideugnarna m.fl. namn 
strax ovan. Sedan den urspr. bet. hos namnet *Varsbo (*Varsbu) fallit 
i glömska, har stenhällen och håligheten under den på grund av likhets-
association benämnts Varsbo kyrka. Jfr Bergjättekyrkan ovan. 

Diverse smärre platser. 

Abborrehölen J absrahgn. — Utvidgning av Järnskogsälven inom 
hmnet Strömsmark. Namnet uppges vara givet efter en man med ök-
namnet »Abborren», som druknade i »hölen», men f. led, kan vara 
fisknamnet abborre. S. led. är best. form av ortsdial. hö! m. 'en djupare 
utvidgning av ett vattendrag'. 

Björkevred 0 bp'3rkavre. — Enligt folktraditionen plats för en 
gammal kyrka öster om Boviksätern å Stommen. Ostervallskogs kyrkas 
dopfunt skall ha hittats där. S. led. är ordet vred 'krök', men anled-
ningen till namnet är okänd. 

Björnegranen F klbnagrana. — Ställe strax norr om Tutj. å 
Bruntorp. 

Brattstadkällan Tö bråstayela. 	Ställe i sjön Töck, vid Bratt stad 
(varom se avd, backar ovan), där vattnet ej lätt fryser till. 

Brunnskällan. Inom häradet finnas åtminstone 13 källor med detta 
namn: 1 B (ö. Trättlanda), 3 H (Bäckevarv, Rössbyn, Struven), 1 J 
(Vadjungsed), 1 K (Vännacka), 5 Sb (Backa, Gerrud, Klevane, Stens-
landa, Vikebotten), 1 Sk (Bön), 1 Tö (Elovsbyn). Uttal: brtin,sgyeka. 
De ifrågavarande källorna anses ha hälsobringande vatten. 

Brurebjörken Tö briArabiorka. — En björk å Gråbol, som ruttnade 
ned på 1860-talet. (Ingen vågade hugga ned den.) F. led. är böjnings-
form av dial.ordet brur 'brud'. Anledningen till namnet skall ha varit 
att en brud en gång satte sig under björken och dog. Jfr Bruretallen 
nedan. 

Bruremanshölen K britramanshttn. — Utvidgning i ån mellan 
Björkebol och Mölnerud. F. led. är en motsvarighet till fsv. bräfimafier 
'brudsven', om vars förekomst i ortnamn se OGB IV s. 40, V s. 173. 
S. led. är best. form av hö!, varom se Abborrehölen ovan. 

Bruresläden, Brurestolen, Bruresängen 0 bricraWen, -ston, -sega. 
Bergsformationer, liknande en släde, en stol och en parsäng (med 

alkov), i kanten av Brurebergen vid sjön Osten å hmnet Navarsviken. 
Jfr Prästsängen o. Prästsätena nedan. 
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Bruretallen B bruratåla. 	Tall å Angebäck (söder om lägenheten 
Berga å Suckan). Anledningen till namnet skall vara att en gång vid 
ett bröllop brudgröten, risgrynsgröt, som utgjorde en av rätterna vid 
en bröllopsmåltid, stals och gömdes i tallen. Jfr Brurebjörken ovan. 

Brushöggen Sb britshsgan. — Dunge av stora aspar samt fur, gran 
och en invid sjön V. Silen å hmnet Lysed. F. led. är subst. brus, s. led. 
best. form av ortsdial. högg m. 'tätt bestånd av träd och buskar, dunge'. 

Dansarepusset Sb dånsarapusa. — Plan avsats av en dansbanas 
storlek på ett berg vid V. Silen inom hmnet Näs (vid högvatten under 
vatten). Här samlades ungdomen förr till lek och dans. S. led, är best. 
form av ortsdial. puss n. 'vattenpuss'. 

Domar(e)ringen K (domarring på »Näset» vid Svalsjön inom hmnet 
Hämnäs) ~arten,. Tr (domarring (?) på Dansarebergen å Sandviken, 
omkr. 200 m norr om gränsen till Dalsland) elbmarartgan. 

Domaresätet B domarasdta. — Domarring å Vik. 
Ekens minne Tr ekans:mina. 	Offervål (se om sådana Offervålet 

nedan) vid en stig omkr. 300 m nordväst om Butjärn å Skomsnäs. 
Enligt en uppgift skall en gårdfarihandlare Ek ha rånmördats på 
denna plats. 

Finnens gruva Sb fins grisva. — Gruvhål i ett berg å Furskog, där 
»Finnen» i Furskog sprängde efter silver. 

Fölungehölen H fikophgn. 	Dyhåla i Korsdrågen å Bergerud. 
Jfr Fölungem gren, avd. terränger. Om s. led. se  Abborrehölen ovan. 

Gravarna H gravana. — Två å tre älggropar öster om Gravm gren 
(se avd. terränger) å Stallarebyn. Om namnet se Gravtjärn, avd, sjöar 
och tjärnar. 

Göpelämmen se avd. terränger. 
Hästehölen Sb heestahgn. — Utvidgning i Silbodalsälven inom 

hmnet Långelanda. Där badades hästarna förr i tiden. Jfr Kam pehölen. 
Om s. led. se  Abborrehölen ovan. 

Högsätet F (Låssbyn), Sb (vid Högsätem gren å Klevane) hågseta. 
— Namnet betecknar små sittplatsliknande bergsavsatser (åtminstone 
den i Låssbyn högt belägen). Jfr samma namn OGB X s. 101. 

Jättebron Sd (broliknande stensamling i Järnsjön inom hmnet 
Risviken) jeetabroa. 

Jättefärdet ö (djupt märke, liknande ett spår efter en hästhov, i 
ett berg å Boda) jeetafkika. — Namnet betyder 'jättespåret'. 

Jättegravarna Sb (två hällkistor på Kråkefjället å Lysed) ,ut 
gravana, Jättegraven 1 B (hällkista på skogen till hmnsdelen Kalvlund 
å Ekenäs), 2 Tr (hällkista vid hmnsdelen Nordi och vid hmnsdelen 
Högen, båda å Bustelund)xtagrdva. 

Jättegrytorna B (två jättegrytor å Ed) y&tagrytea. 
Kalkegranen se avd. dalar. 
Kampehölen 2 K (utvidgning av Forsälven å S. Fors och Korshyn 

samt i samma älv nedanför hmnsdelen Kvarnen i Korsbyn), 1 Sb (ut-
vidgning av Silbodalsälven å Högelian och N. Ström). Uttal: K kimpa- 
han, Sb kimp(h)an. 	F. led. är kamp 'häst'. Anledningen till namnet 
är densamma som till namnet Hästehölen (se ovan). Om s. led. se  
Abborrehölen ovan. 

Karl Mbs källa Il kal cleen talas yeela. — Kungskällan 1773 Fw 
s. 305. — Vid s.v. hörnet av kyrkogården. Det äldre namnet Kungskällan 
är enligt Fw givet efter konung Karl VIII Knutsson Bonde (1408--70). 
Jfr Karl X11:s klev (avd, backar). 
n 
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Kitteln Sd (jättegryta vid sjön L. Bör å hmnet Gängene) 
Kittlarna F (tre jättegrytor väster om Lystj. å V. Viker) rågana• 

Kloftaspräcken J kftaspnelsdn. — En 6 fot bred spricka i ett 
berg å Beted, vid Klofttjärnet. F. led. är väl böjningsform av ortsdial. 
kloft f. i bet. 'klyfta, rämna, spricka'. S. led. är best. form av ortsdial. 
spräck m. 'spricka'. 

Klyppbjörken Sb Ickppbiorka. — Ställe vid Varsbodalsmossen, där 
det för omkr. 50 år sedan stod en björk, vars stam hade formen av en 
klyka, i ortsdial. klypp f. 

Kon Tr kda. 	Notkast i Fuxen, vid Djupeskäret å Skomsnäs. 
Anledningen till namnet är okänd (jfr Koviken, avd. vikar). 

Kytdyvlingarna Sb g••_tdyvkigana. *- Utvidgningar i en bäck å 
D juvsheden. F. led, är fisknamnet (öre)kyt 'alkuva, elritsa', s. led. är 
plur. av en ing-avledning till dyvel, varom se Dyveln, avd, sjöar, 
tjärnar o.d. 

Kärreskrovet 0 yåraskrgva. 	Rävpass å Bön, nordost om Mörttj. 
Ett kärreskrov 'överrede, korg, till en kärra' har legat där. 

Laxekaret Sd laksakdra. — Ett ställe i Bärhusälven vid Storängen 
å Bjurbäck, Gängene. Namnet är best. form av ortsdial. laxekar 'an-
ordning för fångande av lax (laxöring), laxkista'. 

Laxesprungan B laksasprada. — Trångt pass i Blommaån å hmnet 
Blomma. F. led. är böjningsform av fisknamnet lax. S. led. är best. 
form av en motsvarighet till nisl. och no. dial. sprunga f. 'springa, 
rämna'. 

Lerkastet H krkasta. 	Notkast i sjön St. Le vid Vadnäset å hmnet 
Breviken. Där är lerbotten. 

Limugnen Sd lizoian. — Ugn för bränning av kalksten å Hjällen. 
Namnet är best. form av ordet limugn m. 'kalkugn'. 

Låkestället H 41castca.a. — Utloppet av Holmserudsälven i Fölsby-
viken av St. Le. F. led. är väl kompositionsform av ett verb motsvarande 
no. dial. loka 'binda ihop en timmerflotte'. 

Långevattens torva Tö-O samt Norge. — Långevatns Torffva 
(2 ggr), Långenästorffve 1666 db. — Gränsmärke vid Ldngevattnet. 
S. led. är ortsdial. torva f. 'en på vattnet flytande mosse vid stranden 
av en sjö'. 

Löjekastet H lb2alcasta. 	Notkast i Sandsjön å hmnet Kroken. 
F. led. är böjningsform av fisknamnet löja. 

Magnellsgrauen K mitencelsgrgna. — Ställe vid Melltjärn å Ärstad 
(Helgebyn). Namnet är givet efter en sockenadjunkt G. R. Magnell 
et 1788), som vid något tillfälle skall ha suttit uppe i di gran på 
denna plats. 

Mannehölen J-Sk månaltgn. — Utvidgning i Mörtebäcken, vid 
Manneberget (se höjder ovan). F. led. är trol. böjningsform av ordet 
man. Om s. led. se  Abborrhölen ovan. Namnet minner väl om att någon 
man el. flera män omkommit på platsen (drunknat i »hölen» ?), flutit 
i land där e.d. Jfr Mannetjärn SOA. XIX s. 219, Manhällbukten OGB 
XX: 1 s. 158. 

Mortenstallen 0 midestala- — Ställe, urspr. en tall, vid bäcken 
Fräsen invid den s.k. Bergvägen (se vägar ovan) å Boda. Under den 
ifrågavarande tallen föddes en Nils Morten i Dalen. 

Munkelunnan Tö mönkalutta. — Ställe väster om sjön Mellan-Hurr 
å Dalen, där en Ola Munk i Dalen påstås ha låtit en »timmerlunna», 
d.v.s. några till en basväg framsläpade timmerstockar, ligga och ruttna, 
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Mörtereveln Sb mötarevan. — Sandbank (ar) i älven från Älgsjön 
(strax ovanför utloppet i Nordvattnet), på gränsen mellan Kalleboda 
och Långelanda. Lekplats för mört, som under lektiden kan fångas 
där i väldiga mängder. 

Noteboden B notabilca. Bodplats vid övre Blomsjön inom hmnet 
Ängebäck. Om namnet se t.ex. Notebodholmen (avd, öar, holmar m.m.). 

Nykastet H (udde i Sandsjön) npkasta, Sb (parti av V. Silen, vid 
s. stranden av (ina) ngkasta. — Gamla notkast 'platser där man dragit 
not, notvarp'. 

Näversäcken Sb ncbra,scekan. — Liten starrlada, täckt med näver, 
vid Nordvattnet å Långelanda nära starrladan Pungen. Jämförelsenamn. 

Offervålet B (hög av pinnar o.d. vid västra vägkanten i Fäkasen 
söder om Lintj. å Gilldalen, där en person skall ha blivit ihjälslagen), 
2 J (ställe på vägen till Nordlisätern sydväst om Orremossen å S. Lian, 
där en gång i tiden en flicka skall ha hittats död, och högt vål av kvistar 
vid sätervägen öster om Koppartj. å Saxebyn, på vilken plats ett barn 
skall ha dött). Uttal: B afarveika, J difarvgika. — Om offerrösen, offer-
stenar och offervål se Offerröserna m.m., avd. stenar. 

Ormestommen Sb örmastonzan. — Fiskeplats vid stranden av Tvär-
vattnet å Tvärdalen, där man skall ha sett en väldig mängd ormar i ett 
stenharg under ett berg. S. led. är flertydig. 

Parkelonan Sb pårkalona. 	Ett ställe med lugnvatten i Ristjärns- 
älven å Barlingehult. F. led. är väl böjningsform av park 'skogsområde' 
(jfr t.ex. Hopparken, avd. terränger), s. led. best. form av ett mot no. 
dial. lona f. 'ett lugnt ställe i en ström' svarande ord. 

Prästehölen Tö preestakm. Utvidgning i Sandaån å hmnet Sanda. 
Om s. led. se  Abborrehölen ovan. 

Prästsängen och Prästsätena Tö priestscega, prckstsceta. — Bergs-
formation, liknande en säng, och sittplatsliknande avsatser på högsta 
klinten av Säterhöjden å Gottarsbyn. Jfr Brurestolen och Brure-
sängen ovan. 

Pungen Sb påg». — En mycket liten starrlada vid Nordvattnet å 
Långelanda. Namnet betyder 'penningpungen'. Jämförelsenamn. Jfr 
Näversäcken ovan. 

Pålen Sb p.4" 	Notkast i V. Silen vid hmnet Näs. Där stod en 
påle, vid vilken båtarna förtöjdes vid notdragning. 

Pölsekroken B pa.sakrc_Skan. — Krök på Blommaån vid ödetorpet 
Pölsan å Blomma. (Torpet hade säkerl. sitt namn efter åkröken, som 
uppges likna en pölsa, d.v.s. 'fårmage fylld med korvmat'. Jfr ägonamnet 
Pölsan (avd. terränger). 

Ralestubben H rålastaban. — En stubbe med detta namn skall ha 
funnits å Gårdtveten. Namnet sammanhänger väl på något sätt med 
Ralenäset, varom se avd. uddar och näs. 

Rinnebogen J rinakgan. — Krök på Järnskogsälven vid Slärteg 
och Tållesbyn, där den från höger mottar tillflödet Rinnan (varom se 
avd, vattendrag ovan). F. led. är best. form av bog (fvn. bugr) 'krök-
ning', varom se utjorden Bogen under Gråbol i Töcksmarks sn. 

Sankt Olovs källa Tö sant ökas yiela. — Jättegryta i Ärtetjärn (vid 
en väg till Stenbyn). Namnet vittnar om dyrkan av Olov den helige. 
Jfr samma namn SOÄ XIX s. 268, OGB IV s. 156 f., X s. 141. 

Silvergruvan Sb (binamn på Guldgruvan å Stenslanda, varom se 
ovan), Tö (badställe vid Ärtetjärnssjön å ()byn, Stommen) sblvargruva. 
— Jfr Gullgruveåsen, avd. höjder. 
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Skrallrarstubben Sb skrgraguban. — En för länge sedan för-
svunnen stubbe vid en skogsväg å Långelanda. F. led, är en bildning 
med västsv. -are till stammen i ortsdial. skrallra 'skrälla'. Man slog i 
stubben för att underrätta de hemmavarande om att man var på hemväg 
med kreaturen. Jfr Tutarebergen (se avd. höjder). 

Skutebrunnen Sk sloUtabrun. — Brunn å Holmserud, vid Skute-
berget, varom se avd. höjder. 

Skåkestubben Ö skikastaban. — Ställe på en vinterväg å N. Ivars-
byn (öster om myren Sexan). F. led, är böjningsform av skdk f. 'skakel'. 
Ena skakeln har väl stött mot en stubbe vid vägkanten. 

Spettaldern K spdtgdara. 	Vilställe halvvägs på vägen till Grön- 
nässätern å Hög. Där fanns förr en al, i dial. alder f., där en hackspett 
hade bo. 

Stenen i tallen F stfn t tdla. — Ställe vid väg (å Flötane) till 
Slakleven i Norge. Där var åtminstone ännu för något årtionde sedan 
en stor sten i en tall. 

Ulvegropen Sd (igenrasad varggrop å Kålleboda) tiarvagrepa, Sk 
(d:o å Gunnerud) itkvagrQpa. 

Ulvehidet Sb (håla under en stor sten å Ulvestad) itHalna. — Om 
dial. ulvehide se Ulvehidtjärnet (avd. sjöar och tjärnar). 

Ulvehålet Sb (igenrasad varggrop å Strand) itkvaltaka, Tr (se avd. 
terränger). — Jfr Ulbegropen ovan. 

Varpet Sb vdrpa. 	Vattningsställe å Lysed (vid landsvägen och 
avtagsvägen till Näs, nära innersta delen av Låbyviken av V. Silen. 
Namnet är väl best. form av sv. dial. varp n. 'hopkastad sten- el. rishög', 
eljest vanl. inom häradet kallat »offervål» (se Offervdlet ovan). Jfr 
Varpetjärn SOÄ XIX s. 257. 

Vattnarestödet 2 Sb våtnatsto. Vattningsställen invid landsvägen å 
Backa och (på Våxlandsåsen) å Nässlebacka. Namnet är best. form 
av ortsdial. vattnarestöde 'vattningsställe'. 

Vårtekällan K Magyela. — Jättegryta vid gamla landsvägen å Vän-
nacka. Folk tvättade sig där för att bli av med vårtor. 

Älvemulen Sb iekvamun. — Utvidgning i ån där sundet i s. änden 
av Våxlandatjärnet övergår i Silbodalsån (Silbodalsälven). S. led. är 
best. form av ordet mule, snarast i den från sv. och no. dial. kända bet. 
'mynning på påse el: säck', i jämförande användning. 

Äreporten Sd c rpoft. — Stor björk som växer i en båge över vägen 
öster om Kattjärnsmossen å Tokil. 

Försvunna: 

Albugek Tö samt Norge. — Albugh eek omkr. 1554, Abboeek 1582 
NoB 1919 s. 141, Utbugeek, Uthbugeck 1666 db. — Gränsmärke mellan 
riksrösena 36 och 37. Namnet betyder 'armbågseken' (jfr fsv. alboghi); 
se E. Noreen i NoB 1919 s. 141. Jfr Albutjärn (se avd, sjöar och tjärnar). 

Bäekekastet Sb. — Bäckekastedt 1653 db. — Notkast i V. Silen 
vid gränsen mellan Låbyn och Vikebotten. 

öresladen Sb. — öresslagen 1636 db. — Ett fiske i St. Ristjärnet. 
Namnet är trol. best. form av ortsdial. öreslad 'anordning, liknande en 
ålkista, för fångst av laxöring'. Jfr öretjärnet och Sladtjärnen (avd. 
sjöar o. tjärnar). 



Register till territoriella namn. 

Ahrenlida 32, Alerud 59, Almeheden 33, Almlidenn 32, 33, Amlidha 32, 
Amnebyn 33, Amodh 33, Amundebyn 17, Amundzbynn 69, Annbön 69, 
Anunderud 69, Argengen 45, Argön 45, Arslande 45, Assebyn 55. 

Baasznes 11, Backa 38, 64, Bangstad 20, Barlingehult 38, Bartveten 46, 
Barås 55, Bastnäs 62, Bergerud 15, 57, Bete 22, Betegenn 22, Betigh 22, 
Bierwlsrwdh 7, Biörn 30, Bjurbäck 49, Bjurdalen 46, Bjärn 30, Björkebol 31, 
Björkenäs 69, Björkeviken 15, Björnsand 16, B jörse 7, Björsidan 20, B jörstad 
35, Blomma 4, Blomskog 4, Bockehuden 31, Bockserud 33, Boda 4, 10, 22, 46, 

60, 69, Bodanes 57, Bogen 65, Bondestorp 28, Borg (ar)åsen(n) 8, 23, 
Bo (r)ssnes 11, Bostelunda 5, Bottnen 38, 44, Bottner 70, Botznes 11, Boviken 
71, Brattan 31, Breckeuigen 15, Brengebo 37, Breviken 5, 15, Bronielsbyn 46, 
Bronäset 55, Broåsen 27, Brwndathorp 10, Brunnäs 55, Brun (s)torp (h) 10, 
Bryngelsbyn 46, 64, Bryn(n)elstårp 64, Brårud 25, 26, Brödzbynn 46, Bröns-
bynn 64, Buane 10, 60, I3udar 10, Bunäset 57, Bwre 69, Bussnes 11, Busta 5, 
Bustelund 5, Bustnes 11, Byn 47, Byrud 27, Byttegen 22, Båcklerud 15, 
Bålerud 47, Bångstad 20, Bårssnäss 11, Båsen 4, Båstelunda 5, Båstenäs 11, 62, 
Båtsnäs 11, Båttnäs 57, Bäcken 47, Bäckevarv 16, Bättre upp 44, Bökroken 70, 
Bön 31, 58, 64, 70, Bönskroken 70. 

Dalen 64, Deldalen; 54, Djupdalen 14, Djurskog 70, Djuv 38, Dusserud 11. 
Ecttum 55, Ed 5, Edeby 9, Edet 67, 71, Egenäs 47, Egness 5, Ekenäs 5, 

Elfsbyn 60, Elghtuna 55, Eligagen 56, Ellsbyn 65, Elmebyn 33, Elovsbyn 60, 65, 
Elovsrud 54, Eltowan 55, Emebyen 9, Emnebyn 32, Enebyen 9, Enerhögen 64, 
Er (e)kerudh 39, Ertungen 55. 

Fagerbol 32, Fagervik 11, Fellingsed 8, Finnebyn 45, Finntorp 53, 
Fjuserud 23, Fjäll 18, 23, Fjällane 47, Fjällboda 28, Flötane 12, FolzbYn 5, 
Fors 32, Forsbyn 48, Forsdalen 7, Fors (s)nä(ä)s 20, 49, Fuglwik 10, Funkan 61, 
Furonäs 20, Furskog 39, Fågelvik 10, 12, Fåkom 32, Fårnäs 20, Fälltakan 48, 
Fökann 32, Fölsbyn 5. 

Gallerud 44, Galteviken 48, Galås 33, Gamlen 65, Garsjö 28, Gate 9, Gatuls-
byn 65, Gelmerud 21, Gerrud 39, Gierdhesbyn 28, Gilldalen 6, Gischoffh 70, 
Giölssiö 28, Gottarmbyn 48, Gottarmsboll 48, Gottersbyn 65, Grenäs 17, 
Gressebyn 48, Grinsbyn 48, Groddebyrde 65, Grofallet 31, Grottnäs 16, Grunne-
rild 61, Getnes 16, Gryttom 32, Gråbakka 23, Gråbol 65, Gråfoten 45, Grälls-
byn 48, Gränbacka 23, Grävbacka 23, Grönevalla 37, Grönnäs 17, Gröttnäs 16, 
Guffh 39, Gullbrandsbyn 18, Gundridabyen 60, Gunnarbyn 60, Gunnerud 

61, Gushiell 43, Gustavsfors 5, Gustås 27, Guttarebol 48, Gyff 39, Gyltenäs 
49, 61, Gyskog 70, Gåhlskiäll 43, Gårdsnäs 28, Gårdsrud 28, Gårdtveten 16, 
Gårdzås 28, Gårdzö (ö) 28, Gåttarsbyn 65, Gåttskäl 43, Gåålsiöö 43, Gällsbyn 24, 
Gängene 49, Gärdsbyn 16, Gärdslan 35, Gödalen 34, Göje 31, Gömmerud 12, 
Gördsbyn 16, Görisbyn 48. 

Haanne 65, Hagenn 16, Hagnesta 58, Hajom 16, 24, Hardaall 32, Har-
näs 49, Haughj 33, Heden 17, 31, Hedningzstaken 50, Heedem 24, Helgebyn 
15, 37, Helgelund 7, Heligbyn 50, Hellgebol 15, Hennenn 17, Herneskog 22, 
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Herredalen 32, Hidem 24, Hieraskoffh 22, Hiernes 33, Himmelriket 32, Hjällen 
49, Hogeholth 50, Holarna 13, Ho! (en) 13, 50, Holmedal 15, Holmerud 17, 
Holmserud 24, Holmsrud 58, Honungstakan 50, Hordene 13, Horn 13, Hugerud 
39, Huken 39, Hulssrud 58, Hult 50, Humletorp 50, Hydnistaken 50, Hynningen 
50, Hållen 13, Hållerud 61, Håltebyn 32, Hån 17, 65, Hå'ngstad 58, Häftet 10, 
Häljebyn 50, Hälle 13, Hällen 13, Hällesbyn 15, Hällesrud 17, 61, Hälslund 61, 
Hämnäs 33, Hän 17, Härnäs 49, Hög (h) 33, Högar 31, Högboda 65, 71, 
Högelian 24, 39, Högerud 39, Höghult 50, 51, Höglunda 24, Högsbol 65, Högs-
takan 50, Högsäter 58, Höja 31, Hökeliida 39, Hömenes 33, Hönneness 33, 
Hönssrudh 58. 

Iffuernes 47, Ilmerudh 21, Ingebyn 6, Ivarsbyn 70. 
Jemmenn 50, Jernskogboda 23, Juf 39, Juskog 70, Juvlingen 44, Jämne-

mon 50, Järnerud 21, Järnskog 22. 
Kaalhån 67, Kabbehulten 11, Kaflandx 30, Kalffhaen 67, Kalffwalanda 30, 

Kalleboda 40, Kallehultet 11, Kallnäs 31, Kallåker 18, Kalvskinnet 44, Kar-
landa 30, Karlsfors 48, Karlsvang 67, Karlås 67, Karsland 13, Karslarud 13, 
Kartbäcken 11, Kastet 36, 39, 71, Kattebäcken 11, Kattlarudh 35, Kesebotten 34, 
Kestad 51, Kettillttegen 6, Kiesserudh 24, Kilerud 35, Kinglian 58, Klam-
men 25, Klevan (e) 40, 58, Klopparna 20, Klyppen 19, Klämmen 25, Knoll 51, 
Knollen 28, Knutsboda 31, Knutsbol 66, Knåll 34, Kolebotten 44, Kolfholm 67, 
Kollerud 37, Kolsrud 24, Koppom 24, Koppungen 24, Korsbyn 24, 34, 51, 
Korsemon 35, Korset 35, Kreken 32, 36, Kringzlijan 58, Kroken 18, 70, 
Kronan 25, Kränkerud 5, Kulleråsen 32, Kulånn 67, Kurran 54, Kuserud 24, 
Kuven 70, Kuvfors 55, Kyrkebacka 40, Kyrkebyn 19, Kyrkebön 71, Kyrkerud 
19, 40, Kyrketrådet 40, Kyrkogården 66, Kysterud 34, Kytterud 34, Kålleboda 
40, 51, Kållerud 19, Kånrydh 24, Kålshån 67, Källebacken 6, Källebodha 40, 
Källsbyn 61, Källtegen 6, Kärn 51, Kässerud 35, Könemyren 11. 

Lakeviken 42, Leerbyen 18, Leken 66, Lennartsfors 62, Lerberg 19, 
Leshoff 35, Leuisbyen 12, Leverbyn 18, Leverhögen 51, Lian 40, Liane 19, 34, 51, 
Lien 25, Liide 19, 34, Lisslerud 51, Listzlerijdh 24, Littzla 13, Litzbuda 4, 
Livlund 7, Lodbyn 7, Lofflund 6, Loffuerbyn 51, Loffzbyen 7, Loftlund 24, 
Loftzbyn 25, Lossbyn 25, Lusten 31, Lycke 7, Lyse 35, Lysed 41, Lyssed 35, 
Lyssås 35, Låbbyn 7, Låbyn 41, Läftlund 6, Långelanda 41, Långenäs 5, Lång-
fors 51, Långåna 5, Långånäs 5, Låssbyn 12, 25, Löffuerbyn 18, Löfhögen 35, 
Löfslund 6, Löjan 55, Lös 66, Lössbyn 12, 25. 

Malöga 45, Markerna 3, Medelnes 11, 12, Meskerud 22, Midskog 22, 
Millöga 45, Mollungsheden 27, Mon 7, Mosserud 30, 37, Mosstakan 25, Muggen 
40, Mullbacken 54, Mullög 45, Munstad 19, Musko 22, Myrevarv 19, Mållnäss 
11, Månserud 35, Månstad 19, Mästad 19, Mölnerud 19, 35, Mölntegen 51, 
Mönäs 11, Mörnäs (s) 11, 52, Mörtnäs 11, 12, 35. 

Naritsby 7, Navarsviken 70, Nolgård 26, Norane 52, Nordgården 70, 
Nordmanserud 61, Nordmarks härad 3, Nordre Gatu 9, Nordstugan 13, Nord-
vikane 62, Norrum 52, Näresbyn 7, Näs 7, 29, 42, Nässlebacka 42, Nästebacka 
42, Nästeviken 12, Näva 26. 

Olerud 7, 59, 011ufzbyen 65, Olowedh 7, Ormstadha 37, Osbuda 10, Oset 26, 
Oueby 9. 

Pesta 19, Pikstad 19, Piserud 61, Pjåkene 26, Plåthultet 34, Plåttorpet 34, 
Prästgård (en) 17, 30, 42, 67, 68, Påsserud 61, Påterud 26, Pälsärmen 34, 

Ragnilrud 52, Ramlen 27, Remmenäss 71, Ringstad 68, Ristaeigh 5, Ris-
viken 12, 42, Rivehuvudet 67, Rommenäs 71, Romundgenge 26, Ron 16, 40, 
Rossbyn 20, Rad 16, Rudhögen 55, Rudsbyn 20, Rumperud 36, Rumpesätern 36, 
Råan 23, Rållesbyn 39, Råssbyn 20, Rämjäng 26, Ränkefors 62, Ränken 62, 
Rävelåsen 41, Rök 52, Rönningen 32, Rössbyn 20, Rössnäs 49, Röstegen 5. 
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Sagsta 21, Samptegen 52, Samteg 27, Sanda 52, 66, Sandtegen 52, Sand-
viken 61, Saxebyn 26, Seduick 63, Selen 20, Sella 42, Sellegasse 43, Sibbo- 
heden 36, Signebyn 52, Silbodal 38, 42, Sillagården 42, Sillebotten 52, Sille- 
gårdsed 43, Sillerud 46, 53, Silleruds prästgård 53, Sjöpjuken 26, Skagermon 56, 
Skakene 10, Skansen 33, 53, 64, 70, Skarbol 66, Skarpabool 66, Skaverörmon 
56, Skegården 42, Skenhall 62, Skenungzlijda 58, Skeringemark 57, Skiffellä 62, 
Skillingmark 57, Skinell 62, Skinnerödh 27, Skogen 53, Skoglian 41, Skomperud 
16, Skomsnäs 62, Skrya 27, Skrädene 66, Skynella 62, Skåckan 33, Skåken 47, 
Skåkene 10, Skålerud 19, Skåthan 33, Skälungzlida 58, Skänne 66, Skäret 42, 
Skärmon 64, Skölerud 53, Skönnerud 27, Slemetrydh 43, Slettertegh 27, 
Sloreby 16, Slämtegen 43, Slärteg 27, Slätten 33, Smedzrud 13, Smilemark 35, 
Smolmark 35, Smörmarck 35, Snarkil 53, Snoken 25, Sodeuigen 21, Solberg 53, 
Solem 21, Stallarebyn 20, Starkebacken 54, Stenarsbyn 14, 53, Stenbyn 67, 
Stenslanda 43, Stenvadet 67, Stenvangen 67, Stommen 12, 27, 36, 42, 44, 58, 
62, 67, 71, Storaboda 60, Strand 44, Stransmark 27, Ström (mer) 44, 72, Ströms- 
hult 38, Strömsmark 27, Stumperud 16, Stödan 64, Stöfva 64, Stönnesbynn 14, 
Suckan 4, 9, 33, Sulerud 53, Sundsbyn 8, 13, 20, Sundshagen 59, Sundstabyn 8, 
Sundsrudh 13, Sundstadh 8, Sunnerkill 53,Sunreby 63, Susen 65, Suszerödh 13, 
Svennebyn 71, Svensbyn 54, 71, Sviken 9, 33, Sågestad 21, Såken 33, Sållom 
21, Såviken 21, Säbyheden 36, Sälen 20, Södauigh 21, Södergården 70, Söd-
forss 32, Söklä 8, 27, Söpplanda 8, Söpple 8, 27, Sörboheden 36, Sörgården 42, 
Sörvikane 63. 

Takene 54, Tarm 11, Tarmosbyn 45, Tavlan 25, 36, 42, Tegen 44, 54, 
Tenvik 54, Tinebyn 45, Tiuttorydt 34, Tjärn 51, Tobyn 54, Tokil 54, Torde- 
kulle 54, Torderud 11, Tordhkier 54, Torfverud 5, Torgelsbyn 55, Torkilsbyn 
8, 55, Tormosbyn 45, 48, Torsbyn 9, 48, 68, Torskiil 54, Torsnäs 49, Toten 47, 
Toverud 5, Trakten 27, Tranagerde 60, Tranaker 60, Trane 62, Tranegårdenn 
62, Tranhem 55, Trankil 60, 62, Tronbyn 43, Trubbyn 55, Trwteby (n) 55, 
Trångstad 23, 28, Trälanda 8, Trälbråten 22, Trätebråten 22, Trättlanda 8, 
Tubabyn 41, Turebynn 55, Tustebacken 51, Tveten 21, Tvärdalen 44, Tynd- 
wike 54, Tystmarck 64, Tåken 54, Tållesbyn 28, Tången 21, 70, Täbyn 41, 
Töcksfors bruk 64, Töcksmark 64, Tömte 47, Tönnebyn 45, Töresbyn 9, 48, 68, 
Töresnes 49, Töresrud 11, Törghilsbyn 9, Pyghs mork 64. 

Ulfsrudh 28, Ulvenäs 68, Ulvestad 44, Ulvshuvdane 28, Uplanda 13, Upp-
lian 41, Upprann 13, Uppsala 21, Utängen 55. 

Vadbråten 31, Vadjungsed 29, Vaglen 41, Valbacken 14, Valtern 12, 
Warsbynn 70, Waxlan 44, Waxlanda 41, Vdengh 13, Vedungzedh 29, Wenxö 29, 
Verket 68, Vibäck 49, Wiidhvngxedhe 29, Vik 9, Wikande 13, 62, Vikebotten 44, 
Vikene 59, Viker 13, 62, Wikom 13, Vinterstaden 71, Vitsten 36, Vlffuenes 44, 
Vlfshögen 28, Woglande 41, Vrån 55, Vrängebol 37, Vulsshage 28, Våxlanda 44, 
Väng 13, Wängzedh 29, Vännacka 37, Väsbuda 10, Vässleedet 71, Västbuane 10, 
Wästerbodha 10, Västvikane 13. 

Ygdenäs 47. 
Årnot 33, Ånäset 71, Årjäng 45, Ärnäset 71, Årstad 37, Åsebyn 55, Åsen 32, 

Äslanda 45. 
Ålgerud 68, Älgtån 55, Ålgåna 56, Älmheden 56, Ålmlijsa 33, 2Eltuna 55, 

Ängebäck 9, Ängegården 22, Ärtetjärn 68, Ärtuna 55, Äskedalen 56. 
()byn 9, 67, 68, ödegården 41, öffuebYnn 9, Öfuer E. 5, öge 61, öjersbyn 

14, ölmheden 56, öna 45, 48, önnebyn 47, ösan 5, ösekasen 5, östanskogh 69, 
östawatnskoghe 69, östbuane 10, österbodha 10, östergård 68, östervallskog 
69, östvikane 13. 





Lindgrens gränsk. — Lindgren, karta över 
gränsen mellan Sverige och Norge, 1749; 
original i Svenska ortnamnsarkivet. 

lkk — Charta öfwer Wärmeland, utg. av 
Lantmäterikontoret 1783. 

Lvg — Linné, Wästgöta-Resa 1747. 
Lyttkens, Sv. växtn. — Svenska växtnamn 

af Aug. Lyttkens. 1-3. Sthlm 1904-15. 
m. — maskulinum; med, mitten av. 
mansn. — mansnamn(et). 
Marelius i Vet. Ak:s hand!. — N. Marelius i 

Vetenskapsakademiens handlingar 1771. 
mask. — maskulinum. 
Ms — Marelius, Charta, som visar Be-

lägenheten af de Sjöar och Strömmar, 
hvilka äro tjenande till Segelfart emel-
lan Göteborg och Norrköping, eller 
Söderköping &c. 1774. 

Ms vah — =Marelius i Vet. Ak:s handl. 
möj/. — möjligen. 

— namn; neutrum; norra. 
neutr. — neutrum. 
NG — (Rygh m.fl.) Norske Gaardnavne 

1897 ff. 
Ng! — Norges gamle love, 1845-1895. 
nisl. — nyisländsk (t), nyisländska. 
Nm — J. Fr. Nyström, Handbok i Sveriges 

geografi, 1895. 
no. — norsk (t), norska. 
NoB — Namn och bygd. Tidskrift för 

nordisk ortnamnsforskning. 
nordhall. — nordhalländsk (t), nordhal-

länd ska . 
no.top.ka. — topografiska kartan över 

Norge. 
nsv. — nysvensk (t), nysvenska. 
nuv. — nuvarande. 
obest. — obestämd. 
o.d. — och dylikt. 
offic. — officiella. 
OGB — Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 

län. 
ortn. — ortnamn. 
P — Anteckningar i Palmsköldska sam-

lingen i Uppsala universitetsbibliotek 
från omkr. 1700 (samlingsbandet »To-
pographica Tom. 42»). 

pi (ur). — pluralis. 
R, följt av siffra, t.ex. R 133 — kartboken 

R 133 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 
RA — Svenska Riksarkivet. 
Rietz — Svenskt dialektlexikon af Johan 

Ernst Rietz, Lund 1867. 
Rg — Rosenberg, Geografiskt-statistiskt 

handlexikon öfver Sverige, 1882-83. 
Ross, No. ordb. — Ross, Norsk Ordbog, 

1895. 
rspr. — riksspråk. 
Rz — =Rietz (ovan). 
s. — senare; sidan (i hänvisningar); soc-

ken (i citat); södra. 
Sahlgren, Ska gershult — Sahlgren, Skagers-

hults sockens naturnamn, 1912 ( =Sv. 
Landsmål B. 32, 1912-35). 

SAOB — Ordbok över svenska språket, 
utg. av Svenska Akademien. Lund 1898 ff. 

Sb — Silbodals sn. 
Sd — Silleruds sn. 
sg. — singularis. 
sing. — singularis. 
SIOD — Skrifter utgivna av Institutet för 

ortnamns- och dialektforskning vid 
Göteborgs Högskola, 1918 ff. 

sistn. — sistnämnda. 
Sjön. — =Hellquist, Sjön. (ovan). 
Sk Skillingmarks sn. 
s/. — slutet av. 
Sm — Elfsborgs läns embets-, affärs- och, 

adresskalender med, ortsbeskrifningar 
utg. af  N. G. Strömbom, 1892. 

smdl. — småländsk (t), småländska. 
sn — socken. 
SOH — Sveriges ortnamn, Hallands län. 
SOV — Sverges ortnamn, Värmlands län. 
SOA — Sverges ortnamn, Älvsborgs län. 
Ss — W. E. Svedelius, Studier i Sveriges 

statskunskap, 1875. 
ss. — såsom. 
St. — Stora (i namn). 
subst. — substantiv. 
sv. — svensk (t), svenska. 
Sw — Älfsborgs läns kalender, utg. af  

Kr. A. v. Sydow, 1906. 
Sv. landsm. — (Lundell) Svenska Lands- 

mål (en) . 
Sve — Sverige. Geografisk beskrivning 

under medverkan av flera författare 
utg. av Otto Sjögren, IV (1933). 

Sverige — Sverige. Geografisk, topografisk, 
statistisk beskrifning under medverkan 
af flera författare utg. af  Arvid Kempe, 
E. Apelqvist och Otto Sjögren, V (1915). 

t. — talet. 
T 58 — Kartor över läns- och landskgps- 

gränser för Värmlands län och Dals- 
- land, upprättade 1741 av Karl von 

Hiltebrandt, Lorens Gillberg och Arvid 
Ramdahl (Lantmäteristyrelsens arkiv). 

Td I — Tuneld, Inledning till geographien 
öfver Sverige, 1741. 

Tgh — =-Toringh. 
Toringh — J. Toringhs karta i portföljen 

»Sverige-Norge, riksgränskartor», i Riks- 
arkivet. 

Tr — Trankils sn. 
tro!. — troligen. 
trädn. — trädnamnet. 
ty. — tysk (t), tyska. 
Tö — Töcksmarks sn. 
ung. — ungefär. 
urspr. — ursprunglig(en), ursprungligt, 

-liga. 
v. — verb; västra. 
van!. — vanligare, vanligen. 
vbt — verbet. 
Wism — Wismenius, Encomium Verme- 

landim. 1637. 
vnord. — västnordisk (t) , västnordiska. 
orm!. — värmländsk (t), värmländska. 
vV — v. Vicken, Sockenbeskrifningar för 

Vermlands län 1879-85. 
värm!. — värmländsk (t), värmländska. 
Västerg. — Västergötland. 
västg. — västgötsk (t), västgötska. 
växtn. — växtnamn(et). 
y. — yngre. 
ä. — äldre. 
Älvsb. 1. — Älvsborgs län. 
dy. — även. 
O — östervallskogs sn. 
ö. — östra. 
östg. — östgötsk(t), östgötska. 
Ostlind — Karl A. Ostlind, Omkring Töck 

och Osten, Gbg 1930. 
östno. — östnorsk. 
östnord. — östnordisk. 



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 naturnamn samt register. Uppslagsformen för de terri-
toriella namnen är i allmänhet senaste jordeboks (för Värmland 1877 med 
däri senare införda ändringar och tillägg). Den föregående siffran är 
hemmanets nummer i jordeboken. Därefter anges dialektuttalet med s.k. 
landsmålsalfabet 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 (db), 
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 som de 
territoriella namnen. Efter uppslagsformen följer närmast förkortning 
för den socken där sjön, ön o.s.v. ligger. K-Sb anger, att Lex. viken 
ifråga hör delvis till Karlanda socken, delvis till Silbodals socken. En 
stjärna (*) framför en namnform betecknar densamma såsom kon-
struerad. 

Förut har utkommit: 

Del 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Fryksdals härad, 1923 	  
Färnebo härad, 1934 	  
Gullbergs härad, 1922 - 	  
Grums härad, 1926 . 	  
Jösse härad, 1942 	  
Karlstads härad, 1922 	  
Kils härad, 1939 	  

	

» 	» 	5: —  

Pris Kr. 4: 75 
» 	» 	4: 50 
» 	» 	4: 50 
» 	» 	3: — 

» 	» 	2: — 
» 	» 	4: 50 

» IX. Nordmarks härad. A. Territoriella namn, 
1950 	  » » 5:— 

» X. Nyeds härad, 1925 	  1:25  » » 
» XI. 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 	  » » 3: 50 

Pris kr. 18:—. 

Lund 1952. Carl Bloms Boktruckeri A.-B. 


