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Namn på lägenheter och hemmansdelar. 

Av R. LJUNGGREN. 

Härledningen av de ortnamn, som äro uppförda i kolumnerna 5 och 6, dvs. 
»i orten brukliga binamn) och »avsöndringar», har Ortnamnskommittén ej upptagit 
till behandling i varje särskilt fall, då detta med hänsyn till ifrågavarande namns 
stora antal och oftast språkligt föga intressanta natur skulle ha krävt mera ut-
rymme och kostnad än vad det lämnat i behållning. 

Namnen utgöra vad åldern beträffar en mycket heterogen samling. De flesta 
äro av mycket ungt datum, men detta kan långt ifrån sägas om alla. 

Givetvis skulle en undersökning av vilka som äro gamla och vilka som äro 
unga ur många synpunkter ha varit intressant och säkerligen haft sin betydelse, 
ej minst då det gäller att yttra sig om deras härledning, men en sådan under-
sökning har legat utom kommitténs uppgift. 

Då man emellertid i dessa namn kunde vänta sig att finna en hel del dialek-
tala eller för övrigt språkligt intressanta drag, har det ansetts, att en översiktlig 
behandling av deras härledning och bildning ej borde vara förspilld möda. Re-
sultatet av ett sådant arbete kommer dock av naturliga skäl att vara behäftat 
med åtskilliga brister. 

Det är ju en känd sak, att man för att kunna med någon större säkerhet 
yttra sig om ett ortnamns härledning mången gång måste företaga en undersök-
ning på ort och ställe av terrängförhållanden o. d. En sådan undersökning 
bar naturligtvis varit otänkbar, då det som här gällt en samling av åtskilliga 
tusental av namn, och det enda man kunnat göra har varit att så noggrant som 
möjligt studera ekonomiska kartverkets kartblad över Älvsborgs län (ek), ett stu-
dium, som dock i många fall varit resultatlöst, då långt ifrån alla namn finnas 
uppförda på dessa. 

Då det gäller härledningen av gårdarnas (jordeboksenheternas) namn, äro ju 
jordeböckerna, gamla handlingar och kartor de förnämsta källorna. Någon sådan 
källa har man, då det gäller här ifrågavarande namn, ej att ösa ur, och de skriv-
ningar, som någon gång finnas antecknade ur kyrkoböcker, taxeringslängder 
o. d., äro av såpass sent datum, att de oftast lämna föga upplysning. 
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Vad man sålunda har att bygga på är det dialektala uttalet, där detta finnes 
angivet, och för övrigt den faktiskt föreliggande skrivningen av namnet. Nu ha 
ju emellertid de ekonomiska förhållandena varit sådana, att de många upptecknare 
kommittén haft ute i länet ofta ha varit nödsakade att insamla sitt material 
fortare än som varit önskligt ur tillförlitlighetens synpunkt, och särskilt har 
minsta möjliga tid kunnat ägnas åt de mindre intressanta lägenhetsnamnen. Mer 
än en gång stöter man därför på namn, där man kan ha grundade tvivel på att 
det rätta dialektala uttalet är angivet. Måhända skulle ibland en kontrollerad 
och rättad uppgift om ett dialektuttal ge en annan härledning än den man nu 
gissar på, och i varje fall har denna osäkerhet angående uttalsuppteckningens 
tillförlitlighet mången gång gjort, att man måst underlåta att framställa någon 
hypotes. 

Om man emellertid på grund av onöjaktig uppteckning, bristande kännedom 
om de lokala förhållandena, brist på äldre skrivningar o. d. skulle förledas till 
en felaktig uppgift i något enstaka fall eller se sig nödsakad att helt avstå från 
att yttra sig om åtskilliga namns härledning, så bör dock sammanställningen 
av ett så stort material ge en värdefull bild av vilka beståndsdelar, som ingå i 
de namn det här gäller, och huru de äro bildade. 

Dessa namn utgöra ej endast, som förut påpekats, med hänsyn till åldern en 
heterogen samling utan äro även ur andra synpunkter av en mycket skiftande 
natur. Än beteckna de en hemmansdel, än ett kafé, än ett torp, än en villa, än 
en statarstuga osv. Därav följer, att de sammanförda visa en brokig bland-
ning av gammalt och nytt, inhemskt och utländskt, originellt och trivialt. Detta 
och mycket annat gör det svårt att finna någon lämplig princip för uppställningen 
och ordnandet av materialet. Jag har valt att utgå från de ord, fornsvenska, 
riksspråkliga eller dialektala, som ingå i namnen. Dessa ord ha indelats i vissa 
grupper: 

Ord, som beteckna terrängförhållanden. 
Ord, som visa på någon karakteristisk egenskap hos en plats med av-
seende på dess utseende, beskaffenhet o. d. 
Ord, som beteckna ett ställes läge i förhållande till ett annat. 
Ord, betecknande något till djurriket hörande. 
Ord, betecknande något till växtriket hörande. 
Ord, som ha sammanhang med bebyggelse och mänsklig odling. 
Personbenämningar. 

Mansnamn. 
Kvinnonamn. 
Tillnamn och binamn. 
Yrken, titlar o. d. 



3 

Det går emellertid ej att instoppa alla ortnamn i de fack, man på detta sätt 
erhåller, och därför har jag sett mig nödsakad att med brytande av uppställnings-
principens relativa enhetlighet under särskilda rubriker behandla: 

Uppkallelsenamn. 
Fantasinamn. 
Lägenhetsnamn, bildade på något gårds- eller naturnamn. 

Mot denna uppställning kunna säkerligen befogade anmärkningar framställas, 
men det har varit svårt att finna någon bättre och svårt att någotsånär konse-
kvent följa den man beslutat sig för. Å ena sidan är ju någon uppdelning önsk-
värd, men å andra sidan vore det säkerligen föga lyckligt om materialet splittrades 
i alltför många grupper. 

Naturligtvis bli gränserna mellan dessa grupper synnerligen flytande, ett ord, 
ett namn kan ofta lika gärna föras till den ena som till den andra. Jag vill 
endast anföra några exempel. Ett namn som .Tdavallen är utan tvivel lånat ur 
den nordiska mytologien, men man torde ej misstaga sig om man antar, att anled-
ningen till att ett ställe kallats så är att t. e. hustrun på stället hetat Ida. Att 
i namn som Karlberg, Karlstad mansnamnet Karl ingår är ju tydligt, men huru-
vida vi här ha att göra med uppkallelsenamn är något mera ovisst och de ha här 
uppförts under avd. G 1. Man torde tryggt kunna anta att många namn på 
t. e. Berg-, Sjö-, Holm- o. d. ej hava uppkommit med anledning av ställets 
natur utan äro uppkallade efter andra orter, men därtill har i allmänhet ej 
kunnat tagas hänsyn. Namn som Trasten, 

orter, , 
Örnen och dylika namn på 

villor och stadskvarter äro ju snarast, trots den påfallande brist på fantasi de 
röja, att betrakta som fantasinamn, men de ha här ej förts under avd. I utan 
under avd. D, detta mest av praktiska skäl, då det ansetts onödigt att räkna 
upp dem bland Alphyddan, Arla, Bråttom o. d., då vi på annan plats ha en 
kategori namn, där trast, ärla, örn ingå, visserligen på naturligare grunder. 
Under avd. J uppföras lägenhetsnamn, bildade till något naturnamn, endast för 
så vitt detta naturnamn finnes upptaget i >Ä1vsborgs läns ortnamn>. Men namn 
på bäckar, småsjöar, näs äro endast ganska sparsamt införda och man torde oftast 
kunna vara ganska säker på att till ett Yrenäsdalen existerar ett * Yre/Vis, till 
ett Abborrås någon *Abborrsjö e. d., till ett Skvalan en bäck med namnet 
*Skvalan eller *Slcvalebäck osv. Ibland finnes ett sådant naturnamn infört, i 
andra fall icke. Vore dessa naturnamn upptagna i arbetet i större utsträckning 
än de äro, skulle säkerligen många namn ha fått flyttas från de avdelningar, där 
de nu stå, till avd. J. 

Man kan anmärka, att ett namn som t. e. Backesås ej är en fullt naturlig 
bildning på backe, då det i stället bort heta *Backås e. d., och att det därför 
kanske snarare är bildat till något ort- eller naturnamn Backen eller till ett till- 
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namn Backe, men man bör då taga i betraktande, dels att många av dessa lägen-
hetsnamn äro såpass unga, så schablonmässigt bildade, att man ej alltid kan 
anlägga språkriktighetssynpunkter på dem, dels att det av förut berörda skäl 
varit omöjligt att göra detaljerade undersökningar. Det enda, som avsetts, då 
som i detta fall Backesås uppförts under det uppslagsord där det nu står, är att 
backe otvivelaktigt ingår i namnet, ehuru det är ovisst varför det har den form 
det har. Sådana fall torde man finna åtskilliga i denna översikt. 

Som man av dessa få exempel ser, erbjuder redan materialet självt stora 
svårigheter för en rigorös och konsekvent uppdelning. Då det därför gäller att 
få veta, vilken mening som här framställts angående ett namns härledning och 
var det alltså är att finna i denna översikt, är man ofta nödsakad att anlita re-
gistret, där hänvisning finnes införd, därest namnet är här behandlat. Registret 
har man också att vända sig till, om man vill veta, huru många gånger ett och 
samma namn uppträder inom länet, då någon uppgift härom i denna översikt en-
dast i undantagsfall förekommer. 

I denna översikt ha, som redan antytts, ingalunda alla i Älvsborgs län före-
kommande namn på lägenheter och hemmansdelar kunnat upptagas. Som man 
finner, ha många gånger vid sammansättningar med i ortnamnen ofta förekom-
mande ord (backe, berg, fors o. d.) endast exempel anförts. Särskilt gäller detta 
i de fall, där ett ord ingår som andra sammansättningsled. Något specialregister 
över de ord, som uppträda som senare led, är ej uppgjort och skulle ha varit för 
tidsödande och kostsamt att upprätta endast för detta arbete. Man kan därför 
ej av exemplens antal draga några slutsatser angående frekvensen av den ena 
eller andra sammansättningen. 

Här ha vidare ej upptagits de ganska många namn, vilkas härledning är 
obekant eller ansetts alltför oviss, mången gång endast därför att det varit omöj-
ligt att med de uppgifter och källor man har avgöra vilken som är den riktiga 
av flera språkligt sett fullgoda förklaringar. Om sålunda ett namn i registret 
saknar hänvisning till denna översikt och ej omedelbart låter inordna sig i någon 
här endast exemplifierad grupp (som t. e. namn på Berg-, Björk-, -bäck, -ås o. d.), 
så är dess härledning att anse såsom obekant. 



A. Ord, som beteckna terrängförhållanden. 
dial. ave m. 'vattenpöl, utvidgning av en å, litet kärr', även 'holme eller ö (i en å)': 

Aven; Avalyckan. 
backe: Backen, Backarna, Backa; Back-, ex. gården, gärdet, hult, kulla, ås; 

Backa-, ex. bo, dal, gärdet, hagen, lund; Backe-, ex. berg, hedarna, rud; 
Backesås. 
Som s. led: backe, ex. Höja-, Mosse-; backen, ex. Al-, Skate-, Smale-, Tjär-. 

dial. banke m. väl i bet. 'sandbank, förhöjning': Banken (XVI, 17 bagkan). 
berg: Berg, Berget, Bergen, Berga, Bergane; Berg-, ex. backen, bo, lyckan, 

svedjan, tränget; Bergs-, ex. bo, dalen, fors, kila, rönningen; Berga, ex. 
backen, fjället, lund; Berge-, ex. dal, kas, rud. 
Som s. led: berg, ex. Backe-; berget, ex. Höga-; berga, ex. Red-; bergen, 
ex. Blå-, Sjö-, Slätt-; bergane, ex. Gre-. 

binge m. i ortn. med bet. 'avsides belägen, av naturen begränsad bygd' (se XIII, 
23 samt Rygh, Gn. ml.): Bingen (10 ggr, uteslutande i Vedbo hd). 

borg, urspr. 'terrass, brant stupande höjd' eller 'borg': Borgen; Borg-, ex. viken, 
åsen, ängen; Borge-hagarna, rud, rönningen; Borgarås; Borre-backen, 
hög, kullen; Borrås; Bårefjäll. 
Som s. led: borg, ex. Adolfs-, Sunds-, Säve-. Yngre namn med s. led. 
borg äro i allmänhet bildade efter utländskt mönster. 

botten 'det innersta partiet av ett vatten, en terräng e. d.', även 'botten' (jfr kol-
botten): Botten, Bottnerna, Bottna; Bottensmaden; Bottna-huset, vadet; 
Bottnemon; Bottlösan. 
Som s. led: botten, ex. Ale-, Dy-, Sjö-, Stubba-; bottnarna, ex. Sjö-. 

brant (subst. el. adj.): Branten; Brant-dalen, åsen; Branterud. 
Som s. led: brant, Fjälla-. 

dial. bratt (biform till brant): Bratten, Bratta; Brattalid; Bratte-berg, fors, hall, 
lid, svedjan, tomten; Bratt-hagen, hall, liden, ås, åsen, ängen. 

dial. brik f. egentl. 'hylla, avsats eller murad hylla över spisen', här 'avsats i terrängen': 
Brika (brika). 

bringa f. i bet. 'framskjutande berg': Bringe-berg, näs. 
Som s. led: bringa, Gull-. 

brink m. 'backe': Brinken; Brinke-berg, rud, svedjan, torpet. 
Som s. led: brink, Skara-. 



6 

bryn 'kant'. Som s. led: Skogs-bryn, brynet. Möjligen den urspr. sing. brun i: 
Sjöbruna (ek. Sjöbruden(!), beläget vid Hemsjön). 

dial. bräcka f. 'brant backe': Bräcka, Bräckan, Bräcke, Bräckorna, Bräckene; Bräcke-
lund, rud, torp. — Bräcket (breet,at) är väl snarast ett Bräcke (urspr. obl. 
form av bräcka), som missuppfattats och försetts med best. art. eller bräcke 
n. med liknande bet. 
Som s. led: bräcka, ex. Grön-; bräckan, ex. Ala-, Flassle-, Sand-. 

dial. brätta f. 'brant terräng' (no. dial. bretta) torde ingå som s. led i: Änge-brättan, 
-brätterud. 

dial. brötel m. 'stenbunden mark': Bröteln. 
bukt: Bukten. 

Som s. led: bukten, Hage-. 
bäck: Bäck, Bäcken; Bäck-, ex. dalen, haga, marken, äng; Bäcka-, ex. bo, fors, 

kärr, sjö, stugan, äng; Bäcke-, ex. bo, dal, kasen, moarna, red; Bäcks-
dal, holm. 
Som s. led: bäck, ex. Al-, Sand-; bäcken, ex. Bråta-, Vattne-. 

*böttne n. av fnord. *bytne med ungefär samma bet, som botten (se s. 5, jfr 
VII: 2, 4) torde ingå i: Böttnesbråten. 

dal: Dal, Dalen, Dalarna, Dala; Dal-, ex. bo, hem, rönningen, skog, åsen; 
Dala-, ex. bäcken, hagen, lund, ryd, svedjan; Dale-, ex. backe, kas, rud; 
Dals-, ex. berg, lund, äng. 
Som s. led: dal, ex. Backa-; dalen, ex. Berg-; dala, ex. Sand-; dalarna, ex. 
Sand-, Ulve-. 

dial. dape m. (dalsl.) 'vattenpuss': Dapen. 
drag n. 'vattendrag, källdrag, vattendränkt mark, dalsänkning' (jfr dråg), kanske även 

'ställe, där något drages, släpas': Draget; Drag-hagen, ås. 
Som s. led: draget, ex. Aske-, Bu-, Eke-, Slått-. 

dial. dråg f. 'dalsänkning, sidlänt mark': Drågen, Drågarna; Drågängen. 
Som s. led: drågen, Aske-. 

dial. *dräg n. väl med samma bet. som drag, dråg (jfr Hellquist, Sjön. s. 94): Dräget. 
dial. *dulp m. säkerligen 'fördjupning, sänka i terrängen' (jfr vgt.dial. dulpa f. samt 

dälpa nedan): Dulpen (beläget i en liten däld). 
dunge: Dungen; Dunga-backen, hagen; Dungeskogen. 

Som s. led: dungen, ex. Furu-, Sol-. 
dy m. och n. 'dy, sump, kärr': Dyet, Dyarna; Dy-, ex. botten, dalarna, kasen, 

kullen, kärret. 
dial. dyvel m. (dalsl.) 'liten tjärn på mossmark': Dyveln. 
dial. dälpa f. 'fördjupning, sänka i terrängen': Dälpan. 
dial. *dätt m. väl 'fall, stup' (jfr no. dial. dett m. 'fall' samt dalsl. vb. dätta 'falla'): 

Dätten. 
ed 'passage mellan el. utmed vatten': Ed, Edet; Eds-, ex. backen, kaserna, näbba. 

Som s. led: ed, ex. Björk-. 
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fsv. fala f. 'slätt' möjligen i: Falbackarna. 
Som s. led: fal», Kvi-. 

fall n. 'vattenfall' eller 'ställe där man fällt skog': Fallet, Fallen; Fallås. 
Som s. led: fall, ex. Lycke-; fallet, ex. Hall-, Kvarn-, Sand-, Ström-. 

fiäll n. i bet. 'berg': Fjället, Fjällen Fjälla; Fjäll-, ex. backa, säter, åsen; 
Fjälle-, ex. rud; Fjälla-, ex. brant, mosse, torpet; Fjälls-, ex. kasen, liden. 
Som s. led: fjäll, ex. Höga-, Slätt-; fjället, ex. Berga-. 

dial. flade 'flatmark, jämn yta' (se IX: 2, 32): Fla-hult, hulta. 
dial. fiat m. 'jämn, slät mark': Flaten. 
dial. flint i bet. 'kal mark' väl i: Flintane; Flintelid. 
dial. floe, floge m. 'tillfällig vattensamling, pöl': Flogen; möjligen ock i: Flodbäcken. 

Som s. led: flogen, Black-. 
flott av 'flyta, svämma över' torde ingå i: Flotthagen. 
fly f. och n. 'gungfly': Fly, Flyen (fkg.a), Flyerna; Fly-, ex. backen, hagarna, 

kasen, åsen. 
Som s. led: fly, Orts-; flyet, Sten-. 

dial. flåg, Sug n. 'bergssluttning med stenras': Flågen (fhiga). 
dial. flöte 'sank mark': Flötemaden. 

fors: Fors, Forsen, Forsa; Fors-, ex. backa, berg, bo, hem, lid, ängen; Forsa-, 
ex. backe, berg, hult; Forse-bäck, dal, rud. 
Som s. led: fors, Bergs-. 

dial. *gabb m. möjl. 'klump, förhöjning i terrängen' (jfr no. dial. gabb 'stor, tung kropp') 
väl i: Gabben. 

dial. gilja f. 'hålväg': Giljan. 
dial. glad 'glänta, öppning i skog': Glad-hagen, kas, åsen (jfr även Glad, s. 69). 
dial. glätta f. biform till glänta: Glättan. — Till samma stam böra säkerligen också föras 

Glätten (gHttan XVI, 67 b) samt Glätten (erdta XVI, 91 b), ehuru formerna 
äro oklara. 

gryt 'småsten, grus': Gryt-nabben, åsen; Grytehall. 
göl f. möjligen i: Gölebo. 

dial. hall f. 'häll': Hall, Hallen, Hallarna, nalla; Hall-vik, åsen; Halleberg.1  
Som s. led: hall, ex. Bratte-; kalla, ex. Björk-; hallen, ex. Bro-; hallar, 
ex. Hägnads-. 

hals i bet. 'låg höjdsträckning', 'smalt näs' eller 'smal vik'. Som s. led: halsen, ex. 
Vin-, Tran-, Trane- (de båda sista kanske snarast att anse som liknelsenamn, 
se s. 26). 

1  De många namn, där Hall- ingår som f. led, äro för övrigt ganska ovissa till sin ety-
mologi, i en del fall torde fsv. mansn. Halle (se s. 60) ingå, i andra äro de bildade på något 
gårdsnamn Hallen, Halla e. d. (se mill.). 
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hammar i ortn. i bet. 'klippa' eller ock i den dial. bet. 'stenig backe' (så bl. a. i 
Värmland): Hammar, Hammarn, Hamra; Hammar-by, bäcken, dal. 
Som s. led: hammar, Ny-, Glans-. 

dial. harg n. 'stenhop': Harget (blott i Dalsland, 3 ggr). 
hatt i ortn. med bet. 'bergstopp': Hatten. 

dial. havde m. 'framskjutande parti (av berg el. höjd)' (se XIX, 112); Havdeberget. 
hed: Heden, Hedarna, Hede; Hed-, ex. arp, backen, fällorna, torpet; Heda-, ex. 

gården, lyckan, red; Hede-, ex. backa, berg, slätt. 
Som s. led: hed, ex. Höga-, Slätt-; heden, ex. Nord-; hedarna, ex. Backe,' 

dial. heater urspr. 'bokskog' (nu 'beteshage'): Hestra; Hestra-dal, lund; Hästrebacken. 
Som s. led: hester, ex. Gull-, Över-; häster, ex. Sjö-; hestra, ex. Alm-. 

ho, i dial. även hoe m. 'ho' i bet. 'fördjupning i terrängen' (se Li&n, NoB 4, s. 94 f.) 
i Hodal och det säkerligen på missuppfattning av detta beroende Hudal; Hoa-
siken. 
Som s. led väl i: Torrhon. 

holk i bet. 'urholkning, fördjupning i terrängen': Holken; Holkadalen; Holke-
backa, berget, bo. 

holm(e) m. även i bet. 'upphöjning, kulle i sank mark': Holmen, Holmarna, Holma; 
Holm-, ex. lyckan, säter, åkra; Holma-, ex. backen, berget, torp. Naturligtvis 
kan i vissa fall tillnamnet Holm ingå. 
Som s. led: holm, ex. Berg-; holmen, ex. Bro-; holma, ex. Källa-. 

holt se hult. 
hul, hula se hål, håla. 
hult, holt n. 'lövskog, skogsbacke', i Dalsl. med bet. 'tät och hög skog': Hult, Hultet, 

Hulten, Rulta; Hult-, ex. ås; Bulta-, ex. berg; Hulte-, ex. backen; Hults-, 
ex. backen. 
Som s. led: hult, ex. Back- Skogs-; hulta, ex. Ram-; hultet, ex. Bok-. 
Hit höra troligen också: Hoitungen (holt med avledningsändelsen -ung); Hålls-
gärdet (16lsygat; jfr Håltsäckran VI, 172); Hållsten (h6lsten; jfr Hultsten 
XVII, 21 b] till Hult; dock möjligen uppkallelsenamn: Holstein). 

dial. hylt n., hylta f. (holt, Ithlta) biformer till holt, hult: Hyltan, Bylte, Hyltorna, 
Hylten; Hylta-backe, lund; Hylte-dal, holm, lid, näs, torp; Hölta; Hölte-
holm, näs; Hölte (altern. Bylte). 
Som s. led: hyltan, ex. Björn-, Ek-, Norr-, Rå-, Snapp-. 

hål, håla (i fsv. och dial. även hul, bula): Hålet, Hålan, Håle, Hålorna, Hulan; 
Håla-, ex. berg, hage, torpet; Håle-, ex. bäck, kasen, myst; Hål-, ex. åsen, 
ängen; Hula-, ex. bäck; Hule-, ex. berg; Hulu-, ex. rör, stugan; Hul-, 
ex. åsen.' 

Namn som Heden-lund, -skog, Hedens-backe, -berg, -borg, -lund få säkerligen 
antas vara moderna »konst»-namn. 

2  Kanske ha vi i en del av ovanstående namn adj. hål, hul (kik, hydr) 'ihålig, konkav, 
djup' (jfr i itgra skögan 'i djupa skogen'). I varje fall torde vi ha med detta att göra i 
t. e. Hål-dalen, kärren, maderna, myren, skrämman; Håledal; Huldalen. 
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Som s. led: hål, ex. Svart-; hålet, Gullike-; håla, Backa-, Rödbo-; hålan, 
ex. Moss-, Sjö-; hulan, ex. Sjö-. 

dial. *hägd 'höjd' (no. dial. hwgd): Hägdenäsen. 
häll, hälla f.: Hällan; Hälle-, ex. berg, bäcken, dal, gatan, kasen, kullen; 

Hällnäs. 
Som s. led: häll, ex. Skogs-; hälla, ex. Knatt-, Sia-; hällan, ex. Knatt-. 

dial. häller m. 'klipphåla' (se t. e. A. Paulsson, Skrifter Inst. Ortn. Gbg II, s. 60): 
Hällern (XVI, 93 a, 95 b). 

hätta i ortn. med bet. 'bergstopp' (jfr hatt): Hättebacken. 
hög (subst. och adj.): Hög, Högen, Högarna, Höga; Höga-dal, damm; Hög-fjäll, 

lid, svedjan, säter, ås; Höga-backe, kas; Höge-backa, kulle, lid, lund, 
sten; Högarebacken; Högaråsen. I de båda sista ex. ingår antingen dial. 
komparativ högare 'högre' eller utvidgning av adj. hög (se IX: 2, 209 med till.). 
Högan-lid, lund' (högan- är urspr. gammal ack. m. sg. av adj. hög). 
Som s. led: hög, ex. Källe-; högen, ex. Apal-, Back-, Eke-, Ris-; höga, 
ex. Rosen-.2  

höjd: Höjden, Höjder, Höjderna. 
Som s. led: höjd, ex. Brunns-, Furu-, Rosen-, Skogs-; höjden, ex. Damms-, 
Haga-, Tall-. 

dial. *höje n. 'höjning i terrängen' (bildat till höja som sänke, n. till sänka, v.) väl i: 
Höjet. 

dial. höl m., hölj m. och f. (även *hölja f.?) 'göl, vattensamling' (fsv. hyl): Hölen, 
Höljen. 
Som s. led: hölja, Bergsjö- (b«rlphiaga). 

hölt(a) se hylt(a). 
jord sekundärt i: Jordfallsbacken. 

Som s. led: jorden, ex. Krono-, Ut-. 
dial. *jär (fsv. iädhur) 'kant': Järbäck, -rud (även skrivet G-erret, XVII, 55). 
dial. kart 'ojämnhet i terrängen, tuva' (se t. e. X, 276): Kart-dalen, högen, ryd, ås; 

Karte-rud, ryd. 
kil, kilo m. 'kilformigt jordstycke':3  Kil, Kilen, Kilarna, Kila; Kil-haget, holm, 

åsen, äng; Kila-hagen, hemmet, hult, kulla, lund, torpet, åsen; Kile-
bo, vass. 
Som s. led: kilen, ex. Sten-, -; kila, ex. Bergs-; kile, Ljungs-. 

kista i ortn. även i bet. 'insänkning i terrängen' (jfr XIX, 130): Kiste-backen, 
dalen, kulla. 

1  Se även Hög, s. 70. 
2  Förmodligen till hög även Höge, Höja, Höjentorp, Högan, Högenhult, Högesås, 

ehuru de till sin bildning äro ganska oklara. 
5  Dock möjligen i vissa fall ett med detta sammanblandat kjöl med bet. 'sumpig slåtter-

mark' (se t. e. XII, 20 och jfr Leander, Holsljungamålet: 
2-220274. 
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dial. klabb m. 'klippa eller holme, bergsklack': Klabbudden. 
dial. klev f. 'brant backe, bergstig': Klev, Kleven, Kleva; Klev-bäcken, ås, ängen; 

Kleva-berg, gården, ryd; Kleve-bäcken, ås, ängen. 
Som s. led: klev, ex. Hulta-; kleven, ex. Eke-, Linde-. 

klint: Klint, Klinten; Klintabacka; Klinte-bo, led, skogen. 
klippa: Klippan, Klipporna; Klippe-dal, rud, svedjorna; Klippmossen. 

Som s. led: klippan, ex. Nord-; klipporna, ex. Fåra-. 
dial. klov n. 'klyfta': Klovet; Klåvet; Klovsåsen. 
dial. klova f. 'klyfta' (jfr no. dial. klova): Klovan. 
dial. klovsten 'kluven sten': Klovsten (2 ggr), Klovstena. 
dial. klubb m. 'bergknalle, liten backe': Klubben. 
dial. klyp f. 'klämma, knipa, trångt pass': Klypen. 
dial. klämma f., klämme n. 'trång väg, klyfta, litet jordstycke': Klämman, Klämmet; 

Klämme-dalen, torpet. 
dial. kläpp m. 'bergsknöl': Kläppetorp. 
dial. klätt m. 'klint': Slätten. 

Som s. led: klätten, ex. Mörte-. 
dial. knall m. 'bergsknalle': Knallen, Knalla. 
dial. knalt m. 'bergsknalle': Knalten, Knaltarna. 
dial. knatte m. 'bergspets, liten bergformation': Knatten; Knatt-hälla, hällan. 

Som s. led: knatten, ex. Sör-. 
knipa f. i bet. 'hopklämt ställe': Knipa, Knipan; Knip-hagen, ängen; Kniperud. 

dial. *knippel eller *knippla f. väl 'ojämnhet, upphöjning, berg, backe' (jfr Vendell, Ordb. 
s. 466 knyppel, knyppla samt Karsten, Sv. bygd s. 504, 375): Knipplakullen; 
Knippleberg; Knäpplakullen (fastställd felform, enl. meddelande uttalat knea-
kolm). 

dial. knul m. 'knöl, förhöjning i terrängen' (biform till knyla): Knulen. 
knut m. möjligen i bet. 'bergsknut, bergstopp': Knutarna.' 

dial. knäppe n. 'trekantig åker eller äng, som på två sidor är liksom inhägnad av berg, 
träd o. d.' (se Paulsson, Skr. utg. Inst. Ortn. Gbg II, s. 71): Knäppet. 

dial. knäs m. 'liten kulle, upphöjning': Knösen. 
dial. kott m. i bet. 'utväxt, knöl, kulle i terrängen' (se Torp, Nyno. et. ordb. s. 312): 

Kotten, därtill Kottelyckan. 
Om Kotterud och Kottängen äro bildningar till kott(e) i denna bet. eller 
till gran-, tall-kotte är ovisst. 

kulle, kull (i dial. även kolle, 	Kullen, Kullarna, Kulla; Kulla-, ex. backe, 
bo, gården, lund, lyckan, torp; Kulle-, ex. berget, bo, red, rud; Kull-, ex. 
berg, gårdarna, udden, torp, åker, ås. 

Som s. led -knut i Gråknut ha vi säkerligen att göra med hus-knut. 
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Som s. led: kull, ex. Ene-, Hässle-; kulle, ex. Damms-, Öre-; kullen, ex. Sten-; 
kulla, ex. Back-, Bobygds-, Gröne-. 

dial. kulps, f. väl i bet. 'fördjupning i terrängen' (jfr no. dial. kulp, m. 'fördjupning i 
bottnen' samt vgt.dial. kulpig 'bukig', kulpa 'låg gryta eller panna med konkav 
botten'): Kulpen (uttalet kiitkpa tyder på att namnet snarast är ellips av Kulpe-
kasen; så ek.); Kolpered (skrivet med 0 i enl. med dial.utt. kökpara, där u 
övergått till 0 framför k; jfr Mvåsen samma sida). 

dial. kult m. (i Mal. namn) 'låg upphöjning i terrängen, liten kulle': Kulten, Kultarna. 
Som s. led: kulten, Sand-. 

kupa f. kanske i bet. 'förhöjning, stenkummel': Kuporna (kikp9ra).1  
dial. kurra f. 'vattenpuss': Kurran; Kurre-maden, myr. 

kyll se köll. 
källa dial. även i bet. 'brunn': Källan; Käll-, ex. hagen, åkra, äng; Källe-, ex. 

backa, backen, berg, lid.2  Källerkullen (jg.ahlan) är väl snarast en upp-
snyggad skrivning för *Källekullen och i så fall väl av källa. Källerås är 
till sin bildning oklart. 
Som s. led: källan, ex. Andrika-, Sten-. 

kärr: Kärr, Kärret, Kärren; Kärra-, ex. bo, hage, holm, gärde, lund; Kärre-
lund; Kärr-, ex. byn, hagen, svedjan, åsen, ängen; Kärrs-, ex. dal, gärde, 
kasen, lund, nabben, ås, ängen. 
Som s. led: kärr, ex. Backa-; kärret, ex. Ladugårds-; kärren, ex. Dy-. 

dial. köll f. (kyll) 'källa': Köll; Kylle-mad, maderna; Köllebro. 
lagg f. 'kant (på mosse o. d.)': Laggen, Laggarna; Laggebo. 

Som e. led: laggen, ex. Mossa-. 
ler, lera: Ler-, ex. backa, bäck, hålan, högen, sik; Larvik (även skrivet Lervik, 

i dial. har ler uttalet lar). 
lid f. (h): Liden, Lidarna, Liderna, Lidane, Lida; Li-, ex. dal, dalen, gärdet; 

Lid-, ex. hem, holmen, hult, kasen, kullen; Lida-, ex. backa, berg, lagen; 
Lidekasen. 
Som s. led: Ii, ex. Söder-; lid, ex. Backa-, Sten-; liden, ex. Björke-; lida, 
ex. Björ-; lider, ex. Ramsjö-; liderna, ex. Hall-; lidarna, Kvarn-; liane, 
ex. Lycke-. 

lund, dial. även lunde m.3  (lut, låna): Lund, Lunden, Lundarna, Lunda, Lunna, 
Lunnane; Lund-, ex. bo, holmen, svedjorna, åsen; Lunda-, ex. berg, bäck, 

KUperskOgen torde vara bildat på ortnamnet Kuporna. 
2  I flera namn på Kälke>, ex. Källtorp, Källeryd, torde snarare ingå manen. Källe 

el. kvinuon. Källa (jfr VI, 105). — Ovissa äro också namn på Källs-, ex. gården, hagen, 
torp, äng, kanske snarast till något mansnamn på Kel-. 

3  En del av här uppförda namn äro till sin härledning synnerligen ovissa. Då i dial. 
även lönn, lönne 'lönnskog' uttalas lån, låna (jfr Lunndalen XII, 90, Lunneviken II, 10), 
kan det ofta ej avgöras, vilketdera som ingår. En skrivning Lund-, Lunde- kan bero på 
missuppfattning. — 1 en del unga namn kan mycket väl tillnamnet Lund ingå. 
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maden, ryd, torp; Lunde-, ex. backen, berg, berget, kas, mossen, vall; Lunna-
berg, bol, bäck, torp; Lunne-, ex. backen, berg, bräckan, hult, kullen, lyckan, 
slätt. 
Som s. led: lund, ex. Backa-; lunda, ex. Sjö-, Björk-. 

mad: Mad, Maden, Maderna; Mane (dial. pl. i best. form); Mad-, ex. hagen, kullen, 
torp, åsen; Mada-, ex. hagen, kullen, stena; Made-, ex. backe, backen, stugan, 
torp; Madarehallen (en utvidgad form i likhet med t. e. Brudarebacken, 
XII, 78). 
Som s. led: mad, ex. Bäcks-, Haga-; maden, ex. Björk-, Bäcka-; maderna, 
ex. Rör-. 

mo: Mo, Mon, Moarna, Moa; Moga (pl. med g-inskott); Mo-, ex. berg, berget, 
dalen, kullen, ledet, vik, slätt; Moastugan; Moga-, ex. berg, slätt; Mogar-
åsen; (jfr Madarehallen ovan). 
Som s. led: mo, ex. Höge-, Lille-; mon, ex. Bergs-, Sand-; moarna, ex. Bäcke-. 

moras: Moraset. 
dial. moss 'mossa', mosse. I vilka fall det ena eller andra ordet föreligger, är ovisst. 

Moss (74s)1; Mossen, Mossarna; Moss-, ex. backen, backa, gärdet, hult, 
hålan, kullen, kärr, maden, torpet, udden, vik, äckran, äng, ängen, ön.3  
Som s. led: mosse, ex. Hults-; mossen, ex. Berga, Torv-. 

mull (i dial. moll) möjligen i: Moll-skog, vik. 
myr: Myren, Myrarna, Myrane; Myr-, ex. backa, bränningen, hult, vallarna, 

ås; Yyragärdet; Myre-, ex. backen, kulla, maden, rud. 3  
Som s. led: myr, ex. Bråte-, Hästsko-; myren, ex. Bråte-, Sjö-, Tjärns-; 
myrarna, ex. Backa-. 

dial. myst (vgt.) 'sank mark' (se VIII, 100). 
Som s. led: myst, ex. Ale-, Håle-; mysten, ex. Ule-, Ale-. 

dial. nabb, nabbe 'udde': Nabbe, Nabbarna, Nabborna (VII: 1, 145 a); Nabbudden; 
Nabba-, ex. lyckan, torp, torpet. 
Som s. led: nabb, ex. Gröne-, Sunds-; nabbe, ex. Jord-; nabben, ex. Gröne-, 
Sunds-, Svarve-. 

dial. nubbe m. 'smal, oftast hög udde, som sticker ut i vattnet' (se Paulsson, Skr. utg. 
Inst. Ortn. Gbg II, s. 83): Nubberud. 

dial. nup n. (wyp) 'nyp', här väl i bet. 'inklämt ställe, smal passage': Nupet. 
nypa f., här väl i samma bet. som föreg.: Nypan. 

1  Däremot torde väl Moss (XVIII, 33 a, XIX, 65 a mo) kanske snarast vara uppkallelse-
namn efter staden Moss i Norge. 

2  Huruvida Moskov (XVII, 107 a nujsko), skrivet Moskow 1736 kb. samt Mosskog 
(XIX 51 b, Mejsko) äro sammansatta av moss och skog eller uppkallade efter Moskva (ä. sv. 
vanl. Moskow) är ovisst. 

3  I något fall kan kanske lika gärna ordet myra f. ingå. Ovisst är också, huruvida det 
tre gånger förekommande Myran är att uppfatta som fantasinamn, bildat på detta myra, eller 
kanske snarare är en »förbättrad» skrivning för Myra, dial. pl. av myr. 
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näbb n. och m., dial. näbba f. 'udde, utskjutande bergsparti' (jfr nabb och näf): 
Näbbet, Näbben, Näbba, Näbban. 
Som s. led: näbben, ex. 0-; näbba, ex. Båt-, Eds-. 

fsv. nät 'näbb, nos, utskjutande bergsparti' (se VII: 2, 112): Näfshålan. 
näs: Näs, Näset, Näsen; Näs-, ex. hagen, kasen, torpet, ängen. 

Som s. led: näs, ex. Bergs- ; näset, ex. Bäcke-. 
dial. os n. 'åmynning, källdrag': Oset; Os-, ex. bäcken, dal, hagen, kullen, ås; Osa-, ex. 

backe, kullen, lyckan. 
Som s. led: oset, ex. År-. 

pall m. väl i bet. 'avsats i terrängen' (jfr pall 'avsats vid torvtäkt o. d.'): Pallen 
Pallbergen. 

dial. pjuk m. 'liten kägla (och allehanda föremål med dylik form)' (se X, 40 och VII: 2, 12): 
Pjuken; Pjukesten. 

plan: Plan. 
Som s. led: plan, ex. Fiske-, Kvarn-. 

dial. plata f. (p ) 4a) 'platta', här väl i bet. 'liten slätt' (se Ljunggren, NoB 9, s. 171): 
Platö (iaråta, urspr. böjningsform av plata, senare missuppfattat som en sam-
mansättning med ö). 

plåt väl i bet. 'liten slätt' (se Ljunggren, NoB 9, s. 171): Plåten (4 ggr), Plåtarna; 
Plåtrönningen. 

puss 'vattenpuss, liten damm': Pussen. 
dial. putt m. 'vatten- eller dyhåla': Putten. 

pöl: Pölen. 
dial. rabb m. (dalsl.) 'tuvig mark': Rabben, Rabbarna; Rabbåsen; Rabbekullen. 

Som s. led: rabben, ex. Björke-. 
dial. *rad f. 'grusbank' (se IV, 79; jfr Rygh, Gn. ml. s. 73) möjligen i: Radbacka; Ra-, 

ex. mossen, myren. 
dial. ramm m. 'fuktig äng, träsk' troligen i: Ramme-, ex. dal, rud.1  
dial. rammel m. 'kummel, stenröse': Ramlane (dial. pl. best. form). 
dial. *rant m. 'smal jordrygg' (se VI, 48): Ranten. 

rev 'klipprev': Revet. 
dial. *rinde 'långsträckt förhöjning, jordbank' (se IV, 52 och XV, 24) möjligen i: Rinnen, 

Rinna; Rinna-, ex. backen, kulle, led. 
Som s. led: rinnen, ex. Baste-. 

dial. rinnare m. 'liten bäck': Rinnaren (vid en liten bäck). 
ris se s. 37. 

dial. rus, rusa 'hop (av sten el. spillning)' (se VIII, 193): Rusa, Rus. 

1  Jfr ram.  n s. 32. 
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dial. råk f. 'djup dy, dyig mosse; fuktig dal, rännil, bergsklyfta': Råken. Hit torde också 
höra: Råkebacken; väl ock Råekeberg (X, 135 a thalsabdr"), där i så fall 
huvudtonen på sista stavelsen förkortat å. 

dial. rås f. 'sumpig dal med litet vattendrag': Rås, Råsen. 
Som s. led: råsen, Björne-. 

dial. rävel m. och f. 'rad av stenar, stenhop, stenig ås': Räveln, Rävlan (hchka); 
Rävelåsen. 

rör n. 'röse': Röret; Rörsten.1  
Som s. led: rör, ex. Gull-, Hule-. 

dial. rös f., röse n. 'stenröse': Rösen, Röserna; Rös-, ex. hult, tegen, vattnet, ås, 
åsen; Röse-bo, dalen, ledet. 
Som a. led: rösen, Hulte-; röset, Sten-. 

sand: Sand, Sanden; Sand-, ex. backen, bäcken, gärdet, hem, hålan, kas, lid, 
lyckan, slätt, vadet, viken, äng.2  
Som s. led: sand, ex. öre-, Furu-. 

dial. sidd f. 'vattensjukt ställe, sank ort' (jfr sid, s. 23). 
Som s. led: sidden, 

dial. sik f. 'fuktig dalsänka': Sik, Siken, Sikarna; Sik-hem, åsen; Sika-kärr, torpet; 
Sike-lund, rud. 
Som s. led: sik, ex. Ler-; siken, ex. Bock-. 

dial. slika f. 'liten bäck': Sillran. 
sjö: Sjön; Sjö-, ex. backen, hagen, hult, kas, kullen, lid, slätt, torp, ände; 

Sj öga- (fsv. gen. sg. siögha[r]) lund, mad, näs, red, slätt; Sjögarås; Sjöger-
ås; Sjöstorp (konstlad skrivning för utt. Morp). — Sjögareberg (väl snarast 
en utvidgad form, jfr Brudarebacken XII, 78).3  
Som s. led: sjö, ex. Hulte-, Vek-. 

dial. *skabbs, 'stenig jordfläck; torrt, tunt och stenigt jordlager, som höjer sig svagt över 
marken'? (jfr no. dial. skabb, skabbe; se X, 242): Skabba. 

dial. skage m., skag n. 'bart och öppet eller framskjutande ställe; udde': Skaven (för 
övergången g till v jfr vgt.dial. krave för krage); Ska-berget, kas. 

dial. skalle m. 'kalmark' (jfr VII: 2, 155): Skallarna; Skallerberget torde nog höra hit 
(jfr Skalleberget XIX, 247). Skriftens r (så även i kb: Skallerberg) får då 
antas vara en folketymologisk omtydning. 

1  Vid andra namn där Rör- ingår som f. led ha vi säkerligen med vassrör att göra 
(se s. 38). Namnen Rörs-bo, bro, torl,  äro synnerligen ovissa. Möjligen rör 'stenrös', 
men kanske snarare något mansnamn, far. örik e. d. (jfr XII, 26). 

2  övriga sammansättningar på Sand-, Sann-, t. e. Sande-lund, myr, Sanne-lund, 
bo, Sanna-bo äro synnerligen ovissa. I vissa kan möjligen mansn. Sanne ingå. Sands-
backen, bo äro till sin bildning något egendomliga, kanske äro de bildade på något 
ej antecknat gårdsnamn Sand e. d. 

3  Sjögånäset (XV, 17 a Otgancesat; ek. Sjögoanäs) egentl. till Neta, som Årbols-
bäcken kallas, där den faller ut i sjön. Möjligen är detta namn sammansatt av sjög och 
å, men dial.uttalet är då påfallande. 
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skar se skåra. 
dial. skate m. 'ände, spets, udde' (jfr XVII, 144): Skaten. 
dial. skinte m., skinta f. 'mager backe, torr och ofruktbar betesmark eller utmark': Skinte, 

Skjuta, Skintan; Skintås. 
skog: Skog, Skogen, Skogarna; Skog-, ex. dalen, hem, lyckan, slätt, torp, 

ängen; Skogs-, ex. backen, berg, bo, torpet, ås; Skogse-red, rud (inskotts-e 
mellan s och r); Skoga-, ex. bygget, bagen, lund, torpet; Skoge-hage, 
rud, torp; Skogare vad (en utvidgning i analogi med Brudarebacken, XII, 78, 
och möjligen bildat till Skogum i samma socken). 
Som s. led: skog, ex. Brun-, Rosen-, Rönne-. Troligen också i Lask° (jfr 
t. e. Dalskog c/4.j7co, Tisselskog ti/s/co, Torrskog tkslco);1  skogen, ex. Ale-, 
Björke-, Eke-. 

skogsbryn se bryn. 
dial. skripa f. 'ränna, klyfta': Skripedalen. 
dial. skrucka f. 'skrynka, ojämnhet i terrängen' (XVIII, 74): Skruckan. 
dial. skulle här säkerligen i bet. 'högt belägen plats' (jfr höskulle, no. dial. skolle 'upp-

höjning): Skullen (ligger mycket högt). 
dial. skult m. 'bergknalle, mager backe': Skultan (namnet skulle då vara dial. pl. av 

skult och skrivningen Skultan beroende på missuppfattning). 
skåra. De eventuellt hithörande namnen äro ganska svårbestämbara. Här nedan har 

för lättare överblicks skull sammanförts namn, som ej alla böra härledas ur 
skåra (fsv. skora 'skåra, inskärning, rämna eller klyfta i berg'), utan även ur 
besläktade ord, såsom fsv. skardh n. 'skåra, inskärning etc.', en i fsv. ej belagd mot-
svarighet till fno. shr f., no. skor f. 'fördjupning, avsats i berg, inskärning, 
skåra' etc., samt ett likaledes ej i fsv. belagt *skär (i dalsl. dial. skår m. 
'lieskår vid slåtter; hackelse m. ni.). Det är ganska svårt att avgöra, på vilka av 
dessa olika former vissa namn gå tillbaka. Dock förefaller det som om vi hade: 

fsv. skora (dial. sk8ra) i: Skåre kulle. 
fsv. *skor f. (dial. s1c8r) torde ingå i: Skårsberg (VI, 151 a skivbcenn stället 

kallas enl. uppgift vanligen skara; detta tydligen best. form av *skor  (sk8r) f. 
Härpå torde Skårsberg vara en sen nybildning, vilket förklarar -s-); Skårnäs. 

gen. av fsv. *skor (skarar) torde ingå i: Skarabrink, Skarholmen. Om detta 
ingår också i: Skarbro, Skarbron, Skarvik, Skalsik (XVIII, 99 a shipk) är 
väl mera ovisst, då vi här kanske kunna tänka oss skardh 'inskärning' (jfr 
Skarvik IX: 1,182). 

fsv. skardh (dial. sk4k) torde föreligga i: Skålaberg, såvida vi här ej ha en 
bildning på skål. 

fsv. *skår- (dalsl. skår) föreligger säkerligen i: Skårängen (sketrcega) och väl även 
i: Skårås (skimras). 

skär n. '(ur vatten eller mark uppstickande) kal klippa' (jfr X, 142): Skäret 
Skär-lotten, rud, ö; Skärebäck; Skärsudden. 

1  Om Moskov och Mosskog se s. 12 not 2. 
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dial. *slant m. möjligen 'sluttning': biform till slänt (jfr dial. adj. slant 'hal, glatt, slipp-
rig'): Slanten. 

dial. *slira f. väl 'sänkning i terrängen, flodbädd'? (jfr no. slidra 'slida'): Slire (ligger 
vid en vik, Slireviken, i ö. Silen). 

slätt, *slätta f. (fsv. slätta; se VII: 2, 206): Slätten, Slätte, Slätter, Slätterna, 
Slättorna; Slätt-, ex. backen, hagen, hed, ryd, åker, ås, äng; Slätta-
backen, gärdet, skogen; Slätte-backe, backen, red, rud, ryd. I vissa fall 
föreligger kanske snarare adj. slät, vgt.dial. slätt. Detta torde väl vara fallet 
i Slätabacke." 
Som s. led: slätt, ex. Bäcka-, Sjö-; slätten, ex. Sjö- ; slätterna, ex. Svina-. 

ä. nysv. snar 'snår' (se XIV, 141): Snarkärr; Snare-kullen, rud (dock möjligen av 
snara 'fågelsnara', jfr VII: 2, 206). 

dial. *snas m. 'utskjutande udde' (jfr Torp, Nyno. et. ordb.: »sv. dial. snas 'nwse'2,): 
Snasen; Snaseberget. 

dial. snäre n. 'snår, ris' (bohus!. dial. snäre, no. dial. snffire): Snäret. Förmodligen ingår 
en apokoperad form av detta snäre som s. led i Vidsnär. 

fsv. stadh n. 'sjökant, åbrädd' (jfr XIX, 142) kan möjligen ingå i: Stadkas; Sta-berg, 
bäck, äckre. 

fsv. stamn 'starkt framskjutande höjd, brant' eller 'damm, uppdämning' (jfr XIII, 82) kan 
möjligen ingå i: Stam-hult, kullen; Stammebacka; Stambrobacka (XIII 77 a, 
kb. Stammebacka) är väl snarast en bildning till Stannum (XIII, 82). 

sten: Sten, Stenen; Sten-, ex. backen, bäcken, kas, kullen, lid, lyckan, torp, 
tången, åsen; Stene-bo, by, red, rud (jfr dock XVIII, 86, där alternativt ett 
mansnamn Stene antas).2  
Som s•  led: sten, ex. Gård-, Svina-; stena, ex. Ljung-, Mada- . 

strand (väl även i dess användning som tillnamn): Strand, Stranden; Strand-, ex. 
bäcken, hem, mon, remsan, täppan. 
Som s. led: strand, ex. Rulta-, Mellan-. 

ström: Strömmen, Strömmarna, Strömma; Ström-, ex. backen, dalen, fallet, 
fors, kvarn, liden, svedjan; Strömma-, ex. lund, torp. I Ströms-, ex. berg, 
holm, hov, lund, lyckan, näs, vik, ås, äng, ingår naturligtvis ordet ström, 
i en del använt som mansnamn, i andra som gårds- eller vattendragsnamn. 
Som s. led: ström, ex. Hulta-; strömmen, ex. Norr-. 

ståndskog: Ståndskogen. 
dial. sucka f. (sålsa) 'håla, liten dal' (jfr XVII, 60): Suckan (5 ggr i Vedbo hd): Socka; 

Suckedalen. 
Som s. led: suckan, Rele-. 

sump f. 'liten göl', även 'fisksump, kvarnränna' (jfr no. dial. sump f.): Sumpen 
(s6mpa). 

1  Den möjligheten kan ock tänkas att i något namn ingår vgt.dial. slätt, biform till 
slott 'slåtter' (jfr XIV, 124). 

2  Se även mansn. Sten s. 64. 
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dial. *sumpe n. 'sankt, sumpigt ställe': Sumpet. 
sund: Sundet; Sundholmen; Sunds- ex. backen, dalen, holm, kasen, nabb. 

Som s. led: sund, ex. Halle-, 
dial. *Bunke n. 'sänka i terrängen, sankt ställe': Sunket; Sunkabo hör säkerligen också 

hit (ett i så fall väntat Sunkebo skulle då ha gett Sunkabo snarast i anslut-
ning till de många namnen av typen G-isslabo, Lassabo o. d.). 

dial. svag 'dalsänkning' (XI, 69) möjligen i: Svagåsen. 
dial. svälta f. 'mager (betes)mark': Svältan, Svälte; Svälterud. 
dial. sända f. 'brynsten', här väl i bet. 'sandsten': Sänneberget. 
dial. söla f. 'vattensjuk mark, sumpigt ställe': Sölan. 

sörja (dial. sörja f.) 'sörja, dy' (jfr IX: 2, 63) möjligen i: Sörjebacka; dock ovisst 
(kb, ek ha Sorgebacka, Sorgbacka). 

dial. sörpe n. 'sörpa', här möjligen 'sumpigt ställe': Sörpet (X, 5 a siirpat), ä. skr. Sörpet. 
Dialektuttalets u är påfallande. Stället ligger sankt. 

tipp m. 'spets': Tippen; Tippekulle. 
tjärn n.: Tjärnet; Tjärn-holmen, hult,' åsen, ängskasen; Tjärns-backa, backen, 

berg, kas, kasen, mon, myren, viken, ängen. 
Som s. led: tjärn, ex. Nord-, Tvär-; tjärnet, ex. Hage-; tjärnen, ex. Al-. 

topp: Toppen; Toppås. 
torv: Torv-hacket, mon, mossen, näs. 

dial. trapp f. 'trappa', här väl 'avsats i terrängen': Trappan (kåpa). 
tuva: Tuvan, Tuvorna; Tuvängen; Tuve-berg, berget. 

dial. *tuve n. 'tuvig mark' (jfr värml. dial. tyve d. s.): Tuvet (tåligt). 
dial. tånge m. 'utskjutande parti, uddformig åker- eller ängslapp': Tången, Tångarna, 

Tånga; Tångåsen; Tånga-lund, torp, torpet. 
Som s. led: tånge, ex. Bränne-; tången, ex. Furu-, Sten-, Sälje-. 

udde: Udden, Uddarna, Udda. I sammansättningar: Udd-arp, näs, åsen; Udde-
berg, bo, holm, myren, näs, rud; Uddatorpet föreligger säkerligen i många 
fall snarast mansn. Udde, Odde (jfr t. e. VIII, 56). 
Som s. led: udde, ex. Vaktebergs-; udden, ex. Al-, Fjälls-, Vass-. 

dial. ul f. 'bergsklyfta, stenras', även 'vilddjursbo, rävlya' (fno. tub) ingår väl i: Ulemysten 
och troligen också urspr. i: Ullabäck (XI, 107 a, jfr d:o 110); Ursand (jfr 
Ursandsviken XVI, 170). 

vad n. 'vadställe', men säkerligen i vissa fall 'uppgången gräns emellan ängstegar; 
stenar utmärkande renen mellan skiftena' (Rietz 786, jfr fsv. vaja 'uppgå gräns 
mellan ängslotter'); vilkendera bet. som föreligger i varje särskilt fall kan utan 
undersökning av terrängen ej med bestämdhet avgöras: Vad, Vadet; Vad-
backen, gärdet, vik. Säkerligen också i: Vanäs. 

i Oriktigt stavat i Kärnhult (VI, 153 a). 
3-220274 
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Som s. led: vad, ex. Sand-, Skogare- ; vadet, ex. Bottna-. 

dial. vagel m. (utt. viggaZr, vågA• el. velgt) egentligen 'sittpinne för höns, tvärbjälke, stång' 
men i ortn. troligen med bet. 'höjdsträckning' (jfr XV, 49): Vageln (4 ggr i 
Dalsland), Vaggeln (XIX, 159 a, fastst.). 

vall: Vall, Vallen, Vallarna, Valla; Vall-gärdet, hem, åkra, ås, åsen, ås-
mader; Valle-backa, backen, gärde.1  
Som s. led: vall, ex. Gröne-; vallen, ex. Hassel-, Kase-, Sten-; valla, ex. 
Våte-. 

fsv. vara 'strand, strandbygd' (jfr isl. varar 'landningsplats' samt VIII, 74) möjligen i: 
Vara-kullen, torpet; Vare-hall, lid, slätt; Var-hult, åkra. 

vass- se vatten. 
vatten: Vattnet; Vatten-gatan (egentligen 'vattningsställe' eller vägen dit; jfr 

vattna s. 56, vättne s. 57), ön. Hit höra också namnen på Vass-, ex. backa, 
backen, bo, botten, dalen, liden, lyckan, torp, udden, ås, ängen, lösa, 
nöden (de båda sista betecknande ställen, där det är ont om vatten). 
Som s. led: vattnet, ex. Holm-, Lind-. 

vassla- se värsla. 
ved 2  i dess fsv. bet. 'skog' torde möjligen ingå i: Vedmaden. 

Som s. led säkerligen i: veden, Sole-. 
dial. veke m. 'åbukt' eller 'sank äng mellan två vikningar av rinnande vatten': Vekäng. 

vik, i fsv. även i bet. 'vinkel, vrå', vilken bet. säkerligen kan ingå i en del av föl-
jande: Vik, Viken, Vikarna, Vika; Vik-hem, hålan, slätt, ås, ödegården; 
Vika-maden, näs, ryd; Vike-hagen, sand. 
Som s. led: vik, ex. Sand-; viken, ex. Back-, Sten-; vikarna, ex. Buns-. 

vrå: Vrå, Vrån. 
Som s. led: vrån, ex. Låg-, Lugg-, Nord-, Äng-. 

fsv. *vitizihil 'vadställe' (jfr IX: 2, 216 och XIV, 156) troligen i: Välatorpet; Välleviken. 
Kanske också i: Välltorp. 

dial. värda el. värsel f. 'källa, som aldrig tillfryser, springkälla i sumpig trakt, käll-
språng' (is1.-fno. vermsl 'källsprång'): Vasslan;3  Vasslabacken;3  Värsla-
mossen; Värsle-backen, dalen, maden. 

dial. yl. f. 'grotta, rävkula' (jfr ni): Ylen. 
å: Å-, ex. backa, dalen, „kilen, lyckan, ryd, slätt, torp; År- (fsv. gen. sg.) 

bol, oset, red, vik; Aregården. Armbåga (XI, 107 a, 134) är troligen ett 
missuppfattat *ar-bå a 'å-krökar'. 
Som 0. led: ån, ex. 	al-, Svin-. 

1 i en del av de sammansatta namnen ha vi kanske snarast att göra med en nära släk-
ting till vall m., nämligen ordet vall(e) i gå vall(e) 'valla'. 

2  Jfr även ved s. 56. 
3  Borde ha normaliserats Värsla-, då ä i dial. övergår till a framför r åtföljt av 

konsonant. 
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ålla f. 'rännformig fördjupning i, terrängen' (se IX: 2, 221) 'däld, håla'. I vilka av 
de rätt många namnen på All- detta ord ingår, är mycket vanskligt att avgöra, 
men troligen är så fallet i: Ällan; Ålle-backen, berg, dal, holm, sjö.1  

ås: Åsen, Åsarna, Åsa; Äserna (dial. pl. best. f.); Ås-, ex. 4,11et, hagen, lyckan, 
näs, torp; Åsa-, ex. backen, gärdet, lund, lyckan; Ase-, ex. backe, bro, 
lid, rud.2  
Som s. led: ås, ex. Backes-, Sand-, Sten-; åsen, ex. Holm-, Sand-, Sten-; 
åsa, ex. Lamm-; åserna, ex. In-. 

älv, säkerligen i de flesta fall syftande på Götaälv, torde ingå i: Älv-dalen, hem, 
hyddan, hög, skogen, stad; Älvebaeken.5  

äng: Äng, Ängen, Ängarna, Ägga; Äng-, ex. backen, dalen, hagen, kasen, 
kullen, slätt, svedjan, torp; Ångs-, ex. hagen, högen, lund, lyckan; Änga-, 
ex. berget, bo, hagen, lund, lyckan, lången, torp; Änge-, ex. backen, fället, 
hagen, myren, näs. 
Som s. led: äng, ex. Sal-, Sand-; ängen, ex. Back-, Furmo-, Sal-, Sikt-; 
ängar, ex. Tranebergs-; ängarna, ex. Tyby-. 

dial. *Av f. 'å'? (jfr XV, 136, XVIII, 153); kanske snarast 'utvidgning av en å, vattenpuss' 
(jfr ave): Även. Med ung-avledning väl i: Ävungane.4  

ö (i dial. även hja f.) 'ö, upphöjning över sank mark': ö, ön, öjan, öjorna; Öna; 
önan (XII, 37 a., jfr d:o 40); 0-kullen, lid, mossen, näbben, torpet; Öje-
holm, lund, lunda, mosse; öjarebacken (en utvidgad form, jfr Brudare-
backen, XII, 78).5  
Som s. led: ö, ex. Bruns-; ön, ex. Björk-, Hög-. 

ör 'grus' (jfr XV, 102): ör-backen, bäcken, kullen, lid, näs, sten, åsen; öre-, 
ex. berg, hult, lund, sand, skog, sten, strand. 
Som s. led: ör, Spars-. 

1  Jfr dock även ålla s. 39. 
2 1 en del av de sammansatta namnen kan lika gärna ett tillnamn Ås ingå, se s. 75. 

Asendal är väl en modern konstlad bildning. 
3  Härledningen av övriga namn på Älv- är oviss. 
4  OM Nordävan och Söderävorna 	11 a) se naturn. Nordäven (d:o 153). 
5  ()gärdet (flerstädes) torde däremot säkerligen vara att härleda ur öde 'ej bebyggd' 

(jfr de ymnigt förekommande Ödegården, ödegärdet, ex. XIII, 106, XI, 88). 
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B. Ord, som visa på någon karakteristisk egenskap hos 
en plats med avseende på dess utseende, 

beskaffenhet o. d. 
De under denna kategori uppförda namnen äro — som man torde förstå redan av 

den svävande titeln — ur bildningssynpunkt av mycket skiftande natur. Med rätta kan 
man anmärka, att många lika gärna kunde ha förts under avdelning A, men om var gränsen 
bort dragas kunna meningarna vara delade. 

black 'dunkel, grumlig' (II, 164): Blackfiogen (ligger vid en tidtals översvämmande 
mosse i skogen). Väl ock i: Blackäng. 

blå, väl i den äldre bet. 'mörk' (jfr VIII, 299): Blå-bergen, bo, kullen. 
blöt: Blöta-berg, kärr, sik; Blötemyr; Blöt-hultet, kärr. 
bred: Breda-berg, berget, sten; Bred-, ex. byn, hultet, mon, mosse, vik, 

ängen; Brede-hall, mad, vad; Bredaräng (med utvidgning som i Brudare-
backen). 

brun se brune (s. 41, not 4). 
dial. bål 'stor, grov' väl i: Bål-dalen, näs. 

diger 'stor' (best. f. degra): Degermon. Säkerligen även i: Degeberg. 
djup: Djupa-dalen, sjö; Djupe-bäck, dal, dalen, ås; Djup-hult, torp. 

dial. drit 'smuts' väl i: Dristan (dristan). 
drösa vb (om säd) väl i: Drösebacke. 

isy. dumb 'dovt ljudande' (jfr dombjällra och XII, 164, 156): Dom-hallen, sjö. 
dunder till dundra i bet. 'dåna, ljuda ihåligt' i: Dunderbacken. 
dåna vb: Dånebacken. 
fager: Fager-, ex. berg, dal, hult, kas, lid, lund, rydet, sand, skog, ås; Fagra-

maden. Säkerligen ingår fager även i: Fagers-berg, lund, ås, men om 
bakom dessa namn ligger något tillnamn Fager eller något gårdsnamn på Fager-
eller om de äro sena fantasibildningar är ovisst. 

fet väl i: Feten. 
fln troligen i: Fine-gården (finag4n), dal. Båda äro dock ganska ovissa. Det 

förra kunde möjligen ha sin härledning ur finne, det senare ur kvinnon. Fina. 
flat se s. 7. 

dial. flit 'flat' (jfr V, 18): Flå-mosse, mossen. 
fyrkant: Fyrkanten. 
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gammal: Gamla-bygget, damm; Gamlegården. 
dial. glana vb (om solen) 'skina svagt, gå ned': Glanaren, väl betecknande någon kulle, 

bakom vilken solen från det namngivande ställets synpunkt brukar gå ned. 
glans till 'glänsa, skina' väl i: Glanshammar. 

dial. glosa vb 'glo, titta', även 'lysa, glimma': Glosås; Glosesten. 
dial. glysa vb 'glimma' möjligen i: Glyshult. 

god: Godasten (IX: 2, 169 a, jfr d:o 218). 
gren, väl i bet. 'något som grenar sig' i: Grenadal; Grenås. 
gre- (jfr XIX, 178): Grebäckskvarn (VII: 1, 215 a); Gredalen (IV, 69 a). 
grå: Grå-backa, boda, hult, knut, kulle, kullen, kärr. 
grön: Grön-, ex. bräcka, dal, hult, kullen, lid, sik; Gröna-dal, holm, kulla, 

lid, lund, mad, sik; Gröne-, ex. backe, dal, lid, lund, mad, nabb, slätt, 
vall. 

dial, gängle n. 'någonting gängligt, slarvigt upprest', här möjligen 'illa uppsatt gärdsgård': 
Gänglet; Gängletorpet. 

dial. hog, biform till hög (se XVIII, 12), torde väl ingå i: Hogen; Hoghult. 
holk se s. 8. 
hoppa vb: Hopp estena (stenar utlagda att hoppa på över vattendrag eller fuktig 

mark). 
horn 'krök, hörn, utskjutande parti', även 'bergstopp': Hornås. 

dial. huk m., huka f. 'hörn, vinkel' (jfr XIX, 128, men även IX: 2, 9, VI, 144 samt no. 
dial. huka f. 'rävens lya', samtliga väl besläktade med verbet huka): Huken; 
Hukan; Hukhult. 

*hå (fsv. ha) 'hög': Hå-berg, berget, kullen; förmodligen även i: Håvet (jfr d:o 
IX: 1, 170); Håven (jfr d:o 218; det förra kanske uppkallat efter det senare). 

hål se s. 8. 
dial. hål 'hal': Hålhall. 

hård: Hårdås. 
hörn, dial. även hörne: Hörnet (10 ggr); Hörne-lund, mossen, lyckan; Hörn-

hult. 
jämn väl i: Jämna-kulla, ryd; Jämnemon. 
kant: Kanten. 
klar säkerligen i: Klaran (beläget vid en bäck); Klarebäck. Ovissa äro väl: Klar-

ås, åsen; Klara-strand, berg (4 ggr); Klarhem, i vilka kanske snarast ingår 
kvinnonamnet Klara. 

dial. kling-, sammanhängande med dial.ordet klingret 'rund' (se XIX, 235), kringel m. 
'krets', kringla f. 'rund skiva, trissa' o. el.: Klingarekullen; Klinge-mad, 
maden (2 ggr); Klingkas (jfr även kringel). 
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dial. klodd 'klimp, kluns av snö eller lera', besläktat med no. dial. klodda, kludda 
'klumpig figur, smutsig, hoptovad ulltott'; säkerligen angivande ett smutsigt ställe 
(jfr VI, 48): Kloddegärde. 

dial. knek m. 'knä, krök (på en väg o. d.)': Kneken. 

dial. krik 'vrå, hörn' o. d.: Kriken (10 ggr); Krike berg. 
dial. kringel, kringla 'krets, ring' (jfr VI, 120, VII: 1, 152 samt kling- ovan) torde ingå 

i: Kringel-m ad, äng; Kringelibacken ; Kringe slätt ; Kringlabacken ; Kringle-
kärr, samt i: Kringels-mad, mossen, ås, vilka snarast torde vara bildade 
på något gårdsnamn på Kringel-. 

krok i bet. 'krök, hörn, vrå': Kroken (30 ggr), Krokarna (2), Krokane (2); Kroka-
bräckan, mad; Krok-, ex. bräckan, bäcken, dal, fors, hagen, kärr, äng; 
Kroke-backe, torpet. I Kroks-berg, hall, holm, kullen, lid, mon, torp, 
torpet samt Krogshagen (VII: 2, 213 krökslyggan) är det ovisst, huruvida vi 
ha bildningar till någon gård Krok, Kroken, mansn. Krok (jfr VII: 1, 118) 
eller tillnamnet Krok. 
Som s. led: krok, ex. Holma- ; kroken, ex. Grårda-, Sten-. 

dial. kroppa väl i bet. 'något sammanpackat, utväxt, klump, förhöjning e. d.' (jfr XVIII, 
154): Kroppa, Kroppan. 

krum 'krokig' väl i: Krumhult. 
dial. kvissel f. 'gren (av en å)': Kvisslarna. 

liten: Lilla-, ex. backa, berg, bo, bygget, gården, gärdet, heden, kullen, lyckan, 
marken, skog; Lill-, ex. bo, dalen, skogen, torp, udden, ås, ängen, ö; 
Lille-, ex. bodane, borg, bro, dalen, gatan, gården, hage, kullen, mosse, 
skogen; Lillarehall (jfr Långareberg IX: 2, 204, väl en utvidgad form som 
i Brudarebacken). 

ljus adj. (i dial. även lys) väl i: Ljusakulle, Ljuselid; Lysan. 
dial. ly  'lä, lugn, skydd' (jfr XIII, 119): Lykullen (2 ggr i Marks hd). 

lys se ljus ovan. 

lång: Långa-, ex. gärdet, mossen, myr, red, ryd; Lång-, ex. bron, ed, gärdet, 
holmen, hult, kas, lyckan, svedjan, ås, ö; Långe-, ex. backe, berget, bro, 
kärr, lid, mad, mon, myren, sten, vik, ö; Långaremossen (jfr Lillarehall 
ovan); Långeräckran (ovisst, hur formen bäst bör förklaras); Lången (väl 
substantiverat adj.). 
Som s. led: lången, Änga-. 

dial. mar- i marvatten, -bank (jfr IX: 1, 276) väl i: Marnäs. 
fsv. mio (mjö) 'smal' (jfr VIII, 236): Mjö-backen, hult, land.' 

1  I Möjemossen (XII, 9 a måpnissan) ingår möjligen best. form av mö, biform till 
detta mjö (jfr Mösjö XIX, 254). 	- 
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fsv. my-kil 'stor' (jfr XVIII, 98, XIV, 54): Nyckel-bo, gård; Nyckla-berget, gårdarna. 
mörk (möjligen även i dess användning som tillnamn): Mörka-hagen; Mörke-bo, 

hals, red, ö; Mörk-hagen, hult, ås. 
ny: Ny-, ex. arp, backen, berg, bo, bro, bygget (106 ggr), böle, dal, fors, gården, 

gärde, hem, kullen, lund, lyckan, made», torp, vik; Nya-bygget, kvarnen, 
led, lid, lyckan, torpet; Nye-berg, bro, damm, hage, hagen, lyeke, ryd; 
Nyet (väl substantiverat adj.). 

dial. pask 'smuts, dy' (jfr Sahlgren, Skagershult s. 77 ff.): Paske-lotten, rud (båda i 
i Valbo hd).1  

rassla vb möjligen i: Rasslebäeken. 
rem f. här väl i bet. 'långsträckt ägostycke': Remmen (6 ggr), möjligen ock i: 

Remmabo. 
ring 'rundel, krets' (jfr XVIII, 88) möjligen i: Ringaberg; Ringe-dalen, vallen. 

Samtliga namn på Ring- äro dock mycket ovissa. 
röd: Rödaled; Röda grinden; Rödenabbe. Möjligen ock i: Rö-kullehögen, 

kulten, källehagen, maden, säter, viken; Röd-berget, bohåla, klev, lids-
ängen, mon, torp, men här kan man vara mycket oviss, huruvida icke rör, rö, 
fsv. mansn. Rödh eller möjligen röd (biform till ryd, jfr XII, 96) i stället ingår. 

rök i bet. 'solrök'? (jfr IX: 2, 124): Rökåsen. 
sid adj. 'vid, stor, sank, lågt liggande': Sidviken. 

dial. skack 'sned, vind' (kanske använt som binamn): Skackerud (2 ggr). 
skarp 'torr, grusig, mager' (om jordmån): Skarperud; Skarp-mon, ås; Skarpen. 
skarn 'smuts' (jfr IX: 2, 110) torde ingå i: Skanhall (2 ggr). 

dial. skiten 'smutsig': Skitnabråten; Sk-ittnasik. 
skorpa i bet. 'hårdnad yta': Skorpe. 
skorv i bet. 'ojämnhet i terrängen' (jfr XIX, 259) väl i: Skorved. 

dial. *skragg: jfr no. dial. skragg m. 'torr stenig fläck', men även 'sjuklig svag människa': 
jfr sv. dial. skragga 'gå med svårighet'. — Vilken av bet, som föreligger i 
Skraggerud kan vara ovisst. 

dial. skramp väl till dial. adj. skrampig 'mager och torr': Skrampås. 
dial. skrap 'skrap, skräp', betecknande något dåligt, här väl jordmån och växtlighet, ingår 

troligen i: Skrapen, en äng, ä. skr. Skrapängen; Skraperud. 
skred (till skrida): Skrehall (4 ggr; troligen 'skridande berghäll'). 

dial. skrubb 'något ojämnt, skrovligt' (jfr XVII, 131 samt bohus!. dial. skrubbäng 'äng 
på vilken gräsväxten är dålig': jfr även fsv. skrubba 'håla, klyfta', VIII, 301, 
XIV, 150): Skrubbmon. Möjligen också i: Skrubba. Namnet betecknar två 

i Emellertid heter ägaren till Paskegården (XVI, 99 b) A. Pask. Det är ovisst, huru-
vida i detta fall gårds- eller personnamnet är det primära. Möjligen kunna också de båda 
ovannämnda vara bildade på ett sådant tillnamn. 
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torp, vilka i kb heta Skrubbarp och Skrubbelund, av vilka det första snarast 
tyder på mansnamn (jfr XIX, 68). 

skrucka se s. 15. 
dial. skrå 'sned, snett liggande' (jfr XVII, 45): Skrånäset. 

skrälla vb möjligen i: Skrälleberg (jfr Dånebackon). Ovissare är väl Skrällerud 
(kanske snarast bildat på något binamn, jfr värml. dial. skrälle 'gammal skröplig 
person'). 

skrämma f. (i t. e. 'fågelskrämma': jfr Rygh, Gn. II, 40): Skrämman. 
skugga (jfr XIX, 120): Skuggan; Skuggetorp. 

dial. skula vb 'skölja' möjligen i: Skulan (jfr skvala). 
skum: Skumbron. 
skvala vb: Skvalan (XVII, 103, XVIII, 105, säkerligen belägna vid någon bäck som 

kallas Skvalebäck e. d. Jfr Skvalan s. 86). 
dial. skvatt m. 'liten del, ringa mängd, något obetydligt': Skvatten. 

skön: Sköna-bäck (4 ggr), dal, slätt; Skönelid. 
dial. sla(d) 'liggande, svagt sluttande': Sla-bäcken, dalen, hällan,' kas. 

slinta vb: Slintehall. 
dial. slång 'krökning (på en väg)' väl i: Slångberget; Slångerud. 

släng m. i bet. 'sväng, krökning på en väg o. d.' (jfr slång): Slängen (4 ggr); 
Slänge-lid, liderna.2  

slö väl i: Släängen (förmodligen en äng, där vid slåttern lien lätt blir slö). 
små: Små-hagarna, högarna, kulla, kullarna, myrarna. 
smör möjligen med syftning på jordens fruktbarhet: Smör-hagen, lid, kullen.3  

dial. snagg 'kort': Snaggenäs. 
dial. snip m. 'utskjutande parti, spetsigt jordstycke': Snipen (2 ggr); Sniphallen; Snipe-

bergslyckan. 
dial. snipp m. 'spetsigt jordstycke': Snippen (4 ggr); Snippe-mon, rud, torp; Snipp-

stad. 
sol väl betecknande en soligt belägen plats (dock i många fall att anse som rena 

fantasinamn): Solaberg; Sol-, ex. backa, backen, berg, fors, gården, gärdet, 
haga, hem, kullen, lid, vik. 

1  Jfr dock Slaghall (VIII, 50 snyha) med det väl därtill bildade Slaghallstorp 
(VIII, 191 a). Möjligen ingår här slag i bet. 'ställe där timmer kastas ner', 'lodrät bergvägg' 
som i Bockaslaget (XII, 165). Så kunde ock Slahällan urspr. vara *Slaghällan (se även 
E. Noreen, NoB 7, s. 139). 

2  OM Slängom, Slängkring, Slängin se a. 81 f. 
3  Dock kan man, i synnerhet vid det sist anförda namnet, tänka sig 'ställe där religiösa 

smörjelseceremonier ägt rum' (jfr 0. Lundberg, Fataburen 1910, s. 193 11.). 
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spets (kanske använt som tillnamn): Spetslyckan. 
stor: Stora-, ex. backa, gärdet, hed, heden, mosse; Stor-, ex. dalen, hagen, 

lyckan, myren, skogen, stugan, åker, ängen, ö; Store-, ex. backe, gården, 
hagen, klev, mad, mossen, rör, slätt, sten. 

sträcka, subst. och verb (jfr långsträckt): Sträckås. 
stygg, i Dalsl. med bet. 'ful, hemsk': Styggemyr (4 ggr). 
sur väl i bet. 'fuktig' i: Surebacken. Kanske snarast med syftning på surt (mineral-

haltigt) vatten (jfr surbrunn) i: Surströmmen (jfr även syra). 
sus(a) väl i: Susåsen (2 ggr). 
svart: Svarta-, ex. hultet, maden; Svarte-brant, bäcken, dal, kas, maden, vik, 

viken; Svart-, ex. hult, hål, tån, vattnet, åsen. 
dial. svarv 'sväng, virvel, halvcirkel' (jfr XVIII, 144): Svarven; Svarv-hult. Troligen 

också i: Svarvenabben och de därtill bildade Svarvestugan och Svarvare-
1 

dial. sving 'sväng, vägkrök': Svingen.2  
sväng i bet. 'vägkrök'; Svängen (2 ggr). 

dial. svärta f. 'järnhaltig myrjord': Svärte-backen, dal, maden. 
syra i bet. 'fuktighet': Syre-myren, rud. 
sång (kanske avseende fågelsång): Sångåsen. 
söt: Sötelid; väl plats, bevuxen med söta växter (jfr Rygh, Gn. I, s. 9). 
torka, i dial. tork: Torke-kullen, lid; Torkås. 
torr: Torr-hon, tapp. Ovissa äro väl: Torr-skog, skogen (jfr Torrskog, Torrsjö, 

XIX, 136 och 232, där torr ej anses ingå). 
trilla, dial. trölla, torde säkerligen föreligga i: Trillebacke (troldbillsa). 
trind: Trinde-backe, kulle, mosse; Trind.-hagen, kulle. Bildat på trind är 

säkerligen också: Trinten. 
tryta vb 'ta slut' väl i: Tryten (beläget vid Trytebäcken). 
trång adj. (jfr trång n. 'trångt ställe' XIII, 5): Trångeberget. Ett *trång f. 

med bet. 'trångt ställe' tycks ligga till grund för Trången (fråga, 2 ggr i 
Dalsland). 

dial. tränge n. 'trångt ställe (jfr VII: 2, 257): Tränget (3 ggr). 
Som s. led: tränget, Berg-. 

dial. tröka vb 'uthärda, giva sig till tåls' torde väl ligga till grund för: Tröka (2 ggr, 
tr;ga), Trökan (trga), Tröken (tr,jka). Möjligen äro dessa namn urspr. åker-
namn med bet. 'den tålamodsprövande, besvärliga åkern e. d.' 

1  I Svarvare-dalen, kullen, Svarverud (2 ggr) ha vi snarast att göra med yrkesnamnet 
svarvare. 

2  Om det ej hithörande Svingån se s. 87. 
4-220274 
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dial. *tröt f. 'slut', egentligen 'trytande' till tryta (jfr no. dial. traut f.): Tröten (2 ggr 
i Dalsland; jfr Rygh, Gn. III, 197). 

dial. tvi-, tvä-, biformer till tve- (i t. e. tvekluven): Tvibäck, Tväbäcken. 
tvär: Tvär-dalen, maden, sik, tegen, tjärn, åsen, ängen. 
tö: Töliden (väl en mot söder vettande backe, där det lätt töar). 

dial. vessle 'den lille' (dalsl., jfr XIX, 292): Veseleängen. 
vid se vide s. 39, not 2. 
vit: Vita-heden, huset, kullen, sand, torp; Viteberg; Vit-kärr, sand. 
vre(d) n. (till vrida) 'vridning, krökning', säkerligen i: Vre-lid, näsdalen.' 
våt: Våtadal; Våte-backa, backen, kärr, valla; Våthult. 
väder se s. 33, not 2. 
välta vb väl i: Veteklippan. 
öde: öde-, ex. backe, bergen, gården, gärdet, torp; ögärdet (jfr ö s. 19, not 5). 

Ur synpunkten av namnens uppkomst nära besläktade med ovan behandlade äro en 
samling namn, som man skulle kunna kalla likn el sen am n. De ha tillkommit på det 
sättet, att en åker, ett berg e. d. haft en mer eller mindre påtaglig likhet med något 
annat föremål, ett altare, en rävsvans o. s. v., ett förhållande som kommit till uttryck i ett 
namn, som sedan överförts till en lägenhet. Visserligen ha flera redan under avd. A upp-
förda namn (på hals, nacke, huvud o. d.) ursprungligen tillkommit på samma sätt, men 
liknelsen är i dessa fall så gammal och gängse, att de ord det där gäller mer eller mindre 
vunnit burskap som terrängbeteckningar. 

Här torde lämpligen böra anföras: 
altare: Altarberget. 
bytta möjligen i: Böttekulle. 
byxa: Byxan, Byxan. 
hästsko möjligen i: Hästsko-myren, slätt. 
korv: Korven. 
lår: Låret. 
ost möjligen i: Ostakullen. 
pölsa (jfr XIX, 210, 221): Pylsan; Pylse-myren, rud; Pölsekärr. 
ramsa väl 'något långsträckt, sammanhängande': Ramsan. 
remsa: Remsan. 
rump(a), rompa, roppa 'svans, svansformigt jordstycke': Rompan, Rumpan, Rumpen; 

Rumpe-dalen, kullen; Roppekullen. 

1  Något med vrida besläktat ord torde väl föreligga i Vreket (X, 57 a vracat, XVII, 
11 a vrag; jfr Karsten, Sv. bygd i Österbotten s. 245 f.: Vreken). 
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rygg i sammansättningar som: Bocka-, Galt-, Gete-, Rå-ryggen. 
fsv. *räfs-hali 'rävsvans' (jfr XVII, 22): Rassaletorpet. 
dial. skupp m. (dalsl. skop) eg. 'säck eller påse, bildad av fisknätet': Skuppen, Skoppen; 

Skopperud. 
skåk 'skakel' (jfr XVIII, 160, XVI, 56 med R.o.T.): Skåk, Skåken, Skåkerna; 

Skåkemyren. Ovisst är väl Skåcken (XIX, 137 b skeika); kanske endast 
osäker uttalsuppteckning och hithörande. 

tarm: Tarmen. 
dial. tut m. 'pip, utskjutande udde': Tuten. 

våm 'kreatursmage' (jfr XIX, 122): Våmmadalen; Våmmedalen. 

C. Ord, som beteckna ett ställes läge i förhållande till 
ett annat. 

bakom: Bakom. 
bort(a): Bortistugan. 
fram: Fram-gård, gården'; Frami-gården, stugan. 
framme: Framme (3 gånger i Tössbo hd). 
hin- 'på andra sidan, längre bort' (jfr hin-sides) troligen i: Hinndalen, samt komp. 

hin dare troligen i: Hinnarslätt. 
hög se s. 9. 
in: Inåserna. 
låg se s. 37. 
mellan m. m.: Mellan-, ex. gården, gärdet, huset, kullen, renen, skiftet, stugan, 

torpet; Mell-, ex. byn, torp, ängen; Mellerud; Mellom-, ex. backen, berget, 
gården, hult, skog, torp. 

mitt: Mittbäcken. 
ned m. m.: Ned-sjölund, skottan; Neder-, ex. 

Nedrabo; Nedre-, ex. gården, hule, kilen; 
Ner i stugan (5 ggr); Närabo; Närebo (fsv. 
nidhra, nidhre, jfr XIV, 192). 

norr, nord m. m.: Nol; Nol-, ex. gården, hagen, 
Nor-dal, lund, maden; Nordan-led, ängen; 
bygget, dal, gården, hult, kas, led, lid, 

Om Framnäs se 8. 80. 

byn, gården, kas, lyckorna; 
Neri-gården, stugan (2 ggr); 
nädhra, nädhre, biformer till 

hed, hem, maden, torp, äng; 
Nord-, ex. backa, berget, bo, 
marken, torp; Nordenhaga; 
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Norderud; Nordistugan (2 ggr); Nord i stugan (4 ggr); Norragärde; 
Norr-, ex. backa, bro, gården, hyltan, lund, skog, å; Norre-gården, hall, 
lid; Nortorp. 

näst 'närmast': Näståsen; Nästa-bron, gården; Näste-backen, gården. 
opp (jfr upp): Oppi; Oppistugan. 
sunnan: Sunnamon. 
söder m. m.:  Söder-, ex. backen, by, dal, gården, gärdet, hagen, hult, kas, lid, 

skog, torpet, ängen; Söder i stugan (2 ggr i Dalsl.); Södre-gården, kas; 
Sögården; Sönnåsen 	1, 131 a); Sör-, ex. by, fjus, gården, hagen, 
hult; Söri (2 ggr i Vedbo hd); Sörigården (3 ggr i Dals1). Hit väl också: 
Sönertorpet (kb Södertorpet). 

under: Under-backen, ås, åsen. 
upp(e) (jfr opp): Uppegården; Uppe i stugan; Uppi-gården, stugan (3 ggr); 

Uppstugan. 
ut(e): Utestugan; Ut-gärdet, jorden, läggerna,1  marken, skiften, skogen, vik, 

åsen, ängen; Uti. 
yttre: Ytter-gården, heden, skogen, ås; Yttraåsen; Yttre-gården, gärde, led. 
väster m. m.: Västan-torp, väga, å; Väster-, ex. backen, berg, dal, gärde, hult, 

kärr, led, mad, rydet, skog, äng; Väst-, ex. gård, hagarna, kaserna, stugan, 
torp; Västra-, ex. gärde; Västre-, ex. gården; Väster i stugan (2 ggr); 
Västi; Västistugan. 

dial. åvare 'övre': Åvaregården (jfr även övre). 
öster m. m.: östanå; Öst-, ex. berg, bo, gård, gärdet, högen, torp, äng; Öste-

garde; öster-, ex. backa, berget, bo, dal, gården, gärdet, kärr, lid, äng; 
stra-, ex. gärde, hall, holm.; östregården; öster i stugan; Osti; öst i 

stugan. Namn av typen Osti, Ost i stugan, Söri, Västi, Västistugan före-
komma ej i Västergötland utan tillhöra samtliga Dalsland. 

övre (ibland uttalat med den dial. formen åvare- ; så skrivet endast i Åvaregården; 
se ovan): Över-, ex. byn, gården, hester, hule, lida, ås; Övra-bo, torp; 
Övre-, ex. gården, säter. 

D. Ord, betecknande något till djurriket hörande. 
abborre: Abborra-torp, torpet, ås, ön; Abborr-ås, åsen. Hit troligen också: Aber-

åsen, hultsäng (till något Abborrhult IX: 2, 116, 156). 
dial. andrik m. 'ankbonde, andhanne': Andrikakällan. 

bagge, säkerligen i de flesta fall använt som mansn.: Baggaryderna; Bagge-berga, 
bol, by, fället, hagen, rud; Bagg-hultet, maden, ås. 

1  Väl ungefär 'utmark', om lägg se XVII, 139 med R. o. T. 
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bi: Bihultet. Möjligen även i: Bigården, samt sekundärt: 
bistock: Bistocka-backen, maden. 

fsv. bjur m. (i västliga dial. byr) 'bäver': Bjur-bäck, dämman, hem, holmen, hålan, 
stämman; Byr-hult, hålet, um. 

björn (i många av nedanstående säkerligen använt som mansnamn): Björ-, ex. bo, 
bäck, dal, mad, myst, skogen (med n fallet mellan två konsonanter);' 
Björs- (med n fallet mellan r och s) by, hålan, maden, torp; Björna-backen, 
dal, kullen, kärr, lyckan, vad; Björn-, ex. dalen, holmen, husen, hyttan, 
hagen, ås, åsen; Björns-berg, holm, mossen, mysten; Björne-, ex. backen, 
myren, rud. Björne är väl en ellips av ett *Björnebol e. d. Bjär-bo, red 
(av biärnar, fsv. gen. av biorn 'björn'). 

bock (i dial. bok av äldre buck; i många av nedanstående säkerligen använt som 
tillnamn): Bock-hagen, kullen, siken, ås; Bocka-berg, mad, svedjan; Bocke-
kasen, myren, rud ;2  Bocks-berg, hall, ås, åsen. Säkerligen också i: Box-
hult (jfr Bocksås IX: 2, 146); Boksryd. 

bäver: Bäverdalen. 
djur 'vilda djur, särskilt av hjortsläktet': Djure-bäck, hagen.3  Något ovisst är: 

Djursnäs (pcjancbs). Sekundärt: 
djurgård: Djurgården (4 ggr, under gods och frälsegårdar). 

duva (kanske även använt som tillnamn): Duve-dalen, lund, lyckan, näsen, torp, 
torpet. 

ekorre: Ekorrebäcken. 
fisk: Fiskabäcken; Fiske-, ex. maden, myrarna, plan. 

dial. fjäderhane 'tjäder': Fjäderhanakullen. Troligen också genom s. k. reduktion4  i: 
Fjär-ås, åsen; Fjärekulle. Möjligen också i: Fjänaliden, då man finge an-
taga en sammandragning av ett *Fjäderhanaliden. 

fågel (även använt som tillnamn): Fågeln,- Fågel-, ex. kärr, maden myren, ås; 
Fågla-, ex. backen, kullen, rydet; Fågle-, ex. bäcken, kärr, kas; Fågels-
berg, mad. 

fåle (dial. fa, fika) 'föl': Fålamossen; Fölhult. 
får: Fårängen; Fåra-klipporna, täppan; Fårekasen. 
fä: Fä-, ex. bron, kroken, led, maden, tån, åsen; Fiastaden.3  
galt (även använt som tillnamn Galt, Galte; se IX: 2, 18): Galt-holmen, ås, 

åsen; Galte-backa, berg, kulla, mad, rud, viken. 

1  Av ett Björdal kan möjligen Björedal (IX: 1, 83 a) ha uppkommit. Om Björet 
(XVI, 93 b) är en elliptisk bildning till det närbelägna Björviken är ovisst. 

2  Bockebron (XII, 145 a) innehåller snarast bock i bet. 'träbock' (ställning under bron). 
8  Om Djuret (XVIII, 65 a) är en elliptisk bildning till det närbelägna Djurehagen 

är ovisst. 
4  Jfr Wigforss, NoB 6, s. 119. 
5  Om övergången ea till ia se Wigforss, NoB 6, s. 114 ff. 
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gast 'kattuggla', även i bet. 'spökväsen' (jfr VII: 1, 112): Gast-ek, hultet, husen, 
ås, åsen. 

grågås: Grågås (väl elliptiskt av något Grågåssjön e. d., jfr XII, 156). 
grävling: Grävlingsåsen. 
gumse (även använt som tillnamn): Gumse-backen, rud; Gumstorp. 
gås: Gåsa-hagen, lyckan, viken; Gåse-backen, dal. 
gädda: Gäddvik; G ädde-, ex. vasskas, vik, viken. 
gök (möjligen använt som mansnamn, jfr XT, 64): Göka-lyckan, torpet. Något 

ovisst är Gökerud (XVIII, 105 a Mara) då fågeln gök i ortens dial. heter gr2k. 
dial. göpa f. 'lodjur': Göpe-dalen, ås; Göp-ås, åsen. 

hare: Har-högen, strömmen, udden, ås, åsen; Rara-, ex. backarna, berget, hålan, 
kullen; Hare-, ex. M011, strömmen, udden, åsen. 

hjort (även i dess användning 
Hjorta-, ex. dg, dalen, 
vadet; Hjorgsås.1  

dial. hors 'häst': Hors-, ex. dalen, 

som tillnamn): Hjort-, ex. hulan, kulla, 4, åsek; 
lnyd, svOjan, torpet; Hjorte-, ex. backen, dal, • 

vad, ås, åsen; Horsa-kärret, mossen; Horsemad. 
hund möjligen i: Hundängen; Hunda-hagen, kärr. 
häst: Häst-, ex. hagen, näset, ö; Hästa-betet, mossen, rydet; Häste-bäcken, 

kas, kasen. Hit hör naturligtvis också Hästabytet, säkerligen 'ställe där man 
bytt (växlat) hästar, skjutsstation'. 

hök (även använt som tillnamn): Höken, väl elliptiskt namn; Hök-, ex. ån, ås, åsen; 
Röka-lyckan, mo, torpet, vik; Höke-mon, mosse, myren, rud, viken. 

höna (möjligen 'rapphöna' men även använt som tillnamn, jfr X, 222): Hönhult; 
Höne-mosse, slätt. 

höns (möjligen 'rapphöns'): Hönsakärr. 
igel: Iglakärr (jfr Iglakärrssjön IX: 2, 209). 
järpe: Järp-hult, ås. 
kaja: Kaje-backen, berg. Om Kajron (XIV, 65) är en sammansättning av kaja 

och ro och betecknar en plats, där kajor bruka hålla till, är ovisst. 
kalv: Kalv-hagen, kärr, ängen, ön; Kalvabacken j 2  Kalve-kullen, myren. 
katt 'lodjur, vildkatt' (jfr XV, 90 men även använt som tillnamn): Katt-hultet, 

husen, torpet, ås; Katte-berg, rud, stad. 

1  Namn som Hjorts-kulla, näs äro synnerligen ovissa, då de lika väl urspr. kunna 
innehålla mansn. Joar, Hjor e. d. 

2  Kalvared (XI, 119 b) är kanske lån från d:o X, 36 eller som detta bildat på ett 
mansn. Kalve (el. Kalv). På mansn. Kalv är väl snarast Kalvsbacken bildat. — Övriga 
namn på Kalv-: Kalvvik, Kalvebäcken, Kalvsås (Kalvsjöås) äro bildade till sjö--
namn: Kalven (Kalvsjö), där kalv betyder 'en mindre sjö bredvid en större' (se t. e. IX: 
1, 275). 
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kid troligen i: Kenäs (jfr XIX, 164). 

dial. kidde (§h/d) 'kid': Kiddaslätt; Kiddesten; Kiddhagen. 
killing (väl även använt som tillnamn): Killingehagen; Killingsås (jfr IX: 2, 

150); Killingen (XVII, 107 a) är kanske snarast lån från Killingen XVII, 8 
(om vars bildning se R. o. T.) eller bildat på samma sätt. 

knott troligen i: Knottahålet; Knotterud. 
ko: Ko-, ex. berg, bron, hagen, klev, maden, mossen. 
korp (väl även använt som tillnamn): Korp-hult, mon, ås, åsen; Korpe-bo, 

fället, rud. 
dial. kroppa f. 'ruda': Kroppe-dammen, dammet. 

kråka: Kråke-backen, berg, bo, dalen, lund, rud, rör, skog, slätt, torp, torpet; 
Kråk-hult, kullen, slätt, ås. 

kviga se kvi, s. 47, not 4. 
kyckling: Kycklingekullen. 
lamm: Lammåsa; Lammabron; Lammehage. 
lejon se Lejon s. 71. 
lom: Lom-, ex. fors, hult, sjö, udden, åsen. 
loppa: Loppe-ryd, torpet; Loppås. Namnen äro väl urspr. smädenamn. 
lärka (väl även använt som tillnamn): Lärke-berg, bo, torp; Lärkan (troligen ett 

elliptiskt namn). 
löja väl i: Löjenäset. 
mygga: Mygge-dalen, rönningen.1  
myra se myr s. 12, not 3. 

myrstack: Myrstacken. 
märr: Märrkasen; Prlärrekas. 
mört (även använt som tillnamn; jfr XVII, 110, VII: 1, 218): Mört-, ex. hålan, näs, 

vass; Mörte-bol, rud, viken. 
orm (även använt som mansn.): Orm-hult, högen, kärr, kärrshagen, ås, ön; 

Orma-bergen, berget, gården, kulla. 
orre (möjligen även använt som tillnamn): Orre-, ex. backen, kaserna, kullen, mon, 

myren; Orra-holmen, kullen, torpet; Orr-hult, vik, ås, åsen. 
ottor se utter. 
oxe: Ox-dal, hagen, näs, ås; Oxa-backen, svedjorna. Troligen också (av fsv. gen. 

pl.): öxnasten; öxnås (kanske till öxnered; jfr Oxnäs XVIII, 50). 
padda: Paddegärdet. 

i Möjligen ingår dial. mugga, biform till mygga, i Mugge-bo, rud, Moggeberg (jfr 
dock XVI, 132, XIX, 20). 
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fsv. ramn 'korp', i många fall använt som mansnamn. Nedan anförda namn äro dock till 
sin härledning ganska ovissa, då i vissa av dem kan ingå helt andra ord; (jfr 
ramm s. 13, Ramnered XII, 94, Ramlamosse VI, 220). 
Ram- (med n fallet mellan två konsonanter) berget, hult, bo, dal, fors, holmen, 
hulta, hultet, näs, skog, slätt, svedjan; Ramna-backen, slätt; Ramn-hult, 
hultet, ås; Rams- (med n fallet mellan m och s) berg, dalen, hage, lund, 
åsen; måhända också i: Ranndalen. 

rede Vågelredei: Reden, samt i den dial. formen rele el. relle (jfr XTX, 118): Relen; 
Rellemyren. 

råbock: Råbocke-högen, lund. 
råtta: Råtte-bo, kullen. 
räv (även som tillnamn eller mansnamn): Räv-, ex. berg, brännet, högen, ås, åsen; 

Räva-backen, dalen, kulle, kullen, slätten; Räve-, ex. dalen, näset, rud, 
slätt; Rävs-kullen, näs, rudorna.1  

skata (möjligen även använt som tillnamn; se VII: 2, 236) väl i: Skate-backen, 
bäcken, kullen, rud.2  

dial. smale (fsv. small) 'småboskap, vanligen får': Smala-hagen, lyckan, viken; Smale-
backen (samtliga med uttalet smak- , vilket visar att vi ej ha med adj. smal 
att göra). 

so torde ingå i: So-dalen, gatan, högen, ås, ön. 
sparv: Sparven (villastadsnamn); Sparvelund. 
spätt 'hackspätt' möjligen i: Spättatorp; Spätt-holmen, ås. 
stare (möjligen även i dess användning som tillnamn): Staren (villastadsnamn); 

Staradamm; Startorpet. 
stut 'ung oxe': Stut-högen, åsen; Stutaliderna.2  
svala (kanske även i dess användning som tillnamn): Svalan (villastadsnamn); Svale-

backen, hult, myren, slätt, torpet; Sval-torpet, udden, ås. 
svalbo väl i: Svalbo-hult, mosse. 

svan (även använt som tillnamn): Svan-bo, torp, vik, åsen; Svana-holm, torpet; 
Svane-fors, holm, rud. Något ovisst är väl Svanseryd. 

svin: Svin-kullen, ån, åsen; Svina- ex. berg, kulla, slätterna, tån. Synnerligen 
ovissa äro: Svinsåsen; Svinserå. 

dial. sö m. 'tacka' torde ingå i: Sö-hagen, husen, kroken.4  
dial. tasse 'varg' (jfr vgt.dial. tåsamarkar 'öde, obebyggda marker') ingår i: Tassebäcks-

mon, väl till någon bäck *Tassebäcken. 

1  Om Rassaletorpet se s. 27. 
2  Jfr dock skate, 8. 15. 
3  Oviss är anledningen till namnet Stuten (XVIII, 35 a). 

Märk dock att sö- även kan vara ett urspr. söder (sör) se s. 28. 
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trana (även använt som tillnamn): Tranan (anledningen till namnet obekant); Tran-

bo, fläcken, hus, torp, torpet, åsen; Trane-, ex. bäck, gårde, gärdet, maden. 
trast: Trasten (villastadsnamn). 
tupp möjligen i: Tuppabo (i så fall väl använt som binamn; kanske dock en bildning 

till topp). 
dial. tåssa 'groda' väl i: Tåssebaeken. 

uggla: Uggle-berg, bo, dalen, näs, åsen; Ugglåsen. 
ulv (i många fall säkerligen använt som mansn., Ulv el. Ulve): Ulv-ås, åsa, åsen, 

ön; Ulva-kulle, näs; Ulve-dalarna, rad; Ulvshed; Ulvsered (med e-inskott); 
Ullserud (samma namn med konstlad stavning). På mansn. Ulv torde även 
Ulvunga och Ulsät (= Ulvsäter?) vara bildade. 

utter (dial. (Star el. 6tar): Utter-bo, bot, sjö (jfr naturnamn VII: 2, 299). Ovissa 
äro väl: Otterstugan (väl snarast bildat till ett tillnamn Otter), Otterud. 

uv: Uvåsen. 
varg (kanske använt som tillnamn; jfr IX: 1, 14): Vargerud. 
vädur (i dial. väre) möjligen i: Väduraberget (vcrabariat); Väraviken; Väre-

hagen 2. 
ål: Ål-bäck, fisket. 

ålgård (fsv. al(a)gardher) 'fångstgård för ål' torde ingå i: Ålgårdsliden. 
ålkista: Ålkiste-bäcken, kullen. 

älg (även använt som tillnamn; jfr Älg s. 75): Älgtdalen, hagen, hult, mon, ån, 
åsen, ö; Älge-backen, mon, myren, rad (XVIII, 131)3, slätt, sten; Ålgatorp; 
Älgarås (fsv. gen. sg.); Ålgareåsen (fsv. gen. sg., utvidgad som i Brudare-
backen XII, 78).4  

ärla: Ärlan (villastadsnamn). 
örn (även använt som tillnamn): Öm-dal, hallen, udden; Ornatorpet; örne-berg, 

rud; Ornsberg. 

1  I detta sista ha vi dock kanske snarare vb. tjudra (ya); så torde väl också vara 
fallet i Tjurekullen. 

2  Kanske dock snarare väder (vär) 'blåst, vind'. Detta torde väl också ligga närmast 
till hands i Värekullen och Värängen så också uppfattat i Vädervik (vårvik). 

3  Jfr Älg s..75. 
4  Möjligt är ju, att i något av ovanstående ursprungligen ingår äle (se s. 34) sedermera 

omtytt till älg-. 

5-220274. 

• 



34 

E. Ord, betecknande något till växtriket hörande. 
fsv. akarn 'ollon': Akarnevik. 

al (i vissa fall väl i dess användning som tillnamn, jfr Al s. 67): Al-, ex. backen, 
bäcken, dal, kas, näs, udden, äng; Ala-bräckan, bäcken, fors, näs; Ale-, 
ex. backen, kas, kärr, lund, maden, myst, skogen. 

dial. äle n. avledning av al, betecknande 'samling av alar, ställe där det växer alar' (även 
'virke av al, alträ'): Ale-backen, dala, dalen, kärr, mosse, mysten; M-
åsen; Elledala (fastställd oriktig form). 

dial. alder '(grå)al' torde ingå i: Ardera (Mara) och Aldalen 
alm (i vissa fall kanske i dess användning som tillnamn; jfr MAIN s. 67): Alm-

hestra, näs, vik, ås; Alme-dal, holm, lund, näs. 
dial. älme (jfr äle ovan): Älme-berg, dal, kull, lund; Älm-hult, ås, åsen. 

anis (se Lyttkens, Sv. växtn. s. 467 ff.) torde ingå i: Anisamyren (jfr peppar s. 37). 
apel: Apel-, ex. backen, högen, skog, ås; Apla-backen, kullen, kärr; .Aplebol; 

Apal- (fsv. apald) högen; Apelsberg (väl en modern bildning). Äpple- se 
s. 39. 

dial. arre '(grå)al': Arrebacken. 
ask: Asken (namnet är givet efter en stor ask, den största i socknen); Askåsen; 

Aske-, ex. dalen, draget, lund, myren. 
dial. äske n. (jfr äle ovan): Äske-backa, berg, dal, dalen, ryd, slätten; Äskås. 

asp: Aspa (ispa), med därtill bildat Nordaspa och Söraspa. 
dial. äspe (jfr äle ovan): Äspet; Äspe-backen, dalen, kullen, lund, tången, vik; 

Asp-ås, åsen.1  
bark: Barkhult (jfr näver s. 37). 
barr torde väl ingå i: Barr-parken, ås och Barrverkshagen. 

dial. barrlind 'idegran': Barrlinde-dalen, kasen, maden, myren. 
bast se bastu s. 40, not 1. 
björk (möjligen i vissa fall i dess användning som tillnamn): Björken (3 ggr byårka 

el. bjårka, best. f. sg. av björk, men VII: 1, 31 bOrkan, väl elliptisk bild-
ning av något med björk sammansatt namn); Björka; Björk-, ex. hagen, hem, 
holmen, kulla, lund, sta, säter, ås, åsen, äng. 

dial. björke n. (jfr äle ovan): Björke, Björket; Björke-, ex. backen, berg, bo, dal, 
kullen, kärr, lid, lund, rabben, torp;2  Björkes-backen, hult. 

1  Sekundärt hör säkerligen hit Äspingstorp (XI, 49, 83, det senare avsöndring till 
Aspholmen), väl bildat på ett tillnamn Äsping, person från Aspholmen e. d. 

2  i dessa med Björke- sammansatta namn kan man dock ej avgöra, huruvida f. led, är 
björk f. eller björke n. eller tillnamnet Björk. 
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blom (möjligen även i dess användning som tillnamn; jfr Blom s. 67): Blom-backa, 

backen, berg, kulla, skog, åsen. Mycket ovissa äro Blomma-skog, torp. 
blomster: Blomster-backa, backe, dalen, slätt, äng, ängen. 
blåbär: Blåbärs-kulla, kullen, mossen, ås. 
bok: Boken; Bok-backen, hult, hultet, ö; Boke-berget, lid, liden, lund. 

dial. boke n. (en ej omljudd neutr.-bildning till bok, med samma bet, som böke nedan): 
Boket. 

dial. böke n. (jfr äle s. 34): Böke; Bökenäs; Bökåsen. 
brakved torde möjligen ingå i: Brakahult (i så fall elliptiskt bildat). 

dial. bråkorn 'Triticum dicoccum el. Hordeum hexastichum el. distichum', se Lyttkens, Sv. 
växtn. s. 1428, 1443): Bråkornemyr. 

bär: Bärakullen; Bär-kulten, udden. 
böke se bok. 
ceder se Ceder s. 68. 
ek, dial. eke n. (jfr äle s. 34). Vid de sammansatta namnen är det ovisst om urspr. 

ek el. eke ligger till grund, då t. e. Ekudden, Ekebacken lika gärna kunna 
vara sammansatta med det ena som med det andra. Eke, Eket; Ek-, ex. 
backen, hagen, holmen, hult, kullen, udden, ås, åsen; Eka- (väl gen. pl.) slätt; Eke-, ex. backen, berg, dalen, draget, drågen, högen, liden, lund, 
ryd; Ekes-lund, ås; Ekendal (modern konstlad bildning). I Ekebron ingår säkerligen eke i bet. 'ekvirke'. 
Som s. led: ek, ex. Gast-, Mål-, Ramfru-. 

en, dial. ene (jfr äle s. 34 samt ek, eke ovan): Enet; En-holmen, åsen; Ene-, 
ex. backen, berg, dal, hagen, kull, kullen, lund. 

dial. ener m. 'en': Enern; Ener-hög, högen, kullen. 
fur(a) f., fure n. (jfr ide s. 34 samt en, ek ovan): Furan (fåra) (jfr Asken s. 34; 

kunde väl annars möjligen vara best. form av dial. Pr 'fåra', vilket gäller även en del av de följande namnen); Furet; Fur-, ex. näs, ås, åsen; Furu-, ex. 
backen, berg, dal, dungen, kullen, lid; Fure-, ex. lund, slätt. 

gran f. (även i dess användning som tillnamn, jfr Gran s. 69): Granen; Gran-, ex. 
backen, bäcken, dalen, hult, kullen, lid, ås; Grane-bo, lid, lund; Grans-
berg, holm, torp, torpet, tull. 

dial. grane ii. 'granskog' (jfr boke ovan): Granet. 
gräs: Gräs-, ex. backen, dalen, holmen, hult, kärr, lund, mon, mossen, näset, 

ryd, svedjan, ås, ö; Gräselid. 
hallon väl i: Hallonberg. 
halm se myrehalm s. 37. 
hassel: Hassel-backen, dalen, liden, liderna, vallen, åsen, ängen; Hasslakärr; 

Hassle-, ex. backen, berget, hagen, hultet, ryr. 
dial. hässle (jfr äle s. 34): Hässlet; Hässle-, ex. berget, kullen, åsen. 
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havre: Havre-hult, jorden, kulle, maden, svedjan; flavrås. 
humle troligen i: Humle-gården, åsen; Hummelslätten.1  
hägg torde ingå i: Hägge-backen, dalen, lid, lund, maden, rud.2  
hässle se hassel. 
hö: Hövägen. 
idegran torde möjligen ingå i: Idala (3 ggr i Nordals hd); Ide-backen, holmen. 
korint ingår väl i: Korinterud, men i vilken bet. är högst ovisst (kanske använt 

som tillnamn). 
korn: Korn-hagen, ås, åsen. 
kotte se kott s. 10. 
krydda möjligen i bet. '(starkt doftande) blomma' (jfr vgt.dial. kritc_laketst 

bukett', eg. 'kryddkvast'): Kryddekas. 
dial. krösa f. 'lingon': Krösehall; väl ock i: Krösabäck. 
dial. kräkling 'kråkbär': Kräcklinge-kulle, kullen. 

kål: Kål-täppan, åsen(?). 
körsbär: Körsbärskullen. 
lilja (säkerligen även i dess användning som tillnamn): Lilje-berg, berget, dal, 

dalen, holmen, näs, red, rydet, ro, rud; Liljendal (konstlad bildning; jfr t. e. 
Rosenhill)3. 

lind f., dial. linde n. Namnen på Lin-, Lind-, Linde- äro till sin härledning synner-
ligen svårbestämbara då här flera möjligheter föreligga: trädet lind torde vara det, 
varpå dessa namn oftast äro bildade, dessutom förekommer linde n. 'ställe där 
det växer lindar' (tydl. i ex. som Linde, Lindet, även: Linnet etc.). Vidare 
ha vi säkerligen att i åtskilliga fall räkna med tillnamnet Lind (troligen i sådana 
ex. som Linds-bo, borg etc.), och otänkbart är ej heller linda f. 'åkerlinda, 
åker som för tillfället ligger obrukad' (i uttr. som »åkan (gan) legar i linda»). 
Slutligen äro åtskilliga lägenhetsnamn på Lind- bildade till gårdsnamn på Lind-. 
Däremot torde vi aldrig ha att göra med lin, fastän en del namn kunna se så 
ut, då detta ord ej torde förekomma i vgt.dial., utan överallt ersättes av hör 
(hor). Vilket av ovanstående ord, som i varje särskilt fall ingår i nedan uppförda 
namn, kan således ej med visshet avgöras. Linden, Linde, Lindet; Linda-
holm, red; Lind-, ex. bo, dalen, hem, holmen, hult, åsen; Linde-, ex. 
backen, berg, bäcken, dalen, gärdet, kleven, kulle, rud; Linds-, ex. bo, 
borg, dal, torp, ås, åsen; Linnet (linat); Linet (Rant; jfr vgt.dial. mignt 
'minnet' slant 'sinnet'; ett mindre genuint uttal representerar linat ovan); 

1  Däremot torde Humlatorp snarare innehålla ett mansnamn Humle (jfr t. e. XVII, 20). 
2  Dock något ovissa, då kanske i något lika väl kan ingå fsv. rnansn. Hägge (jfr XIV, 

70), vilket väl snarast är fallet i Häggarpet och Häggaberg. En tredje möjlighet är att 
vi ha hägge 'hage' (se Sahlgren, Sv. landsm. 1912, s. 58; jfr Hägghult IX: 2, 122). 

8 Flera av ovannämnda torde snarast vara att anse som fantasinamn. 
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Linnatorpet; Linne-backen, berg, dal, hult, vattnet; Linhult (alternativt 
namn på Linet ovan).' 

ljung m., f. el. n.: Ljunget, Ljunga; Ljunga-, ex. backa, dal, skog, slätt; 
Ljung-, ex. backen, bräckan, by, hem, hög, kullen, lid, rydet, vik, ås.2  
Som s. led: ljung, ex. öster-; ljunga, ex. Skäll-. 

dial. låg 'kullfallet träd' ingår möjligen i: Låg-vrån, åsen, ö. 
lönn f., dial. lön(n)e n. (jfr lund, lunde s. 11): Lönnen; Lönn-, ex. arp, by, hult, 

åsen; Lönne-backen, berg; Lönåsen; Löne-bo, hult; Lönns-backen, hultet, 
åsen; Lönsåsen. Namnen på Lönns-, Löns- förutsätta väl snarast ett *Lön-
nee(-åsen), där e sedermera fallit. Jfr äldre skrivningar för Lönnåsen (X, 106). 

löv: Löv-, ex. bråten, dala, hagen, hem, maden, sta, udden, ås; Löve-, ex. dal, 
lid, rud; Lövaskog. 

mossa se mosse s. 12. 
dial. *myrehalm 'vass'? torde ingå i: Myrehalmen. På samma gård finnes nämligen en 

mosse Myrehalmsmossen. Troligen är Myrehalmen en ellips av detta namn.3  
mysk 'Asperula odorata' el. 'Anthoxanthum odoratum': Myske-dalen, kasen, rad; 

Myskhagen; Mysken kan tänkas vara en ellips av ett *Myske-kasen e. d. 
nässla (i dial. även nättla): Nässlabacken; Näs sie-bråten, åsen; Nässle är väl en 

elliptisk bildning; Nättledalen. 
näver: Näver-hult, ås, åsen; Nävrabacken. Väl ock i Näverlidmon (XIX, 17 a) 

till något *Näverlid. 
peppar (möjligen av något av de många sv. växtn. där peppar ingår som sammansätt-

ningsled): Pepparmyren.4  
pil: Pilalyckan; Pile-kasen, rad. 
pors: Pors-mad, myr; Porsemyren. 
ris även i bet. 'småskog' (se XVI, 88); Ris, Riset, Risa, Risen; Ris-, ex. backen, 

högen, kas, kulla, lyckan, näs, åsen, äng. 
i Troligen hör väl hit också Linsberg (VII: 2, 239 a). Namn som Lineberg (Ix: 1, 27 a, 

XIV, 129 a linabdrj), Linedal 	153 a) kunna ju ha annan härledning (lina, Lina), 
men i kan också mycket väl tänkas bero på olika upptecknarvana gentemot t. e. /214bcbrj, 
Linneberg VIII, 105, uppfört här Ovan. 

2  Namnen Ljungs-berg, bo, dal, hed, kulla, lund, näs, torp äro säkerligen ej urspr. 
bildade på ljung (möjl. på något gårdsnamn Ljung), utan torde, kanske samtliga, innehålla 
mansn. Jon och borde väl i så fall normaliseras till Jonsberg etc., vilket också skett på något 
ställe (t. e. Jonsbo 	1, 157 yögsbo), jfr t. e. Jonsgården VI, 18 jögsgetn,; Jonstorp d:o 
jögstvrp, se vidare Jon s. 61. I Ljungela-ryd, ryden ingår förmodligen något binamn Ljungel 
person från någon gård på Ljung- e. d.' (jfr Götlind, Stud. i västsv. ordbildn., s. 101, 103). 

3  Likaså kan man förmoda att Halmen (XVIII, 85, binamn till en annan del av samma 
gård) är en ytterligare reduktion av samma namn. 

4  Jfr Anisamyren (s. 34). Ställena höra under samma gård och heta urspr. båda 
Myren. Måhända äro namnen antitetiska bildningar för att skilja ställena åt, och man be-
höver kanske ej räkna med att några svenska växtnainn innehållande anis och peppar ingå. 
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ros. I dial. betyder ros ej 'ros' (Rosa) utan 'blomma' i allmänhet, i allmogens mun 
dock ofta specialiserat till 'ogräsblommor i klövervall, på äng (baldersbrå o. d.).' 
Denna sista bet. kan nog skönjas i en del av nedanstående ortnamn, men allra 
oftast äro dessa fantasinamn, unga bildningar utan annan bet. än att stället skulle 
ha ett »vackert» namn. Detta framgår särskilt i de osvenska bildningarna 
Rosen-, Rosens-. Samtliga anföras emellertid här: Rosen; Ros-backen, hill, 
kullen, vall; Rose-backen, hill, hult, kullen, lund, red; Rosen-berg, borg, 
dal, dala, (dalshålan), hill, höga, höjd, kulla, lund, rönningen, skog, vik; 
Rosensberg. 

rova troligen i: Rove-gården, hålan, kas, lyckan (jfr dock XIX, 119). 
ruska f. 'triidruska, buske' möjligen i: Ruskås. 
råg: Råg-hagen, vallen, ås. 
rönn f., dial. rönne n. (i dial. även runn(e) och ränn(e). Jfr XIV, 34, X, 110). Huru-

vida vi i en del av nedanstående namn ha det fsv. röne m. 'rönn' (jfr XI, 124) eller 
rönne n. 'rönndunge' (jfr al äle), som tydligen är fallet i Runnet (se strax här 
nedan) kan vara ovisst. Rönnen, Rönne; Rönn-dalen, holmen, högen, slätt, 
ås, åsen, ängen; Rönne-, ex. backen, berg, bro, bråten, dal, skog; Rönås. Rönsås 
innehåller väl snarast urspr. gen. av rönne n.; jfr ä. skrivningar för Rönnåsen 
X, 110); Runnet; Runneberga; Runnliden. Rändekullen (r&ndak8l2n).' 

rör 'vassrör' (jfr s. 14); Rör-botten, maden, maderna, mossen, myra, näs, vik; 
Röre-grund, myr, myren. 

sal, sald, sill(e), silje se sälg. 
dial. skant 'förtorkat träd' (se II, 34): Skantås (IV, 51 a, VII: 1, 17 b, VIII, 191 a). 
dial. slinna f. 'blåbär': Slinnetorpet. 

starr 'starrgräs' möjligen i: Starren. 
dial. stirregräs (sUragrces) 'dallergräs' (Briza media)2, ligger troligen till grund för Stirre-

maden. 
svingel (se Lyttkens, Sv. växtnamn, där namnet svingel upptages för flera olika 

gräsarter): Svingelkärr. 
säd: Sädmaderna. 
sälg. Detta växtnamn har i dial. en mängd växlande former och uttal. Troligen böra 

samtliga nedan anförda ortnamn härledas ur någon av dessa former. 
sal: Sal-myren, åsen, äng, ängen. 
sald: Salde-backen, lund. 
sill(e): Sille-backa, backen; Sillbergsmyren. 

1  I kb skrivet Runnekullen; uttalet ud har en parallell i Rännekulla (XIV, 34) och 
är att betrakta som en slags »hypersvecism» eller sammanblandning med urspr. ud, vilket just 
i dessa trakter (Ås, Gäseno hd) enl. uppgift av dr J. Götlind ofta bibehålles. 

2  Känt från vgt.dial. av dr J. Götlind; verbet stbra 'dallra' är upptecknat från Fors sn, 
Flundre hd. 
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Silje-dalen, högen. 
säll: Säll-bäcken, sten. 

säv se s. 87. 
tall: Tall-backen, bo, höjden, kasen, udden, ås, åsen; Talle-mon, röd. 

dial. tranter (pl., dalsl.) 'tranbär' torde ingå i: Tranterud (3 ggr, alia i Dalsland). 
dial. tryssel 'brakved' (Rhamnus frangula se Lyttkens, Sv. växtn. s. 581): Trössledal. 

träd: Trädbacka. 
dial. tröske (trkya) 'brakved' (Rhamnus frangula se Lyttkens, Sv. växtn. s. 581): Tröskedal. 
dial. tuska 'buske, trädruska' torde ingå i: Tuskan (3 ggr i Västergötland).' 

törne troligen i: Törnet. 
dial. vase 'risig buske, risknippe som nedlägges i ett kärr eller sumpig mark för att köra 

däröver' med flera något skiftande bet. säkerligen i: Vasen (6 ggr); Vasabacken, 
Vasebacken. 
Som s. led: vase, Bred- (där f. led. är en reduktion av gårdsnamnet Bredäng). 

vass: Vassen (3 ggr). 
Som s. led: vass: Kile-, Åkers- (jfr vatten s. 18). 

vide (dial. vie, dalsl. virbuske): Vide-bäcken, lund, maden, slätlipn; Vid-löten, 
snär; Vie-dal, lund, ås, ö; Virviken.2  

dial. ålla f. 'ållon': väl i Ållehagen, Åll-åsen, hagen.3  
dial. äle se al s. 34. 
dial. älme se alm s. 34. 

äpple: Äpplakullen; Äppledalen. 
dial. äske se ask s. 34. 
dial. äspe se asp s. 34. 

F. Ord, som ha sammanhang med bebyggelse och 
mänsklig odling. 

adertondel 	mtr: Adertondelen. 
allmänning: Allmänningen, samt i den i vgt.dial. förekommande formen alminge 

(jfr VI, 142): Almingen. 

1  Tusken (tåskan) tycks innehålla *tuske m., kanske en ombildning av tuska i an-
slutning till buske. 

2  Vid en del av ovanstående kunde möjligen i stället ingå adj. vid. Kanske är detta 
fallet vid ett namn som Vidaberg. — • Vidhem är säkerligen en ung bildning av annat 
(ovisst) ursprung. 

3  Jfr dock Mia s. 19. 
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apotek: Apoteket, väl ett binamn. 

ark f. (och n.?) 'ask, låda': Arken (IX: 2, 67 a cirka), Arket (3 ggr i Dalsland). Syn-
nerligen ovisst, då ark ej synes vara belagt som neutr. Ett av dessa (XV, 101 a) 
uppges emellertid ha sitt namn »emedan innehavaren heter Noak». 

-arp, biform till -torp (se allm. ml.). 
Som s. led: arp, ex. Björk-, Hall-, Lönn-, Ny-; arpet, ex. Hägg-. 

ateljé: Ateljén. 
baden: Baderiet (fordom vattenkuranstalt). 
bank väl i: Banken (VII: 2, 181 a)', Bankhuset. 
barack se bracka s. 41. 
barnhus: Barnhuset. 
bastu (i dial. basta): Badstukärret, Bastuåkern. Troligen också i: Baste-bron, 

dalen, kullen, rinnen, vik; Bast-ås, åsen.2  
fsv. bet f. 'beteshage': Beten. 

bete n. 'kreatursbete, betesmark': Betet; Betesmarken; Betåsen. Väl ovisst i: 
Betevik. 
Som s. led: bete, ex. Kronängs-; betet, ex. Hästa-. 

dial. bjälla f. 'bjällra, koskälla' möjligen i: Bjäll-dalen, åsen; Bjällehögen. 
blaggarn: Blaggarnstorpet. 

dial. block n. 'stockända' troligen i: Block-holm, hus. 
bo, bod med biformerna bu och bud. Att skilja dessa åt torde ej i vart fall låta 

sig göra. En del av nedan uppförda namn böra kanske dessutom härledas ur 
mansn. Bo (Boe, Bowe, Boghe, jfr XIV, 70), andra möjligen ur by (på om-
råden där y övergått till u) Bo, Boet; Bo-, ex. berget, dalen, hagen, hem, 
hult, klint, ryd, torp, ängen; Boa-backen, gärde, led. 

Boden, Bodarna, Boda, Bodane; Bod-hagen, hyltan, lyckan, slätten, torpet, 
ängen;  Boda-kärr, lund, lyckan, skiftet, ström, svedjan, torpet; Bodaredal 
(fsv. gen. sg. bodhar, utvidgad som i Brudarebacken XII, 78). 

Bu-dalen, draget, rönningen, stommen, stugan; Bua-backe, gärde, lid, lund, 
läget (se II, 140), red, sjö, skog, slätt, viken; Buar- (av fsv. gen. sg. budhar) 
ås. Av detta budhar, i dial. senare buder, torde säkerligen också komma: 
Bur-hult, åsdal, ängen (jfr II, 42, XVIII, 4). Väl ock: Burekasen med e-
inskott. 
Som s. led: bo, ex. Backa-, Törnsa-, Låde-, Stocka-; boda, ex. Grå-, Hulte-; 
boden, ex. Ross-; bodane, ex. Nord-. 

bol 'bostad, hemman': Bolekulle; Bolängsbacken. 
Som s. led: bol, ex. Bergs-, Koppar-. 

1  Däremot Banken (XVI, 15 a) se banke s. 5. 
2  Dock är det ovisst, om vi inte i en del fall snarare ha att göra med bast (jfr XVIII, 

38). Detta torde kanske snarast vara fallet i Bastnäs, Bastakärr. 
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fsv. bolabro 'stockbro, plankbro' (se Ljunggren, NoB 9, s. 149): Bulabron, Bulabro-
svedjan; Bölabro, Bölabron. 

bom: Bommen, Bomma; Bomstugan. 
borg se s. 5. 
boställe: Bostället. 

dial. bracka f. (dalsl.) 'barack': Bracka (arbetarbostäder). 
brand 'svedjefall, bränna' (jfr IX: 1, 54 In. fl.). I vissa fall kanske mansn. Brand 

(jfr II, 102 Dl. fl.): Brand-bo, dalen, kasen, skogen, slätt; Branderud; 
Brannerud. Manen. Brand torde kanske snarast ingå i: Brands-mo, torp; 
Brandserud med e-inskott.1  

bro: Bron; Bro-, ex. backen, dal, gärdet, hallen, hagen, huset, högen, kasen, 
liden, lyckan, torpet; Broaslätt; Broar- (fsv. gen.) åsen; Broarehult (säker-
ligen fsv. gen., utvidgad som i Brudarebacken XII, 78). 
Som s. led: bro, ex. Hule-, Höge-; bron, ex. Igla-.2  

bruk säkerligen i de flesta fall i bet. 'jordbruk' eller möjligen 'arrendegård' (jfr vgt.-
dial. ha brukara pa gan 'ha gården utarrenderad'): Bruket (11 ggr), Bruken; 
Bruksbacka. 

dig. brune 'svedjefall': Brunen. Väl också i: Brunnarna ;3  Brunskog.4  
bråte m., dial. bråt n. 'förhuggning i skog, svedjefall': Bråten, Bråtarna, Bråtane, 

Bråta. Bråta-, ex. berg, bäcken, kärren, dal, hagen, ryd, skogen; Bråte-, 
ex. högen, kas, lund, myr, torpet; Bråt-näs, åsen, ängen, ö. 
Som s. led: bråte, ex. Kulsjö-; bråten, ex. Böttnes-, Änga-; bråtarna, Sjö-. 

brända, bränna f. 'svedjefall': Brändan; Brände-backe, hov, skog, sten, ås; 
Bränna, Brännan, Brännorna; Bränne-, ex. backen, bo, kulla, liderna, 
lycke, mosse, red, tånge; Bränn-backen, gatan, ås, åsen, äng, ängen. 

dial. bränne n. 'svedjefall': Brännet; Brännestorp. 
Som s. led: brännet, Räv-. 

bränneri: Brännerikilen. 
bränning i bet. 'svedjefall' (jfr VI, 156) Bränningen; Bränningsmyren. 

Som s. led: bränningen, Myr-. 

1  Brannarna (XVI, 69 a) kanske snarast pl. av brand i den dial. bet. 'stång, stake, 
giller m. in.' 

2  Se även bolabro, hallabro, fjölbro, jordbro, kavlebro, stenbro och stockabro. 
3  Jfr E. Noreen, Årtom. ljudl. s. 111. 
4  I andra namn på Brun- ha vi säkerligen med brunn att göra. Så torde väl vara 

fallet i: Brunn, Brunna. För det tredje kunna dessa namn på Brun- vara bildade på det 
fsv. mansn. Brun (jfr t. e. Brunnsbo VII: 2, 214, Brunsered x, 90). Så torde väl 
vara fallet i t. e. Bruns-bol. Men att avgöra i varje särskilt fall vilket av dessa tre ord 
(brune, brunn, Brun) som ingår i nedan anförda namn, torde vara mycket vanskligt: Brunn-
hagen, högen, torp; Brunna-berg, liden; Brunns-backen, berg, bo, hyddan, höjd, 
lid, lund, näs, tomten, torp, torpet, åker. I namnen Brunabergsslätt (briznabces-
gcbt), Brunalyckan (brånaloka) torde vi snarast ha adj. brun. 

6-220274. 
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bröllop: Bröllopstorp. 
bulabro se bolabro s. 41. 
bu se bo, bod s. 40. 
bur väl i: Buren (VII: 2, 203). Anledningen till namnet är obekant. Däremot är 

Buren (XVII, 41) ellips av urspr. (väl skämtsamt) Jungfruburen. 

by: By-, ex. backen, grind, holmen, hägnen, klev, skogen, stad, torp; Bya-
lun d. 
Som s. led: by, ex. Halle-; byn, ex. Kärr-, Mell-. Se även hö nedan. 

bygge: Bygget. 
Som s. led: bygge, ex. Hornbeta-, Kroksjö-; bygget, ex. Lida-, Smea-, Å-. 

byggnad: Byggnadsplanen. 
byggning: Byggningen. 
byte ovisst om i bet. 'skifte, delning' eller möjligen ellips av hästabyte (se s. 30): 

Bytet. 
båt: Båt-högen, näbba, vik. 

fsv. hö, biform till by: Bön; Bö-, ex. kasen, stommen. 
Som s. led: bön, ex. Sunds-. 

böle 'hemman' (jfr bol): Bölet. 
Som s. led: böle: Sör- (XVII, 61; se Gustavsberg d:o 54). 

bönehus: Bönehustomten. 
bössa i bet. 'fattigbössa': Bössan (XIV, 81; en fattigbössa har varit uppställd här). 
central väl 'telefoncentral': Centralen; Centralplatsen. 
damm m., dial. damm n.1  'damm, fördämning': Dammen, Dammet, Dammarna, 

Damma; Damm-, ex. backen, berget, fästet, kas, kullen, kärret, lyckan, 
svedjan, ängen; 'lomme-berg, berget, kasen. Väl också i: Damms-backen, 
berg, holm, höjden, kulle, kullen. 
Som s. led: damm, ex. Hults-, Höga-; dammen, ex. Höga, Sjö-; dammet, 
Kroppe-. Jfr även dämme, dämma s. 43. 

dans: Dansebacken. Ovissa äro väl: Dans-berg, åsen, möjligen till mansn. Dan. 
del: Deltorp (5 ggr i Valbo hd); väl snarast ett torp uppdelat på två innehavare? 

dial. dele n. (dalsl.) 'gräns, råskillnad': Delet; Delebäcken; Deles-backen, dalen, kasen, 
myren. 

dike n., kanske även i bet. 'blöt myr' o. d. (så i no. dial.): Diket (flera gånger i 
Dalsland). 

dial. domp (dalsl.) 'nattligt frieri' väl i: Domperud. 
dial. drev m. 'fägata, kreatursväg': Dreven; Drevered. 

1  Jfr Wigforss, Södra Hallands folkmål s. 219. Dammet (ddmat) förekommer sammanlagt 
12 ggr, därav 11 i Marks hd, 1 gång i Bollebygd samt som s. led i Kroppedammet i Marks hd. 
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dial. drift f. 'fägata, kreatursväg': Driften. 
dial. dämma f. 'fördämning, liten vattensamling'. 

Som s. led: dämman, Bjur-. 
dial. dämme n. 'fördämning': Dämmet. 

egendom: Egendomen. 
fabrik, i dial. n.: Fabriket. 
fall se s. 7. 
fattiggård: Fattiggården.' 
fjälebro se fjölbro nedan. 
fjärding 	mantal': Fjärdingen. 

dial. fjölbro, fjölabro, fjälebro 'plankbro, bro av bräder': Fjölbron; Fjölabron; Fjäle-
brobacke (Fjälehro är namnet på en bredvidliggande bro). Hit kanske också: 
Fjölhult, i så fall elliptiskt för *Fjölbrohult. 

dial. fjös 'fähus': Fjösbo. 
dial. fred (fre) 'stängsel, gärdsgård' (därtill verbet frea 'inhägna') torde möjligen ingå i: 

Fred-berg, holmen. 2  
dial. futt m. väl urspr. 'primitiv eldstad' (jfr vgt.dial. futta, futta på 'brinna', 'tända på'), 

nu känt i vgt.dial. i bet. 'primitivt marketenteri för järnvägsarbetare, skogshuggare 
o. d.' troligen i: Futten. 

fyr 'eld': Fyrhuset; väl ock i: Fyrehåla.3  
dial. fåll f. 'fålla, inhägnad': Fållen, Fållorna; Fållenäs. 
dial. fälla f. 'skogshygge, svedjeland': Fällan; Fälle-backa, kasen; Fällhult. 

Som s. led: fällan, ex. Skinn-; fällorna, ex. Hed-. 
dial. fälle n. 'skogshygge, svedjeland': Fället; Fälls-backa, backen, hagen, åsen. 

Som s. led: fället, ex. Bagge-, Sand-, Änge-. 
fält. Som s. led: fält, Frännings-. 
galge: Galgen; Galg-backen, udden. 

fsv. ganga 'rågång eller gångstig' (jfr IX: 1, 8): Gånge-mad, vad. 
gap 'öppning i gärdsgård' (möjligen även 'glänta i skog): Gapet. — Skyttla gap 

se s. 52. 
garnvinda: Garnvindebo (möjligen bebott av en garnvindemakare eller ock någon 

skämtsam benämning). 

1  Fattigkas väl till någon fattiggård. 
2  Jfr för övrigt fantasinamn s. 81. 
3  Anledningen till namnet Fyrbåken (VIII, 65) är obekant. — Om Fyretorpet se 

s. 68. 
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gata 'byväg, rågata': Gatan, Gatorna; Gatås; Gatubacken; Gate-, ex. backen, 
berg, dalen, kulla, tegarna.' 
Som s. led: gatan, ex. Hälle-; gatorna, ex. Dy-. 

grav, troligen någon tjärgrav eller djurgrop: Graven; Gravhult. 
grind: Grinden; Grind-backen, hult, stugan, ås; Grindsbacken; Grinderud. 
grop (jfr grav): Gropen, Groparna; Grope-lid, slätt. 

Som s. led: gropen, Lille-. 
grustag, grustäkt 'ställe där man tar grus': Grustaget; Grustäkten. 
gruva, ovisst i vilken bet., väl 'grävd håla': Gruvan; Gruveliden; Gruvmon. 
gränd, kanske i dess gamla bet. 'grannelag' (se VII: 1, 113): Gränden. 
gräns: Gränsen. 

dial. gungsa f. 'gunga' (kanske någon lekplats) väl i: Gungselyckan; Gungsberget. 
gång- se ganga s. 43. 
gård: Gård, Gården, Gårda; Gård-sten, ö; Gårdsäng; Gårda-kroken, lycke, 

slätten. 
Som s. led: gård, ex. Fram-; gården, ex. Backa-; gårdarna, ex. Sten-. 

fsv. gärdh 'inhägnad, inhägnad mark' (jfr XII, 14): Gärdhem (12 ggr). 
gärde (se även Gärdh s. 60): Gärde, Gärdet, Gärda; Gärdekas.2  

Som s. led: gärde, ex. Backa-, Stubba-, öster-; gärdet, ex. Backa-. 
gärdsle n.: Gärdslekullen. 
gästgiveri: Gästgiveriet (se även gästgivare s. 76). 

dial. hacke n. Som s. led i: Torvhacket. 
dial. hag n. 'inhägnad skogbeväxt betesmark, hage' eller 'stängsel', hage m.: Haget (34 

ggr); Hage, Hagen (205 ggr!); Hagarna (25 ggr), Hagane, Haga (34 ggr); 
Hag-berg, gård, gärdet, hult, sjö, torp, ås, åsen, ängen, ö; Haga-, ex. backen, 
berg, kullen, lid, lyckan, mad., näs, slätt, ström, torpet; Hage- ex. berg, 
dal, kasen, lund, mossen, tjärnet. Säkerligen ingår hag(e) även i: ila-berget, 
backen, bäcken (jfr Haberg IX: 1, 28); Hagar-berget, äng, ehuru formen i de 
båda sistnämnda är svårförklarlig. Troligen också i: Hacksås, kb. Ha ås. 
Som s. led: haget, ex. Kil-; hagen, ex. Backa- ; haga, ex. Sand-, ved-. 

hallabro 'bro av stenhällar': Hallabron. 
hem: Hemmet. Ovisst är väl: Hemtorp. 

Som s. led: hem, ex. Berg-; hemmet, ex. Klas-, Nord-, Skogs-. 
hemman: Hemmanet. 

Som s. led: hemman, ex. Ny-. 

i Ett namn som Gatestorp (III 9 b, ek. Gatan) är väl något ovisst. Gatekas (XVIII, 
21, gatakets) är snarast on bildning till det närgränsande Gatersbyn (se ek.). 

2  Namn på Gärds- (näset, torp, torpet) m. fl. torde i de flesta fall vara bildade till 
något gårdsnamn Gärdet, i en del möjligen innehålla fsv. rnansn. Gärdh eller Gärdhir. 
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hjälm i bet. 'provisorisk lada på fältet' väl i: Hjälmen. Möjligen också i: Hjälm-

kas, ås, t}.1  
dial. hopa- 'gemensam' (för byalaget; jfr till-hopa): Hopa-kasen, svedjan. 
dial. hugge n., ovisst om i bet. 'skogshygge' (se hygge) eller som i det sist anf. 'sten-

huggeri': Hugget. 
Som s. led: hugget, Sten-. 

hus: Huset, Husen; Hus-backen, bro, lyckan, mad, åsen; Husabacken; Huse-
lund, myren. 
Som s. led: hus, ex. Berg-, Tran-; huset, ex. Bottna-, Mellan-, Sand; husen, 
ex. Björn-, Sö-. 

dial. hutt m. 'träklamp, kort stockända'?: Huttebo (urspr. smädenamn, enligt uppgift i 
orten byggt av »huttar»). 

hybble: Hybblet. 
hydda: Hyddan. 

Som s. led: hyddan, ex. Bergs-, Skogs-, Strand-. 
hygge n. 'skogshygge, ställe där man fäller skog': Hygget. 

Som s. led: hygget, Skogs-. 
hytta: Hyttan, Hyttorna; Hyttebacken; Hyttenberg (strax bredvid ligger Smed-hyttan; rörande namnets bildning jfr Rosenlund o. d.). 

Som s. led: hyttan, Smed-.2  
hägn f. (fsv. häglin f.), hägnad 'hägnad, inhägnad plats': Hägnen (uttalat hc'egna 

7 ggr, hceina 1 gång) samt väl ock Hägna (utan angivet uttal, 1 gång) är best. 
form av hägn f.2  

Ordet hägnad föreligger i Hägnaden (2 ggr utan angivet uttal, 1 gång uttalat 
hcbgn,an; se nedan); Hägnads-backe, hallar. 

Den i dial. regelbundet utvecklade best. formen föreligger i Hägnan (h&gnan; 
jfr Hägnaden ovan). Genom bortfall av slutljudande d har obest. form av ordet 
hägnad i dial. kommit att heta *hägna (jfr dial. fägna f. för fägnad och 
skinna f. för skillnad). Detta har uppfattats som en böjningsform av ett svagt 
mask., och man har i dial. bildat en nominativform hägne m. Jfr samma ut-
veckling av skillnad, som i dial. oftast heter skillne (Rna o. d.). Detta hägne 
föreligger i best. form i Hägnen (uttalat hiegnan 14 ggr). Den best. formen av 
hägne m. ger emellertid i genuin dial. på grund av s. k. artikelsynkope hängen 
(hcbgan; jfr dial. pien pion, best. form av pinne; marken, mcirkan, best. form 
av marknad, som måste utgå från en obest. form *markne). Denna form före-
ligger i Hängen (uttalat &kvm, 2 ggr). 

Ovisst är vilketdera av orden hägn eller hägnad som ingår i Hägna-gärdet, holm, 
kroken, kullen, lund. 

1  Dock ovisst, då vi här kanske ha att göra med tilln. Hjälm, fsv. mansn. Hjälm, 
Hjälme (jfr XI, 22, III 6 in. fl.). 

2  Däremot är Ekhyttan (VII: 2, 9 a) endast felskrivning för Ekhyltan. — Se även 
jordhytta. 

3  Något ovisst är om ett hägn m. förekommer, vilket tycks förutsättas av uttalet hcbenan 
(VII: 2, 83; jfr även XI, 6). 



46 

Som s. led: hägn i Dalahägn; hägnad (hägne) i Raglehägne; hägn eller 
hägnad (hägne) i Byhägnen. 

härad: Härads-berget, hustomten, torpet. Väl också i: Härskogbräckan (jfr 
XIII, 121 m. fl.). 

intag n. 'intaga, inhägnad mark': Intaget (22 ggr). 
intaga f., i dial. även intaka: Intagan (35 ggr), Intagorna, Intakan. 

Som s. led: intagan, Söl-. 
intäkt 'intaga, inhägnad mark': Intäkten. 
jordbro: Jordbron. 
jordhytta: Jordhyttan. 
kammare väl här i bet. 'litet hus (med ett rum)'?: Kammaren (8 ggr); Kammar-

berg; Kammeberg (kamabjar, där r i dial. kålnar fallit framför b). 
kana f. (även verb kana), i vissa trakter (södra Dalsland) uttalat kåna: Kåna. Stället 

ligger bredvid ett berg där barn bruka åka kana. Kana eller kanske snarare det 
i dial. förekommande liktydiga kan f. torde väl ingå i: Kanahall; Kanehall. 

kappe, egentl. gammalt rymdmått (5 liter); även upptecknat som benämning (kanske 
skämtsamt) på en 'liten stuga': Kappen. 

dial. kas f. 'svedjeland': Kas, Kasen (120 ggr), Kaserna (45 ggr med växlande uttal: 
kåsa», layara), Kasene (lgf); Kas-högen, höjden, åkern, ängen; Kase-gärdet, 
hålan, lyckan, mossen, rönningen, täppan, vallen; Kasenberg (förmodligen 
en modern bildning i analogi med Rosenlund o. d.). 
Som s. led: kas, ex. Berg-, Sten-; kasen, ex. Bäcke-, Sten-; kaserna, ex. 
Eds-, Sten-; kaser, Ny-. 

kasta, verb: Kasthall (väl antingen ställe där man kastat ned timmer, eller ett s. k. 
jättekast). 

katsa (katisa), fsv. katiza 'sprötgård för fiskfångst' (jfr Kassbo VII: 2, 122) torde 
möjligen ingå i: Kasshagarna. 

kavlebro (fsv. kafla bro) 'träbro, stockbro' (jfr bolabro): Kavlebron (4 ggr). 
kniphammare: Kniphammaren. 
knut se s. 10. 
koja: Kojorna. 
kol: Kola- ex. backen, slätt, svedjorna; Kol-, ex. huset, vass, åsen; Kole-, ex. 

dal, kasen. 
kolbotten: Kolbotten, Kolabotten, Kolebotten. 

kors, ovisst i vilken bemärkelse; väl kors, rest efter någon död; ibland säkerligen 
efter något korsformigt i terrängen (jfr Korsvattnet XIX, 217); någon gång 
kanske i bet. vägvisare eller korsväg: Korset; Kors-backa, backen, berg, 
berga, bol, byn, bäcken, dalen, lid, lyckan, slätt, ås, åsen. 

korsväg: Kors-vägen, vägarna, väga. 
dial. korsa m. 'korsväg, vägkorsning': Korsen. 
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dial. kove (el. kåve) (fsv. kovi m.) 'hydda, lågt och oansenligt hus (nk. sdm.); litet rum 
utan eldstad' (vg. Rietz): Koven. 

krog: Krog, Krogen, Kloa (fastställd dial.form). 
krona, i vilken bemärkelse ofta ganska ovisst, i en del fall säkerligen samma som 

ingår i kronogård (kronan tillhörig), i andra troligen vgt.dial. krona 'hjässa' 
(så kanske i namn som Kronan, Kroneberg o. d. och då betecknande högt läge): 
Kronan, Kronorna; Kron-backen, hem, hult, slätt, sten, torp, torpet, äng, 
ängen; Krone-berg, myr, rud, slätt; Krono-backen, berg, dal, gården, mossen.' 

krypin2  'liten stuga': Krypin. 
kubb, kanske i bet. 'stubbe': Kubbåsen; Kubbaliden. 
kula, möjligen i bet. 'oansenlig stuga' (dock synnerligen ovisst): Kulan (3 ggr). 
kvarn: Kvarnen, Kvarnarna; Kvarn-, ex. backen, dammen, holmen, kasen, 

lyckan, tomten, åsen, ängen, ön; Kvarna-, ex. backen, bäcken, gärdet, 
kullen, svedjan; Kvarne-, ex. backen, kas, kullen, maden, mon, myren. 
Som s. led: kvarn, ex. Ström-; kvarnen, ex. Eke-. 

kvast: Kvastbacken. 
dial. kyl f. 'fäfålla': Kvien 3  (4 ggr), Kviden (fastställd oriktig form); Kvi-backen, berg, 

bo, dalarna, falan, hagen, hagarna, hult, kullen, mofi, åsen.4  
kyrka: Kyrk-, ex. backen, hagen, holmen, högen, åkern, ås, äng; Kyrko-, ex. 

backen, gården, kroken, skiften, tomten; Kyrke-, ex. backen, bo, dalen, 
kullen, rud, torp. 

kåna se kana s. 46. 
kåta f. 'obetydlig koja' väl i: Kåtan. 
kåve se kove ovan. 
källare: Källaren; Källare-backen, lyckan. 
kök: Köket. 

Som s. led: köket, ex. Backe-. 
kölna: Kölnan; Kölne-kullen, rud; Kölnåsen. 
köpegull, väl 'köpeskilling': Köpegullet. 
lada: Lad-

' 
 ex. hall, högen, kas, ås, ängen; Ladukullen. Väl ock i: Laberg. 

Måhända ha vi lada även i: Laholm (2 ggr).5  
Kronslund (XIV, 139 a) år bildat till Kronogården (d:o 138). Säkerligen kunna 

flera av ovan uppräknade vara bildade på samma sätt, då Kronogården är ett mycket van-
ligt namn. 

2  Se även s. 81. 
3  Kviensås (VIA 139 a kvianseis) är bildat till Kvien d:o b; uttal efter skriften. 
4  Möjligen kan i något av ovanstående namn på Kvi- (ex. Kvikullen) i stället ingå 

ordet kviga (jfr Kvikulla XIII, 96, Kvigärdet VII: 1, 80). 
5  Dock kunna ju dessa vara lån från staden Laholm, eller också kunna de utgå ifrån lag 

'vätska, vatten', såsom förhållandet är i frågan om Labäcken (VIII, 257), beläget bredvid 
Lagabäcken (d:o 300). 
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lad(u)backe 'plats i närheten av (vanligen bakom) ladugården, dit småkreatur bruka 
släppas': Lad-backen, backa; Labacken; Ladubacken. 

ladugård: Ladugård, Ladugården; Ladugårds-kärret, tomten. 
dial. lamp f. 'en sorts grind, som ej går på gångjärn utan står på träklossar'; eller möj-

ligen (se Rietz) lampa f. 'öppning som tillfälligtvis göres i en gärdesgård', väl i: 
Lampehöjden (IX: 2, 31 a, lampa/Ma). 

lasta verb: Listestaden; Lastkasen. 
led n. 'grind': Ledet; Led-kaserna, stugan; Leds-backa, backen, berg, gården, 

lyckan, maden, torp, torpet, åsen; Leatorpet; Lebbo (jfr Lebo XIX, 20); 
Liskaheden (lbskahea, säkerligen en sk-avledning på led; jfr Bråska till 
Bråttensby d:o 54). 
Som s. led: led, ex. Klinte-, Nordan-; ledet, Haga-, Mo-. 

lek (namnen säkerligen betecknande lekplatser för ungdomen i någon by): Leke-
vallen; Lek-planen, staden, ås. Troligen hör också hit, ehuru formen är svår- 
förklarlig, Lekesbacken (belägen på Landbogården: »där husen stb).1  

lertag 'ställe där man tar lera': Lertaget. 
linje 'gräns': Linjen. 
loge (i dial. lo) väl i: Lo-kasen, hallen. 
lott 'jordlott': Lotten. Väl också i: Lotta-backen, hagen.2  

Som s. led: lotten, ex. Hage-, Skär-. 
lycka 'åkerlycka': Lyckan (se även fantasinamn, s. 81; ovisst i vilka fall bet. 'åker-

lycka' föreligger eller ej), Lyeke, Lyckorna; Lycke-, ex. backen, berg, bo, 
dal, fall, lid, mad; Lyck-, ex. hult, ås, äng. 
Som s. led: lycka, ex. Döves-; lyckan, ex. Dals-, Svansjö-; lycke, Damm-; 
lyckor, Vänga-; lyckorna, ex. Sjö-. 

dial. lässa vb. 'lasta': Lässebacken. 
läst (skoläst): Lästabacken (bebott av en skomakare). 

dial. löt f. 'betesmark, utmark'. Som s. led i: Vidlöten. 
mark, väl oftast i bet. 'utmark' (långt från gården eller byn belägna ägor): Marken. 

Detta väl också i: Marka-fors, hagen, lyckan, torpet.3  
Som s. led: mark, ex. Hög-, Ting-; marken, ex. Lida-. 

mejeri (i dial. märjeri): Märjedal (mejeri). 
mekanik, här säkerligen i bet. 'mekanisk verkstad': Mekaniken. 
metkrok: Metekroken. Anledningen till namnet är obekant. 

1  Lekarebron (X, 145 a, taarabroa) kunde väl också höra hit, men är måhända rikti-
gare förklarat X, 280 'bro, där vattnet leker'. 

2  Namn som Lotte-berg, bo, rud väl snarast av kvinnonamnet Lotta (se s. 66). 
3  Markedalen (VIII, 97 a) torde vara samma namn som Markedalen (d:o 26) »möjligen 

märke 'gränsmärke'». 
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mjöln- se mölla. 
mur: Muren. Väl ock i: Murängen. 
myli- se mölla. 
*målegård 'förlänings-gård'? (se Norrby, Ydre hds gårdn. I, s. 12 ff.): Målegården 

(jfr även Målarp X, 87). 
märke väl 'gränsmärke': Märket (IX: 2, 15 a). Om Markedalen se mark, s. 48 not 3. 

dial. mölla, mölna 'kvarn': Mölne-dal, hög, vik, rud; Mölleberg; Myllerud (XVII, 
57 b; Mölnerud 1757 kb, Målnerud 1757 kb). Med anslutning till mjöl, mjöl-
nare: Mjölnekullen; Mjölnrudi. Mölna ingår kanske också i: Molndy (kb 
1736 Moinedy). 

mönster: Mönstret (anledningen till namnet obekant). 
möte: Mötet (anledningen till namnet obekant). 
*natteböle 'nattkvarter' (jfr fsv. natta bol) väl i: Natteböle. 

dial. nylände n. 'ny-odlad mark': Nyländet. 
näve: Näven (efter en vägvisare i form av en pekande hand, som fordom stått på 

platsen). 
odling: Odlingen; Odlings-berg, marken. 
park: Parken; Park-staden, stugan, udden. 

Som s. led: parken, ex. Barr-, Skogs-. 
part 'del, jordlott': Parten, Parterna. 
pant: Pantängen. 
planka: Plankorna. 
plantera, verb: Plantere-backen, hagen; Planterbacken. 
plats: Platsen. 
plöjning, här säkerligen i bet. 'upplöjt land': Plöjningen; Plöjningslyekan. 
port: Porten (3 gånger); Portadalen (något ovisst). 
post (säkerligen 'postkontor'): Posterud (2 gånger i Dalsland); Posthuset. 

dial. prång f. 'trång gång mellan tvenne hus': Prången. 
präss: Prässen (lfb. Oljepresskvarnen). 
punkt ('triangelpunkt'?): Punkten. 
påle, snarast i bet. 'milstolpe': Pålen; Pålatorpet (beläget vid en »milpåle»). Tro-

ligen ingår påle även i: Påla-backen, liden; Pålemyren. 
red se rydh nedan. 
ren f. 'åkerren': Renen, Renarna. 

Som s. led: renen, Mellan-. 

I en del av ovanstående namn (ex. Mölnerud) ingår kanske mjölnare (dial. månara) 
7-220274. 
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dial. repa verb 'reva, uppdela genom revning' (se X, 287) torde väl ingå i: Reperud (detta 
Reperud är en med det dalsl. ortnamnssuffixet -rud (ra) gjord ombildning av ett 
urspr. Repmyren (så ek.). 

rike (väl skämtsamt använt): Riket. 
Som s. led: rike, Sten-. 

rod, rodds se rydb. 
ropa, verb: Roparebacken (beläget vid sjön, där man ropade efter ekan för att 

komma över). 
rud se rydh. 
ruka f. 'liten hög' eller som väl i detta fall 'liten koja': Rukan. 

fsv. *rydh, *ru.dh m. fl. Om de i ortnamn ofta förekommande ryd, rud, rod m. fl., 
samtliga med bet. 'röjning i skog' se den allm. inledningen. Vilken form som 
urspr. föreligger i nedan anförda namn kan ofta vara ovisst, vadan uppställningen 
skett huvudsakligen efter vad man trott sig kunna utläsa ur nuvarande skrivning 
och uttal. 

Fsv. *rydh n. torde ingå i: Rydet (35 ggr), Ryet (fastställd form), Ryden (15 ggr; 
1 g. utan angivet uttal, 11 g. 4a, 3 g. Wa; pl. best. form); Ryden 	1, 
217 a hyn är väl knappast urspr. uttal; i så fall synnerligen ovisst till sin här-
ledning); Ryda (XI, 105 a, X, 49 a /dia); Ryde (VII: 2, 5 a utan uttal) ovisst; 
Ryd-dal, backe, berg, fors, kärr, -lund, lyckan, slätt; Rybacken (VII: 1, 
217 a 11,0a1san); Ryds-backa, berg, bäck, höjd, torp, ås, åsen, äng; Ryda-
kärren, lyckan, hed, tå; Rya-dal, lund, skogen, torp; Ryde-lund, mosse; 
Ryelu.nd (VII: 1, 211 a); Ryss-hagen (VII: 2, 195 a), hult (XI, 105 a), åsen 
VII: 2, 189 a). 

Måhända utgå följande (och kanske några av de ovan nämnda) från någon dial. 
form *ryda, f. (4a, it4a): Ryderna (VI, 29 a Mara), Ryderna (VI, 111 a 
ttyara; kb Ryera), som, om uttalet är rätt angivet, vilket knappt är troligt, ej 
kan vara genuint, då vi här ha u-område; jfr Nyhagen (d:o 115 nåhagan), 
Ryderna (VIII, 115 a huara, ä. skr. Olofztorp Rydet), Ryderna (VIII, 151 b 
hipra). Dock kan man ju också tänka sig att det fsv. rudha, rodha f. 'röjning' 
föreligger, och att det urspr. uttalet *kara blivit tosora (iara?) på grund av 
association med ryd (w). 

Som s. led: ryd, ex. Backa-, Källe-; rydet, ex. Bäcka-, Fager-; ryden, ex. 
Ljungela-; ryda, ex. Väster-. 

Fsv. *rudh torde ingå i: Rud (XVIII, 55 b rg), Rudet (VII: 1, 225 a kut; i så fall 
är uttalet ej genuint; emellertid utgår namnet möjligen från ryd, då trakten 
gränsar till u-området); Rudäng 	1, 25 a ittisdceg; ek. Rudäng, kb. Rydäng, 
likaså ovisst, då uttalet tydligen ej är genuint och vi här också befinna oss på 
u 

	

	y-gränsen (märk dock Rydet utt. kyt d:o 24); Rudahed (IX: 2, 11 a haa- 
Rudstaden (risstan), även skrivet Rustan (jfr isl. ruöstahr 'plats där 

man röjt'.) Sekundärt: Rudstaängen. 
Som s. led: rud, ex. Backe-, Källe-. — Anmärkas bör, att i Dalsland detta 

rud ( -ra) blivit ett synnerligen produktivt suffix, varmed ortnamn bildas genom 
dess fogande till personnamn eller avledningar av personbenämningar: Bengterud, 
Jänserud, Knuterud, Mänkerud, Lundbergskerud, Lindgrenerud, Krok. 
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strömerud, Målerud etc., men även till andra ord: Kyrkerud, Reperud, 
Posterud etc. 

Fsv. rudha f. 'röjning' tycks föreligga i: Ruda (VI, 123 b tita), Rua (XI, 136 
utan angivet uttal, helt ovisst, då vi här ha u-område); Rudorna (X, 29 a, 265). 
Som s. led: rudorna: Rävs-. 

Fsv. rodh (el. rudh) tycks ingå i: Rådberg (XVII, 5 a råbery); Rådahed." För-
modligen även i Röane (rbana, jfr för 5-ljudet t. e. Gudhem XVIII, 36). 

Ett fsv. *rodda f. 'nyodling' (jfr IV, 52, VII: 1, 140) torde föreligga i: Roddorna 
(VII: 1, 227 a jc_lara; ek Ruderna); Råddehult (IV, 31 a, XI, 136). 

I det föregående ej upptagna torp- och lägenhetsnamn på Ryd-, Rud-, Rod- äro 
bildningar till någon gård med namn på Ryd- etc., på eller invid vilken ställena 
äro belägna. Detta kan möjligen vara fallet också med en del här ovan uppförda. 
Anmärkas bör vidare att -ryd (etc.) som s. led ( -ra) ibland normaliserats -red, 
ex. Källered (VII: 2, 137 a), någon gång -röd: Talleröd. 

*ryr (fsv. rydher, isl. riöär) 'öppet ställe i skog, röjning': Ryr, Ryren; Ryrskog. 
Som s. led: ryr, ex. Stämme-. 

rå 'gränsmärke, rågång': Rå-, ex. backen, dal, hultet, kullen, liden, rydet, slätt, 
torpet. 

rödja: 'uppröjd plats': Rödjan, Rödjorna; Rödje-dal, lund, näs. 
Som s. led: rödjan, ex. Rulta-. 

dial. rönning (rödning) 'nyodling': oftast mask. (änd. -an) och då motsvarande fno. rue-
ningr m., men även fem. (änd. -a), då motsvarande fsv. rydhning f. (jfr 
E. Noreen, Ärtem. ljudl. s. 120, not 7). övergången d(h)n > fln som i kläd-
ning > klänning. Rödningen (XTX, 141 a, fastst.), Rönningen (56 ggr ut-
talat omväxlande ritnigan, råniga, rhnnan); Rönnings-dal, höjden, kasen. 
Som s. led: rönningen, ex. Bergs-. 

rör se s. 14. 
rös(e) se s. 14. 
sal: Salen (2 ggr). 
sam- (jfr hopa-): Samtegen ('gemensam teg'). 

dial. samfälling: 'gemensam, samfälld mark': Samfällingen (i uttalet se192,fieligan asso-
cierat med sand; ä. skr. Samfäldingen). 

sandtag, sandtäkt 'ställe där man tar sand': Sandtaget; Sandtäkten. 
sextondel 'h mtl': Sextondelen, Sextondedelen. 
silver: Silvervad (namnet efter en nu nedlagd silvergruva).2  
skall (i skallgång): Skall-stad, staden. 
skans: Skansen (23 ggr). 

' Rådaslätt (Ix: 2, 141 a) utan angivet uttal är säkerligen en felaktigt skriven form för 
*Rådalsslätt, bildat på Rådal, samma gård. 

2  I Silver-kas, lunda är anledningen till namngivningen obekant. 
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skatt (syftande på skatte jordnatur): Skatt-kärr, äckerud, kärrsmaden; Skatte-
gården (9 ggr), kaserna; Skattagården. Hit väl också: Skatingsled; ä. skr. 
Skattängsled, i så fall en sammansättning av skatt, äng och led. 

skede i bet. 'gränsskillnad, rågång' (jfr X, 279): Skede; Skedalyckan; Skiberget 
väl också hit (jfr Skifors XIX, 245). 

skepp torde ingå i: Skepps-holmen, mad; Skeppakullen, Skepphult, ehuru anled-
ningen till namnen är obekant. 

skifte 'hemmansdel, del av gård': Skiftet. 
Som s. led: skiftet, ex. Gräs-, Mellan; skiften (gammal best. form pl.): Kyrko-
(rkaj'efta), Ut-. 

skillnad 'gräns': Skillnaden (beläget vid sockengränsen). 
skjuts: Skjutsegården. 
skola: Skol-hem, hus plan(en), husplan(en), tomten, trädgården. 

Som s. led: skola, ex. Fjälls-. 
skyttel m. 'stång att tillstänga öppningen eller gapet i en gärdesgård' (»skyttlagap»). 

Skyttla-gapet, backen. I Skyttla (Otta) torde föreligga ett för övrigt ej be-
lagt skyttel f. med samma bet. som skyttlagap. 

skäl 'vägskäl': Skälbräckan. 
dial. slipa f. 'släpa att forsla gröda o. a. med' (jfr IX: 1, 112) väl i: Slipåsen. 
dial. slo 'släpväg' (fsv. slodh, no. slod; jfr XVI, 40) möjligen i: Slohagen. 

slott: Slottet (9 ggr), kanske i en del fall skämtsamma benämningar; Slotts-backen, 
myren. 

slåtter, i dial. slått f.: Slåttersvedjan; Slått-draget, holmen; Slåttebacken. 
släde möjligen i: Släddalen. 
slätt 'slåtter'? se s. 16. 
smedja, i dial. även smia f.: Smedje-backen, bo, lund, holmen; Smiberget; 

Smidehålan; Smid-kullen, stugan. 
dial. smack m. (i dial. smok) 'litet rum, skrubb, trång gång, vrå': Smucken (smökan 2 

ggr i Dalsland), Smocken (XIX, 191 b, smök:an), Smocken (XVII, 5 a smökan; 
även kallat btisasmålsan då det är beläget på gården Båsen; därav säkerligen 
accentomkastningen); Smockerud (XVIII, 5 a småkaro, men även uttalet smökara 
finnes antecknat. Det första uttalet torde vara ett uttal efter skriften, t. e. ek). 

smyg m. (jfr fönstersmyg) väl 'trång öppning eller genomgång, smalt rum': Smygen, 
Smyga (utan angivet uttal). 

dial. smätt m. möjligen ungefär med samma bet. som ovanstående? (jfr vgt.dial. smutt, 
no. smott n.; smetta f.; smette n.; 'gångväg eller passage mellan, två hus'): 
Smätten (3 ggr i Vedbo hd). 

dial. snik f. (vgt.) 'liten handelsbod': Sniken (4 ggr, alla i Västergötl.). 
sparre troligen i: Sparrhultet; säkert i: Sparra efter en där förr belägen s. k. 

sparrebyggning 'ryggåsstuga'. 
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spån: Spån-dalen, högen; Spånslidbacken; Spånedal (ovisst, utan angivet uttal). 
spång 'gångbro': Spången, Spängerna; Spånga-lyckan, torp, torpet; Spånge-

backen•
' 
 Spångarås. 

Som s. led: spång, Gulle-. 
stack 'höstack': Stackkärr (kb. Höstackakärr). Ovissa äro: Stacks-åsen, mad; 

Stacke-rud, näs (vilka senare kanske snarast innehålla stacka 'kort stycke, 
stump': jfr Stackenäs IX: 2, 84). 

stad 'ställe'. 
Som a. led: sta, ex. Björk-, Åker-; stad, ex. Hälle-, Skall-; staden, ex. 
Hud-, Sten-. 

stake (även använt som tillnamn, jfr XIII, 82): Staka-berg, torp; Stake-lund, 
lyckan. 

stall: Stall-berg, berga, berget, högen, mossen, myren; Stallsbacken (kb. Stall-
backen. 

stamp 'vadmalsstamp, benstamp' o. d.: Stampen (15 ggr), Stamparna, Stampa; 
Stampa-backen, lyckan; Stampe-kasen, kullen, plan. Se även stampare 
s. 78. 

stat (jfr statare): Statheden (till örby prästg.). 
stav, möjligen i bet. 'råmärke': Stav-myren, hagen; Stavesten. 

dial. staver m. 'gärdsgårdsstör' (jfr XII, 130) möjligen i: Staverås; därtill urspr. Stavereds 
kulle (missuppfattad form för äldre Staverås kulle). 

steg (fsv. stigh) 'avsats, brant stigning' (XVIII, 100) troligen i: Stegåsen•
' 
 Stegare- 

berg (stkarabyqr; med -are-utbildning som i Brudarebacken, 	78). 
stenbro: Stenbro, Stenbron; Stenbro-hult, ås. 
stenhus: Stenhuset. 
stig: Stig, Stigen; Stigkullen. 

Som s. led i: Genstigen. 
stock: Stocken; Stocka-, ex. bo, bäck, lyckan, maden, torp; Stocke-bågen, 

bäcken, dalen, kas, kärr, viken; Stock-hagen, hult, myr, åsen. Om Ro-
stock se XV, 23 b. 

dial. stockabro 'stockbro': Stockabro. 
stolpe (milstolpe): Stolpen (beläget vid en milstolpe). 
stom 'stomhemman, (präst)stom': Stommen; Stom-, ex. berg, hult, lckan, maden, 

torpet; Stoms-, ex. backen, berg, dal, hage, lund, tå, ås; Stomme-kulle, 
lundarna. Samtliga sammansättningar äro säkerligen bildade på någon gård 
Stommen; man torde nog ej i något fall böra ansätta bet. 'stubbe' (jfr Stom-
landa VI, 138). 

dial. *stret f., väl en biform till strete (nedan) med liknande bet. torde föreligga i Streten 
(strUa; jfr Streten XVII, 4 med tillägg). 

dial. strete n. 'bygata, trång väg mellan tvenne gärdesgårdar', även 'sträcka, mindre jord-
stycke, jordremsa' (jfr Rietz sträte samt XVI, 18): Stretebäcken. 
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sträng troligen i bet. 'rågång, gräns': Strängen (2 gånger). 

stubb se stubbe. 
stubbe (även använt som mansn.; se XII, 29): Stubben. I sammansatta namn torde 

det vara omöjligt att med säkerhet i varje särskilt fall avgöra, om vi ha stubbe, 
mansn. Stubbe eller stubb (rågstubb o. d.). Stubba-botten, gärde, kulla, 
kullen, lyckan, bo; Stubbe-kas, lund, slätt, red, rud, torpet; Stubb-hagen, 
marken, ängen; Stubbo. 

stuga: Stugan (21 ggr); Stuge-hagen, kas, lund; Stuguslätt. 
Som s. led: stuga, ex. Bållsjö-; stugan, ex. Sten-. Märk även ex. som Nordi-
stugan o. d. (se s. 28). 

stycke: SOM s. led: stycket, Ale-; styckena, Mosse-. 
stålugn: Stålugnen (avs. till Smedjekölen). 
stång (uppsatt vid rågång o. d., jfr Stakerör?): Stånge-berget, rör, vik, torpet. 
ställe: Stället. 

Som s. led: stället, ex. Torpa-. 
stämma i bet. 'fördämning': Stämman. 

Som s. led: stämman, Bjur-. 
dial. stänge n. 'stängsel' väl i: Stängesmossen. 
dial. stätt m. och f. 'stätta' (dock möjligen i bet. 'avsats, platå'; jfr XIX, 31): Stätterud; 

Stetterud. 
svedja (sved, sveda) 'svedjeland': Svedjan (58 ggr), Svedjorna (54 ggr, vanligen 

uttalat svbra), Svederna (4 ggr); Svedjahagen; Svedje-, ex. backen, hagen, 
kullen, torpet; Sved-, ex. gärdet, haga, hagen, kas, åsen, äng. Troligen 
även i en del namn på Svea-: Svea-bäcka, bäcken, torp.' 
Som s. led: svedjan, ex. Backa-, Åker-; svedjor, ex. Halla-; svedjorna, ex. 
Löv-; svedje, ex. Höge-. 

dial. *syssle n.? (ej belagt; väl till vb. syssla 'fodra kreatur' eller 'uträtta ett arbete'; 
alltså kanske 'ladugård, fäbod, arbetsplats'?): Sysslet. 

såg f. eller n. (det senare i bet. 'sågverk'): Sågen (11 gånger), Sågarna, Såget 
(3 gånger); Såg-backen, backa, huset, kullarna, tomten, äckran, ängen; 
Såge-backen (16 ggr), dalen, kasen, mon, myren, svedjan, torpet. Det är 
ovisst huruvida vi ha yrkesnamnet sågare eller en utvidgad form av såg (jfr 
Brudarebacken XII, '78, jfr X, 276) i: Sågare-holmen, hagen, torpet, ön. 
Som s. led: såg, ex. Torps-. 

sämja (jfr sämjebyte 'privat skifte utan lantmätare'): Sämjebacken. 
säter: Säter (2 gånger, utan angivet uttal, troligen sena dopnamn); Säters-backen, 

dal. Säkerligen torde urspr. säter 2  ligga till grund för: Sätet (8 ggr-i Vedbo hd). 

1  övriga: Svea-berg, borg, lund torde vara bildade på svea (i Svea rike) eller till 
kvinnonamnet Svea. 

2  Se Ljunggren, NoB 9, s. 150 f. 
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Som s. led: säter, ex. Berg-, Fjäll-, Holm-, Höga-, Nord-, övre-; sät, ex. U1-. 
Namnen Sätra, Sätran höra väl också hit, men om man bör ansätta en pl. av 

säter eller ett sätra f. (se Rietz) torde vara ovisst. 

säteri: Säteriet. 
dial. sättung 	mtl': Sättungen. 
fsv. taka 'intaga': Takene. 

Som s. led: taka, Ler-. 
teg, toge (i Dals1. teg, i Vgtl. tege): Tegen (10 ggr); Tega-lund, lyckan; Tegs-

högen. 
Som s. led: tegen, ex. Rös-, Sand-, Stor-; tegarna, ex. Gate-. 

tegelbruk: Tegelbruket.' 
tillbygge: Tillbygget. 
*tillfälla f. 'förhuggning i skog' (jfr Dahlgren: tillfälla vb) eller en bildning till vb. 

falla till, tillfalla, alltså 'jord som tillfallit någon genom arv, eller efter rätte-
gång blivit lagd till någon annan gård eller by' 2 : Tillfällan. 

timmer: Timmer-, ex. backen, botten, dalen, holmen, kullen, liden, mon, åsen; 
Timramosse. 

ting: Ting-, ex. hall, kullen, mark, slätt; Tingarör; Tings-, ex. bräckan, holm, 
slätt, staden, valla; Timmark (XIV, 93 a; jfr Tingmark d:o 223). 

tjudra vb se tjur s. 33, not 1. 
tjugufjärdedel 	mtl': Tjugufj ärd e delen. 
tjära: Tjär-backen, kil, hjäll; Tjärehjäll. 
toft, biform till tomt: Toften. 

Som s. led: tofta, ex. Berg-. 
tolftedel 	mtl': Tolfte-del, delen. 
tomt: Tomt, Tomten (55 ggr), Tomta, Tomte, Tomterna; Tomt-berget, hagen; 

Tomta-backen, gården; Tomte-backa, backen, kullen, lid, rud; Tomtenedal. 
Hit väl också: Tomtens-backe, mad.3  
Som s. led: tomten, ex. Berg-, Skogs-; tomta, ex. Ur-. 

torg: Torget (8 ggr). 
torp: Torp, Torpet, Torpen, Torpa, Torpane; Torp-kasen, äng, ängen; Torpa-

bygget, hagen, lund, lyckan, stället; Torpe-dalen, kullen, kärr, rud. 
Som s. led: torp, ex. Bergs-, Sten-; torpet, ex. Bäcka-, Sten-; torpen, ex. 
Mad-. 

1  I andra med tegel sammansatta namn är anledningen till namngivningen oviss: Tegel-
berga, haga, lund, myren. 

2  Se Ljunggren, NoB 9, s. 154 (jfr nu även Friberg, NoB 10, s. 65). 
3  Däremot är säkerligen det 7 ggr förekommande Tomtebo en modern bildning till tomte, 

vilket möjligen också kan vara fallet med något av ovannämnda. 
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trakt: Trakten (4 ggr). 
träde n.: Trädet (10 ggr); Trädeskas; Träsmaden. 
trädgård: Trädgården (4 ggr), Trädgårds, Trägården (2 ggr); Trädgårds-backen, 

torpet. 
träta, subst. och vb. (i dial. trätta; i ortn. betecknande ställen som varit föremål 

för tvist mellan jordägare): Trättaremon; Trätarekasen; Trätängen; Trätt-
hagen, hult, ängen. 

tull: som s. led: Grans-. 
dial. tumla f. (»hästatumla») 'ställe, där hästarna tumla sig' (en sådan plats spelar rätt stor 

roll i allmogens skrock): Tumla (kb. 1892 Tumlan). 
dial. tun 'inhägnad gårdsplats' eller i Dals'. (med uttalet ton) 'inhägnad betesmark' (ungefär 

liktydigt med tå): Tunet (17 ggr), Tunen, Tonet; Tun-hem, kas. 
tvet 'avskilt jordstycke': som s. led: tveten, ex. Sten-. 
tvist (jfr träta): Tvisteparken. 
*tyfte, töfte n. en avledning till *tuft (isl. tuft) 'tomt': Tyftet, Töftet. 

dial. tå m. (f.?) 'fägata, hage för byns svin o. d.': Tån (37 ggr; i allm. uttalat ten; dock 
XVI, 45 kåta); Tå-, ex. backen, berget, hagen, lyckan, skogen. 
Som s. led: tå, ex. Iåla-. 

täppa: Täppan, Täpporna. 
Som s. led: täppan, ex. Al-, Kase-, Strand-. 

töfte se tyfte. 
dial. tömte, avledning till tomt: Tömte (5 ggr i Vedbo). 
fsv. vak el. vaka 'vakt, bevakning' väl i: Vakås. 

vakt: Vakten; Vaktebergsudde. 
fsv. vardh 'vård, vakthållning' eller 
fsv. vardhe (vale, våle) 'kummel, stenrös, gränsmärke' torde ingå i: Valberg; Yard- 

berg; Vålberg; Valekasen; Våle-backen, kullen. 
Som s. led föreligger fsv. vardhe i: Stenvarden. 

varp n. 'hopkastad sten- eller rishög': Varpet (8 ggr); Varpa-hålan, ledet, mon; 
Varpe-lund, maden; Varp-holmen, högen, ås, åsen.' 

vattna vb: Vattnebäcken. 
ved: Ved-backen, stället; Vedabacken (jfr även s. 18). 
verk: Verket (på platsen lär förr ha funnits ett silververk). 

dial. vål 'svedjefall' väl i: Vålen (va). 
våle se vardhe. 

I I vissa av ovanstående föreligger dock kanske snarare varp i bet. 'notvarp' (jfr Varp-
holmen XIV, 294). 
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väderkvarn: Väderkvarnen. 
väg: Väg, Vägen; Väg-gården, hult, sjö; Väga-bergen, bo, bron, torp, torpet. 

Som s. led: väga, ex. Västa-, Västan-. 
dial. *vända '(stort) åkerstycke' (så i no. dial.): Vändan. Någon form av vända, dock 

ovisst i vilken bet., torde väl föreligga i: Vännås (IX: 1, 147 a veeties). Om 
Vändesten se XVI, 181. 

värdshus: Värdshuset (namnet givet med anledning av att en ägare på annat 
ställe haft krog). 

dial. vättne n. 'ställe där man vattnar kreaturen': Vättnet. 
väveri: Väveriet. 
åker: Åker, Åkra; Åker-, ex. bo, by, sta; Åkers-, ex. berg, dal, lund; Åkra-, 

berg, bäck. 
Som s. led: åker, ex. Hed-; åkern, ex. Kyrk-; åkra, ex. Hed-, Slätt-. 

åtting 1 mtl': Åttingsledet. 
åtton(de)del 'k mtV: Åttondelen, Åttondedelen. 

dial. äekra f. 'åkerlapp, som ligger i linda, ej på länge brukad åker': Äckra, Äckran 
(6 ggr), Äckrorna; Äckerberget; Ackre-lund, rönningen; Eckerängen (V, 29 a 
ekarceea, troligen också hit, då enl. dr Götlind (e framför k i många sydvästg. 
dial. övergår till e). 
Som s. led: äckra, ex. Ljung-; äckran, ex. Asp-, Moss-, Slätt-; äckre, ex. 
Lunds-, Star-, Sta-; äcker, ex. Horn-. 

ätt(e)hög: Ätthögen. 
ödesmål: ödesmåla. 

G. Personbenämningar. 

1. Mansnamn. 

Abraham: Abrahamstorp; Abramsgården; Abramenäset. 
Adam: Adamsbro; Adamserud (med e-inskott mellan s och r). 
Adolf: Adolfs-berg, borg, lund, ro, torp; möjligen också i: Adelstorpet. 
Adrian: Adriansnäset. 
Albert: Alberts-fors, ro. 

Albinero. 
Alf (jfr IX: 1, 186) möjligen i: Alster (d/star, IX: 1, 23 a, i så fall utvecklat på 

samma sätt som Ulfstorp till ihIstar); Alstorp (XII, 105 a, utan uppgivet uttal)? 
Algot: Algots-torp, ås. 
Ambjörn: Ambjörnstorp. 
8-220274. 
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Anders: Anders-, ex. berg, bo, lund, torp; Andersa-bur, gården; Annes-torp 
(årtasterp, även uttalat ananerp, jfr X, 214). 

Andor (isl. ArnD6rr) i: Andors; Andorslid. 
Andreas: Andreas-berg, torp. 
Anund (Ane) (jfr XII, 74): Anerud. 

fsv. A(r)nfast: Anfasterud. 
Arne: Arne-backen, dal, torp. 
Aron: Arons-berg, dal, höjd, lund, torp; Arondal. 
Arvid med biformen Arve: Arvids-dal, gård, gården, hage, lund, lyckan; Arve-

gården, red. 
Asmund: Asmundtorp; Asmunds-torp, ängen; Asmundared. 
Assar (Assur, Asser): Assaretorp; Asseragården; Asse-berg, dal. 

fsv. Atte: Attared (därtill Attarelund, Attarås); Attorp (jfr VII: 1, 220). 
August: Augustslund. 
Axel: Axels-dal, fors, torp. 

fsv. Bagge se bagge s. 28. 
fsv. Banke väl i: Bankatorp. 

Bengt: Bengterud; Bengts; Bengts-, ex. fors, gården, hålan, torp. 
Bertil: Bertilstorp. 
Birger: Birgers-berg, ro. 

fsv. Bjärke (jfr VI, 184): Bjälkared. 
Björn se björn s. 29. 

fsv. *Blanke (jfr X, 218) möjligen i: Blankared; Blanke-mad, torpet (möjligen kvinnon. 
Blanka). 

Bo se bo s. 40. 
fsv. Bose: Boserud. 

Brand se brand s. 41. 
fsv. Brodde möjligen i: Broddamossen; Broddalen. 
fsv. Brun se brune s. 41, not 4. 

Bryngel: Bryngelsberg; Bryngelagården. 
Börje: Börjesgården; Börjagården. 
Charles: Charlesberg. 
Dan se dans s. 42. 
Daniel: Daniels-höjd, torp. 
David: Davidsgärdet. 
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Ebbe: Ebbarp ; Ebbe-dal, red, lund, sta, stad. 
Eggert väl i: Eggersberg. 
Elia(s): Elielund? 
Emil: Emilsdal. 
Enar: Enarstakan. 
Ejnar (dial. &enar) möjligen i: Agnared (VII: 2, 49 b iegnar). 
Erhard: Erhardslund. 
Erik: Eriks-, ex. berg, dal, hill, hult, lund, • ås; Erikstad; Ers-, ex. dalen, 

hult, torp, ås; Ersäter. 
Erland: Erland sbro. 
Esbjörn: Esbjörns; Esbjörnstorp. 
Eskil: Eskils-hill, holm. 

fsv. Faste: Fastarp. 
Filip: Filipsrör. 
Finn(e) se finne s. 75. 
Frans: Fransborg; Franserud. 
Fredrik: Fredriks-berg, bo, borg, dal, höjd, lund, ro. 
Fritiof: Fritiofshöjd. 
Frände se frände s. 75. 

fsv. *Frö° (jfr VIII, 144): Frötorp. 
fsv. Gadde möjligen i: Gadda-torp, kvarnen (jfr dock Gaddås, XIII, 94 av gadd 'ut-

skjutande parti'). 
Georg: Georgshill. 
Germund: Germundetorpet. 
Gisle: Gisslabo; Gissledal. 
Gottfrid: G-ottfridsborg. 

fsv. Grim el. Grime: Grimbäck; Grims-berg, bo, bäck, dal, holmen, led, lund, 
mossen, torpet, åsen, äng; Grimserud; Grimme-kärr, rud; Grimeslätt. 
Säkerligen också i: Grinserud (jfr XVI, 122); Glimsås (gNmsets med övergång 
av r till b• som i krog k1/42). 

fsv. Gudhl (jfr X, 171) möjligen i: Gudahemmet (X, 143, 147 giglahewat). 
fsv. Gudhlek: Gullike-backen, hålet. 
fsv. Gullbrand: Gullbrandsbo. 

Gulle (jfr X, 70): Gulle-red, rydet, spång; Gulles-bo, kärr. 
Gunnar: Gunnars-berg, bo, led, näs, torp, äng; Gunnarlund. 
Gunne: Gunnas; Gunnabodal; Gunnes; Gunnesgården; Gunne-berg, bo, byn. 
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Gustav: Gustavs-berg, dal, hall, holm, lund, ryd (se även Stave). 
fsv. Gutte: Guttorp. 
fsv. Gärdh el. Gärdhir se gärde s. 44. 

Göran: Görans-fors, lund; Jöranskerud 	11 a). 

Gösta: Göstas-kärr, torp, vad; Gösterud. 
fsv. Göte troligen i: Göte-bo, lund, näs; Göta-berg, lyckan. 

fsv. Ha(b)bordh (jfr XI, 22 väl i: Habbelund (VI, 149) samt säkerligen samma namn 
med annan stavning Habrelund (utan angivet uttal, d:o). 

fsv. Hake: Hakas (Hakatorp; IX: 2, 77 a); Hake-rud, lid. 

fsv. Halle: Halla-, ex. bo, bol, red; Halle-, ex. bo, rud.1  
Halvor: Halvorshög; Halvorskerud. 
Hans: Hansagården; Hanse-kasen, rud, torpet; Hans-hultet, hålet, högen, 

kullarna, lid, lund, torp. 
Harald: Haralds-gården, lund, minne. 

Helge: Helgared; Helgesborg; Helgeö; Hälja-, ex. dalen, gården, red, slätt; 
Häljarp; Hälje-backen, red, rud, skog, stena; Häljes. 

Hemming: Hemmingedalen. 
Henning: Henningsberg. 
Henrik: Ren riksberg, dal, lund. 
Herman: Hermans-borg, lid, lust, ro, strand. 

Hilding sborg. 
Hilmer: Hilmersdal. 
Hjalmar: Hjalmarsfors. 

fsv. Hjälm(e) se hjälm s. 45. 
fsv. Hjälte (jfr IX: 2, 97): Hjältarös; Hjälte-bo, borg, mad. 
fsv. Hodde: Hodde-red, lund. 

Hugo: Hugolund. 
Humle se humle s. 36, not 1. 

Håkan: Håkans, Håkes; Håkan-gården, hult, torp; Håkans-gården, äng; Håke-
rud, torp. 

fsv. Hägge se hägg q. 36. 
Hälje se Helge. 
Inge: Ingatorp; Ingelund; Inges-bo, torp. 

1  Jfr hall s. '7. 
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inge]. (senare form av Ingjald, Ingulf, Inguld o. d., jfr VI, 208 in. fl.): Ingels-
berg, krog, lund, torp. 

Ingemar: Ingemåre (XIX, 113 igamera, säkerligen urspr. *Ingemarrud; kb. 1801 
Ingemarud; kb. 1900 Ingemorre, ek. Ingemora). 

Ingvar: Ingvarstorp. 
Isak: Isakerud; Isakstorp. 
Ivar: Ivars-kullen, lund, torp. 
Jakob: Jakobs-berg, dal, gården, lund, rud, torp. 
Jan: Jans-berg, lund. 
Janne: Jannakulla (1gf. Jansekulla IV, 25 a). 
Jens se Jäns. 
Joar (jfr VII: 1, 100): Jorskullen, troligen också i Jordsåsen (IX: 1, 123 Optsan). 
Joel: Joelsbo. 
Johan: Johan-dal, lund; Johans-berg, bo, dal, lund, torp. 
Johannes: Johannes-berg, dal, fält, lund; Johannisberg. 
John: Johnsberg. 
Jon: Jons, Jos (med n fallet framför s; jfr vgt.dial. Sväsgården för Svensgården); 

Jons-bo, berg, borg, gård, gården, lund, ro, torp; Jons-e-red, rud; Jone-
lund, rud, stugan; Jonagården; Jongstorp (med övergång av n till ng ffr s, 
jfr t. e. Gongstorp, VIII, 220, Hångsdal, s. 84; Jonsagården, Jongses, 
II, 44).1  

Jonas: Jonastorp; Jonasatorpet. 
Josef: Josefs-dal, lyckan. 
Jäns: Jänserud (2 ggr, i det ena fallet föreligger direkt uppgift att stället bebotts 

av en person med namnet Jens). 
Jäppe: Jäppängen. 
Jöns: Jönsa-gården, hemmet, rydet; Jönserud; Jönslid. 
Jöran se Göran. 
Jösse (biform till Jöns): Jösserud. 
Kalle väl i: Kalle-berg, ro, rud, stommen, torpet. 

fsv. Kalv(e) se kalv s. 30. 
Karl: Karl-berg (6 ggr, väl delvis lån), skog, skoga, stad; Karls-, ex. backe, 

berg, borg, bäck, fors, holm, lund, ro, torp, ås; Karlserud; Kars-berg, 
gården, torpet. 

Kitil se Kättil. 
Klas: Klas-bo, hemmet, ro, torp. 

1  So vidare de säkerligen hithörande namnen under ljung, s. 37, not 2. 
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(9eetai, väl elliptiskt namn; jfr ek. 

torpet; Larsa-bo, gård, gården; 

62 

fsv. *Knarr (jfr XVII, 20): Knarrud, Knarre. 
Knut: Knuterud; Knuts-dalen, ön. 
Konrad: Konradsdal. 
Krake: Krakatorp. 
Krister väl i: Kristerud (3 ggr i Dalsland). 
Kristian: Kristians-berg, borg, fält, lund. 
Kåre väl i: Kårebro; Kår-högen, torp, torpet; 
Käll, Källe se källa s. 11, not 2. 

Kättil (fsv. Kätil, Kitil; jfr VI, 110): Kätte]. 
Kitteltorp); Kittelshögen; Kettlerud. 

Lars: Larses; Lars-berg, bol, gården, torp, 
Larse-bo, gården. 

Lasse: Lassa, Lassas, Lasses; Lassa-bygget, gård, gården, 
Lasse-berg, boden, bygget, gården, skog. Troligen också i 

fsv. Lek möjligen i: Leks-vad, torpet; Lexås. 
Lennart (dial. Linna* Linnars-hemmet, torp, torpet. 

fsv. Loft (jfr XIX, 166): Lofterud. 
Lorens: Lorens-berg, dal, höjd; Lorentsberg. 
Ludvig: Ludvigsberg. 
Magnus: Magnus-berg, höjd, lund. 
Markus: Markusalyckan. 
Martin: Martins-berg, park. 
Mats: Matstorp. Säkerligen även i: Massa-huset, lund; Massegården. 

kroken, lunda; 
Lasko. 

Mickel (Mikael): 1Vlickelstorp. 
Måns: Månsa; Månsa-bo, gården, lyckan; Månse-gården, kulle, rud, viken; 

Månstorp. 
Mårten: Mårtens; Mårtens-berg, hemmet, hägne, torp, ås, äng; Mårte-byn, rad? 

fsv. *Navar (jfr XIX, 259 samt Lundgren, Sv. landsm. X, 6, s. 180): Naverstaängen; 
Naverud. 

Nicke (kortform för Niklas) väl i: Nicka-bo, holm. 
Niklas: Niklasberg. 
Nils: Nilsa, Nilsas, Nilse; Nils-dal, gården, torp, ängen; Nilsa-gården, gärde, 

hemmet; Nilse-berg, bruket, gården. 
Nisse: Nissabygget. 
Olof (Ole, Ola, 011e): Olakulla; Olas-gården, kullen, torp; Ole-kas, redsbro; 

011eberg; 011esgården; Olofs-, ex. backa, berg, borg, dal, gården, höjd, 
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lund, slätt; 0.1s-, ex. berg, backen, bo, byn, fors, hemmet, torp, ängen. 
Troligen också i: Orserud; Ortsfly (kb. Olfsfiy). 

fsv. Orm se orm s. 31. 
Oskar: Oskars-berg, borg, dal, hem, hill, höjd, lund. 
Otto: Ottostorpet. 
Paul: Paulsbo (se även Påvel). 
Pelle: Pella-bro, torpet, bygget, gården. 
Perl: Pers-berg, bo, gården, hage, hemmet, lund, torp; Pärstorpet; Päre-gården 

(enl. direkt uppgift efter en ägare Per). Möjligen också i: Pereberget, Perhus. 
Pet(t)er: Peters-berg, (borg), höjd, lund; Peterhof; Petters-berg, (borg), dal, 

lund, ro, äng. 
Påvel: Påvelsmad. 

fsv. Ragvald: Ravelsmad. 
Ramn se ramn B. 32. 
Robert: Robertsholm. 
Rolf: Rolfskulle; Rolfskoga. 
Räv se räv s. 32. 
Sander (kortform för Alexander): Sanders (scindara). 
Sanne se sand s. 14. 
Sante väl i: Santehåla. 
Sebulon: Sebulonsberg. 
Sigge: Siggeberg; Siggesgården. 
Sigurd (senare form Segol): Sigurdstorp; Segolsbyn (XIX, 205 b skatsbban).2  
Simon: Simonsland. 

fsv. *Skaghi möjligen i: Skabo 	1, 69 a, jfr XIV, 162); Skavemad (IV, 71 a, jfr 
VIII, 68, 284). 

fsv. Skägge: Skägge-gärdet, kas, näs, torpet. 
fsv. Sote: Sotalyckan; Sotebyn. 
fsv. Spole möjligen i: Spolatorp. 

Staffan: Staffanstorp. 
&ave (kortform för Gustav; jfr VII: 1, 246): Stavabacke; Staveryd. 

i Se även Prästaper s. 72. 
2  Dylika namn, bildade på Segol, Segel (jfr XI, 28 Segerstorp) eller Sighvalde (jfr 

d:o XIV, 152) ha uppfattats som bildade av seger, och i analogi med dylika äro troligen 
moderna namn som Seger-bo, lund bildade. Så är naturligtvis också Segerstad (se 
IX: 2, 180) bildat efter grundläggaren v. Segebaden, associerat med seger. 
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Sten: Stens-, ex. berg, hult, torp; Stensered (med e-inskott) 
Stig väl i: Stigstorp. 

fsv. Stubbe se stubbe s. 54. 
Svante: Svantetorp. 
Svasse: Svasserud. 
Sven: Svens; Sven-ljunga, skog; Svenne-lotten, rud; Svens-, ex. berg, borg, 

bo, dal, holm, torp; Svenserud. 
Svente: Sventadal. 

fsv. Toke: Tokaslätt. 
Tor el. Tore: Tores; Tore-bo, bäck; Tores-gården, torp, åsen; Tor-arp, hult, 

myren, åsen; Tors-, ex. berg, borg, byn, hemmet, hultet, hög, torp, vik, 
äng. — Namnen på Tors- kunna ju dock utgå från ett urspr. Tords-. 

Torbjörn: Torbjörns; Torbjörnerud. 
Tord el. Tole: Tords; Tords-bro, gården; Tolared; Tolebo. 

fsv. Tormund el. Tormod väl i: Tormerud (tormara). 

Torsten: Torstens; Torstenstorp; Torstane (XVIII, 109 b tåstana), säkerligen en 
plur. av Torsten (el. Toste); jfr värml. ortn. som nubsein 'Månsarna', hånsein 
'Hansarna' m. fl., från Dals'. Huggerarna (se s. 70). 

Torvald: Torvaldsberg. 
Toste (kortform av Torsten): Tostaberget, torpet; Tosterud; Tåstanäs (fastst.). 

fsv. Tove: Tove-gården, red; Tovhult. (Möjligen dock kvinnonamnet Tova). 
dalsl. dial. Tron (jfr XIV, 42): Tronserud. 

Truls: Trulsdal; Trulsa-damm, torp; Trulsebo. 
Ture: Tureberg; Turred. 
Töres (jfr VI, 139): Töres-kulle, lund, torp. 

fsv. Udde se udde s. 17. 
fsv. Ulle möjligen i: Ullared; lille-berg, svedjan. 

Ulrik: Ulriks-berg, dal, lund, bo, ro. 
Ulv(e) se ulv s. 33. 

fsv. Unne möjligen i: Unnarydet. 
Valdemar: Valdemarsro. 
Vilhelm: Vilhelms-berg, borg, höjd, ro. 
William: Williamshöjd, Villiamsro. 
Viking: Vikingabo; Vikingsholm. 
Åke: Åkes; Åkesdal; Åke-borg, kärr, rad, torpet. 
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2. Kvinnonamn. 

Ada: Adehill. 
Agnes: Agnesberg. 
Agneta: Agneterud. 
Alida: Alide-berg, dal, fred. 
Alma: Almaro. 
Amalia: Amalien-borg, dal. 
Anna: Anne-berg (65 ggr), bo, dal (37 ggr), hill, hult, höjd, lid, lund (60 ggr), 

ro, slätt. 
Annie: Anniero. 
Augusta: Augustelund; Augusten-berg, borg, lund. 
Beata: Beata; Beate-berg, lotten, lund. 
Betty: Bettyro. 
Britta: Britte-berg, lund, rud. 
Charlotta: Charlotten-berg, borg, dal. 
Dagny: Dagnysberg. 
Elin: Elinedal; Elins-berg, borg, dal, hage, höjd, ro; Elinstrand. 
Elisa: Elise-berg, lund. 
Ellen: Ellens-berg, borg. 
Elsa: Elsendal. 
Elvida?: Elvidelund. 
Emeli: Emelidal; Emelie-lund, ro. 
Emma: Emmaborg; Emme-berg, dal, lund. 
Emmy: Emmylund; Emylund; Ämilund. 
Eva: Evedal. 
Fredrika: Fredrikelund. 
Frida: Fride-berg, borg. 
Frigga: Friggerud. 
Greta: Gretelund. 
Gunhild: Gunhildsro. 
Gunla (Gunilla): Gunlehus; Gunnelehus; Gunnle-berg, berget. 
Gurly: G-urlysberg. 
Hanna troligen i: Hanne-berg, lund. 
9-220274. 
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Hedda: Heddeberg. 
Hedvig: Hedvigs-berg, borg, dal. 
Helena: Heleneberg. 
Hilda: Hilde-lund, skog, slätt, strand (Hildes-borg?). 
Ida: Ide-borg, lund (6 ggr). 
Ines: Inesborg. 
Ingrid: Ingrids-berg, park. 
Jenny: Jennylund. 
Johanna: Johanne-berg, dal, hög, lund, ro. 
Josefina: J osefinehill. 
Karin (dial. Kan i och Karja; se VII: 2, 111): Karins-berg, dal; Kartegen (XVI, 

133 b; jfr Karihagen d:o 130 samt Sarstugan nedan); Kartorpet (kigterpat, även 
uttalat karaterpot); Karjabo, ek. Kaninbo); Karjehall (äldre skrivn. Karihall). 

Karolina: Karoline-berg, dal. 
Katrina: Katrine-berg, dal, fors, holm, lund. 
Klara se klar s. 21. 
Kristina: Kristine-berg, dal, fred, gården, hem, holm, lund, ro. 

fsv. Källa se källa s. 11 not 2. 
Lena väl i: Lene-bo, rud. 
Lilly: Lillyberg. 
Lina möjligen i: Line-berg, dal (se lind s. 37 not 1). 
Lisa: Lise-berg, bo, dal, fors, gärde, rud. 
Lotten, Lotta väl i: Lottenslund; Lotten-berg, borg (se lott s. 48 not 2). 

Lovisa: Lovise-borg, fred, holm, lund. 
Maja: Majelund. 
MalM: Malinsbaeke. 
Mandis (kortnamn för Amanda) väl i: Mandisro. 
Margret (Margareta): Margrete-berg, fors, hem, hill, lund. 

Maria: Marie-berg, borg, dal, dalen, gård, hall, hem, hill, holm, hult, hög, 
lund, minne, ro, strand, torp. 

Mari(e): Marislund. 
Marta: Martahage. 
Matilda: Matildehem. 
Märta: Märteberg. 
Naemi: Naemiberg. 
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Olivia: Olivie-dal, berg. Möjligen också i: Olive-höjd, lund. 
Ragna (Ragnhild)?: Ragnehill. 
Regina: Reginehem. 
Sara: Sar(a)stugan (direkt uppgift). 
Selma: Selmaholm. 
Sofia: Sofie-berg, dal, fred, hult, lund, ro, strand. 
Svea se svedja s. 54 not 1. 
Torhild möjligen i: Tollerud (jfr XIII, 106; XVII, 78). 
Tyra: Tyrelund. 

fsv. Thyre (jfr t. e. VII: 2, 28) torde möjligen ingå i: Törrud (XVII, 51 a tfka ; XVIII, 
55 b Mya ; ä. skr. Törerti[d]). 

Ulrika: Ulrikedal. 

3. Tillnamn och binamn. 

Al möjligen i: Alsberg, bo, borg, torp, torpet. 
Albom: Albomstorpet. 
Algren: Algrenstorp. 
Alkvist: Alkvistatorp. 
Alm: Almås (enl. direkt uppgift uppkallat efter en ägare Alm). 
Backlund: Backlundstorp. 
Banngren: Banngrenstorp. 
Billing: Billingsborg. 
Bister väl i: Bisterbo. 
Björk se björk s. 34. 
Björkeman: Björkemanstorp. 
Björklund: Björklundskerud. 
Blom väl i: Blommerud; Bloms-dal, holm. 
Boberg: Bobergstorp. 
Bock se bock s. 29. 
Boman: Bomanstorp. 
Brase väl i: Braserud. 
Brink väl i: Brinksberg. 
Bruse: Brusestommen (dir. upPg.)- 
Bruske-Lars, binamn: Bruskerud (dir. uppg.). 
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Bråberg möjligen i: Bråbergstorpet. 
Buskalycken, väl något binamn: Buskalyckens. 
Bylin: Bylingsbo (by/insbo; felaktig fastställd form). 
Bång: Bångetorpet. 
Cedpr: Cederslund (3 ggr), Cederdalen. 
Cederberg: Cederbergs-hage, lyckan. 
Dalen: Dalhas torp. 
Dalin: Dalinerud. 
Dalman: Dalmanstorp. 
Djärv: Djärverud (st.). 
Drake väl i: Drakerud. 
Dryger väl i: Drygers. 
Duva se duva s. 29. 
Dyback: Dybäcks. 
Dyring: Dyringetorpet. 
Edin: Edinsberg. 
Eld möjligen i: Elderud. 
Eldin: Eldins. 
Fager se fager s. 20. 
Fast: Fasterud (enl. dir. uppg. efter en soldat Fast, så säkerligen också i Faste-

torpet, st.). 
Fenger: Fengersfors (dir. uppg.). 
Ferm möjligen i: Fälmerud (i så fall med ett ej ovanligt utbyte av r mot k). 
Floberg: Flobergstorpet. 
Flink väl i: Flinkerud; Flinkabacka. 
Fred: Frederud (st). 
Fridsam väl i: Fridsambygget. 
Friman: Frimannerud. 
Fröberg: Fröbergstorpet. 
Funberg: Funbergstorpet. 
Funke: Funkerud (XVII, 29 b; enl. uppgift efter »en smed Funke, fögkan, som bo-

satte sig där»). Möjligen också i: Funkhuset. 
Fyr: Fyretorpet (enl. uppgift uppkallat efter Fyr-Ola, som fått sitt namn, emedan 

han var måg till soldaten Fyr). 
Fågel se fågel s. 29. 
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Fält: Fälte-bo, rud. 
Galt, Galte se galt s. 29. 
Geijer: Geijershill. 
Gigeberg: Gigebergs. 
Gill: Gills-dal, mad (dir. uppgift). 
Glad väl i: Gladerud; Gladstorp (jfr dock glad s. 7). 
Glans: Glansatorpet. 
Glansen, väl binamn: G-lansens (glånsons). 
Gran: Grans (se även gran s. 35). 
Gren: Grens; Grensborg. 
Grill troligen i: Grelserud (grasara st.). 
Grip troligen i: Griperud; Grips-dal, berg, lid. 
Grundström: Grundströmskerud. 
Gubbelyeken, väl binamn på någon person från något Gubbelyekan: Gubbelyekens. 
Gumse se gumse s. 30. 
Gunnberg: Gunnbergslyekan (till gården Gunnarp). 
Gylling (jfr IX: 1, 98) möjligen i: Gyllingsberg. 
Gödike: Gödikerud (dir. uppgift). 
Gök se gök s. 30. 
Hagström: Hagströmerud. 
Haj: Hajudden (dir. uppgift). 
Hallberg: Hallbergs-torp, torpet. 
Hallman: Hallmansbo. 
Hedberg: Hedbergs. 
Hedin: Hedinsberg. 
Hedkvist: Hedkvisterud. 
Herrfält väl i: Herrfälterud. 
'Lider väl i: Hildersborg. 
Hilring: Hilringsberg. 
Hinse (jfr X, 248): Hinserud; Hinsakvarnen. 
Hjort se hjort s. 30. 
Hjortman: Hjortmanstorp. 
Hjälm se hjälm s. 45. 
Hjärtman: Hjärtmanstorp. 
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Hollberg: Hollbergs mosse. 
Holm se holm(e) s. 8. 
Hoving: Hovinggården. 
Hovlund: Hovlundstorp. 
Hugger: Huggerarna (högarana; enl. dir. uppgift »efter två söner till en soldat 

Hugger (högar)». Jfr -för bildningen Torsten s. 64). 

Hurtig: Hurtigsberg. 
Hylling väl i: Hyllingsdal. 
Hålen (binamn): Hålens. 
"Ullberg: Hållbergsängen. 
Hälling (jfr XIII, 74) väl i: Hällings-berg, damm, ås. 
Höckling väl i: Höcklingsås. 
Hög: Höges (dial. gen.), troligen även i: Högs-, ex. bo, byn, stommen, torp och 

Höksbyn (XVII, 13 b, ek. Högsbyn). 
Hök se hök s. 30. 
Jarl: Jagerud (dir. uppg.). 
Julin: Julinedal en. 
Järv väl i: Järvstorp. 
Kagg (jfr IV, 44): Kaggeberg; Kaggabacken. 
Kampe väl i: Kampa gården, kärr; Kampe-dalen, kas, rud. 
Katt se katt s. 30. 
Kavle (jfr XII, 16): Kavlås. 
Kilen (sN'an, väl person från någon gård Kila e. d.): Kilens. 
Killing se killing s. 31. 
Kindberg: Kindbergs; Kindbergs-torp, torpet. 
Kinman: Kinmanshagen (simans). 
Kling: Klingerud (3 ggr; i ett fall direkt uppgift att stället har sitt namn efter en 

innehavare Kling); Klings-berg, holm, torp.' 
Knubbiken, binamn: Knubbikerud (dir. uppg.). 

Kock väl i: Kocks-berg, öja. 
Kope, väl ett binamn (jfr dalsl. dial. vb. kopa 'glo, gapa'): Koperud. 
Korint? se korint s. 36. 
Korp se korp s. 31. 
Kriken, väl binamn på en person från något ställe Kriken e. d. (se s. 22): Krikens. 

1  Jfr dock även kling- s. 21. 
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Krok se krok s. 22. 
Kroken, väl binamn på en person från något ställe Kroken e. d. (se s. 22): Krokens- 

torp, även kallat Krokens. 
Kruse väl i: Krusa-backen, torpet; Krusestommen. 
Krut möjligen i: Kruterud. 
Krya (binamn på en gumma): Kryerud (dir. uppg.). 
Kuse (jfr XIII, 96, XVIII, 38) väl i: Kuse-liden, lyckorna, rud. 
Kvist: Kvistatorpet (dir. uppg.); Kvisterud (dir. uppg.). 
Kvistberg: Kvistbergs. 
Kämpe: Kämpabo; Kämpekas. 
Lager: Lagerabacken (dir. uppg.). 
*Lank() (väl binamn) möjligen i: Lankerud. 
Lans: Lanserud. 
Larm: Larmatorpet. 
Lejon: Lejonerud; Lejonhultstorpet; Lejonslund. 
Levin: Levinerud. 
Lilja: Liljastorp (se även lilja s. 36). 
Lind se lind s. 36. 
Linden: Lindensberg. 
Linder: Lindersdal. 
Lindgren: Lindgrenerud. 
Lindstedt: Lindstedterud. 
Litzen: Litzellstorpet. 
Ljungel se ljung s. 37 not 2. 
Ljungnian: Ljungmansås. 
Lod: Lodåsen (dir. uppg.). 
Loman: Lomans. 
Lund se s. 11. 
Lundarn (linan, väl binamn på någon person från något ställe Lund e. d.): Lun- 

darsmaden. 
Lundberg: Lundbergskerud; Lundbergskile. 
Lundström: Lundströmerud. 
Långevarpen (binamn): Långevarpens (dir. uppg.). 
Lärka se lärka s. 31. 
Lövman: Lövmanerud. 
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Malm: Malmestommen (dir. uppg.); väl ock i: Malmerud. 
Mild: Mildestommen (dir. uppg.). 
Mod väl i: Moderud, möjligen ock i: Modenstorp. 
Mollberg: Mollbergerud. 
Mustad: Mustadfors (»ägare Mustad och C:o»). 
Mänka (binamn på en gumma): Mänkerud (dir. uppg.). 
Mörk se mörk s. 23. 
Mört se mört s. 31. 
Norling: Norlings-berg, dal. 
Norman: Normanstorpet. 
*Nåeke (binamn, jfr vgt.dial. naket 'supa', liettd 'sup'): Nåckebo (dir. uppg.: »efter 

en f. d. ägare, som enligt egen utsago ofta varit ute och n&kat»). 
Odelberg: Odelsberg (enl. dir. uppg. efter ägaren Odelberg, märk utt. bdalbcets). 
Odin: Odinetorpet (ochnaterpat). 
Olsson: Olssonerud. 
Orre se orre s. 31. 
Ottor se utter s. 33. 
Palm: Palmegården; Palme-dal, hult, lund; Palmås. 
Pask se pask s. 23, not 1. 
Pinne, binamn: Pinnerud (dir. uppg.). Så väl ock i: Pinnekrogen. 
Po, binamn: Potorpet (dir. uppg.). 
Prästaper, väl binamn på någon person med namnet Per, som t. e. varit dräng på 

någon prästgård: Prästapers. 
Påve (jfr XI, 50) troligen i: Påtorp; Påve-lund, lyckan. 
Pöle-snickaren: Pölerud (dir. uppg.: »efter en gubbe pO'dsneketri, som kom från 

ett ställe Pölen, par,»). 
Ramm: Rammegården (enl. uppgift efter en person, som fått namnet emedan han 

»var från 'rammesbygden' i Vassända»). 
Rammen (ramm, binamn på en ägare, som enl. uppgift var född i Ramnegärde): 

Ramsberg (även kallat Rammes, råmas). 
Rask: Raskatorp; Raskerud (dir. uppg.). 
Rayman väl i: Raymanshome. 
Rodin: Redinstorp. 
Reimer: Reimersholm (uppkallelse?). 
Resslebom: Ressleboms (kb. Reslebomstorp). 
Roll troligen i: Rollerud (dir. uppg. »ägaren heter Roll»). Så väl också i: Rollängen. 
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mamseller Roman bott där»). — 
Romon tydligen bildat på första 

mo. 

Roman: Romon (enl. dir. uppg. »ha ett par gamla 
Såvida ej Roman är bildat på Romon, är 
leden Ro- i Roman, s. led. best. f. av ordet 

Rost: Rostehagen (dir. uppg.), Rosterad. 
Rudin: Rudinetorpet (dir. uppg.); Rudinsberg. 
Ryding: Rydingsberg. 
Rytter: Ryttersberg. 
Råd: Råderud (dir. uppg.). 
Räv se räv s. 32. 
Rönnkvist: Rönnkvists. 
Salberg: Salbergstorp. 
Sa(h)lbom: Sahlbomsberg; Salbomerud. 
sahlgren: Sahlgrens äng. 
Sandkvist: Sandkvistagärdena. 
Sandman: Sandmansås. 

Seger: Sägerud (XVII, 77 a, st. under Segersbyn. 
uttalet scbgar). 

Seglorin (väl ett tillnamn, bildat till Seglora): Seglorinslyekan. 
Siberg (väl ett tillnamn, bildat till Sibbarp): Sibergs, 
Simberg: Simbergshem. 
Sjögaren (fiwan, väl binamn på en person från någon 

Sjögarens. 
Sjödal: Sjödalskerud. 
sjöiing troligen i: Sjöllingslid (kb. Sjölingslid). 
Skack se skack s. 23. 
Skata se skata s. 32. 
Sköld: Skölds-borg, torp. 
Sloberg: Slobergskerud (dir. uppg.). 
Smitt: Smitterud. 
Snosen, binamn: Snoserud (dir. uppg.). 
Soop möjligen i: Sope-kärr, maden; Sopmaden. 
*Spalling möjligen i: Spallingerud. 
Spets se spets s. 25. 
Spjut: Spjuterud. 
Sporre väl i: Sporretorpet. 
10-220274. 

Säkerligen ett tilln. Seger med 

gård Sjögared e. d.): 



Stake se stake s. 53. 

Stare se stare s. 32. 

Stening väl i: Steningsdal. 
Stolt väl i: Stolterud. Därtill väl Stolterkullen. 

Stork: Storkahagen (dir. uppg.). 
Storm väl i: Stormerud; Stormsbacken. 
Ström: Ström (se även ström s. 16). 
Strömmen, binamn: Strömmens (strånians). 
Strand se strand s. 16. 
Stuart: Stuarts hill. 
Stgl väl i: Stålatorpet; Stålåsen. 
Svala se svala s. 32. 
Svan se svan s. 32. 
Svensk se svensk s. 78. 
Svärd: Svä,rderud. 
Sämberg väl i: Sämbergslyckan. 
Tonen, väl binamn: Tonens (tånans). 
Torin: Torinstorpet. 
Trana se trana s. 33. 
Tängner: Tängneretorpet (dir. uppg.). 
Törnvall: Törnvallstorp. 
Tössberg: Tössbergskerud (dir. uppg.). 
Ullberg väl i: Ullbergshagen. 
Ulldal väl i: Ulldalstorpet. 
Vallman: Vallmanskerud. 
Vallström: Vallströmerud. 
Varg se varg s. 33. 
Vestberg: Vestbergs skog. 
Villing troligen i: Villingsdamm. 
Vulkan: Vulkanerud (dir. uppg.). 
Vag: Vågerud (dir. uppg.). 
Värme se värme s. 78. 
Västgöte se västgöte s. 78. 
Västlund: Västlundskerud. 
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Vätterberg: Vätterbergshage. 
Ågren: Ågrenserud. 
Ås: Åsatorpet (dir. uppg.); se även ås s. 19, not 2. 
Älg: Älgerud (XVI, 73, dir. uppg.); se även älg s. 33. 
Ärling möjligen i: Ärlingsnäs. 
Äsping se äspe s. 34, not 1. 
Örn se örn s. 33. 

4. Yrken, titlar o. d. 

Under denna avdelning ha uppförts ej endast yrkesnamn och titlar som bagare och 
baron, utan även ord som brud och fru, samt slutligen ord betecknande härstamning, 
som svensk, västgöte o. d. 

bagare: Bagare-slätten, tomten. 
baron: Barone-dalen, lotten, rud. 
bildhuggare: Bildhuggarelyekan. 

dial. blåsare 'spelman, klarinettblåsare': Blåsaretorp. 
bonde: Bondegården; Bondstad. 
borgmästare: Borgmästaren (anledningen till namnet obekant). 
brud: Brudare-liden, slätt (jfr XII, 78). 
bryggare: Bryggareliden. 
båtsman: BåtsmanstOrpet. 

dial. byggen m. best. form 'byggmästaren' (bfigan) väl i: Byggerud (3 gånger i Dalsl.). 
domare: Domaregården; Domerud (efter en häradsdomare). 
faktor: Faktorerud (efter en ägare, som var faktor). 
finne: Finna-gården, torp, torpet; Finnerud; Finn-dalen, kasen, torp, torpet, 

skog, slätt.' 
fiskare: Fiskaretorpet; Fiskartorpet. 
fru: Fru-backen, fällan, liden, ängen. 
frände (kanske snarast använt som mansn.): Frändagården; Frändtorp. Ovisst är 

Frände (väl sent dopnamn). 
garvare: Garvarens; Garvarebacken; Garverud. 
gjutare: Gjuterud (efter en gjutare, som bott här). 

1  Emellertid äro namnen något ovissa. Kanske kan till grund för något ligga manen. 
Finn, Finne. 
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gosse: Gossabacken; Gossängen. 
greve: Greva-backen, kila, kvarnen, red; Greve-dalen, ås; Grev-Ödegården. 
gubbe: Gubba-gården, ro, lyckan; Gubbe-rud, rönningen; Gubb-ås, åsen. 
gudfar: Guffarsdamm. 
gumma: Gumängen. 
gästgivare: Gästgivarens; Gästgivare-gården (11 ggr), hagen; Gästgivargården. 
herre: Herra-gården, kvarnen, lyckan, skogen, svedjan; Herrängen. 
hovman i den gamla bet. 'ryttare, knekt': Hovmans-gården, kullen. 
häradsdomare: Häradsdomarns (se även domare s. 75). 
häradsskrivare: Häradsskrivar-örsberg. 

dial. hölinge m. 'vallpojke': Hölingekullen. 
jungfru: Jungfrubacken (4 ggr). 
jute 'dansk' eller i Dalsl. 'norrman' eller 'person som vistats i Norge' torde ingå i: 

Jutens; Juta-hagen, kärr, lyckan, rödjan, torpet; Jutebråten; Juterud 
(3 ggr i Dalsl.); Jyskerud (egentl. *Jutske-).' 

Emellertid äro flera av ovan anförda namn synnerligen ovissa. Kanske föreligger i 
somliga i stället ordet (tran)juta, juter 'tranbär' (jfr XII, 148). Så torde väl 
snarast vara fallet i Jutamossen. 

kapten: Kaptenödegården. 
klockare: Klockarens; Klockare-bol, dalen, gården, hagen, kas, lyckan, stugan, 

torpet. 
kejsare (anv. som binamn): Kejsarns. 
knekt: Knekte-bo, gården, lyckan, rud, torpet, vallen; Knekt-, ex. hagen, 

holm, hult, lyckan, ås, ängen. 
kolare: Kolarens; Kolare-hemmet, kaserna. 
kung (i en del fall väl använt som binamn i andra väl endast för att beteckna den 

högsta backen etc.): Kungaliden; 
binamn, 

Kungs-, ex. backen, berg, 
fors, hagen, kulla, liden. 

käring: Käringdalen; Käringe-backen, näs. 
köpman: Köpmannebro; Köpmansplatsen. 

dial. koppare i bet. 'fältskär' eller 'koppmakare, koppsvarvare' (se VII: 2, 80) torde väl 
ingå i: Koppar-, ex. bol, by, hagen, hemmet, kasen, kullen, skogen, toft, 
torpet, tån; Kopperud. 

laggare 'laggkärlstillverkare': Laggarens; Laggaredammen; Laggerud. 
lagman: Lagmannerud. 

fsv. landbo 'arrendator': Landbo-gården, slätten. 

Se Ljunggren, NoB 9, s. 167. 
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länsman: Länsmans-dalen, liden, rydet. 
dial. marbo 'person från Marks härad: Marbons, Marbohult. 

munk: Munke-dalen, lid; Munkhulan. 
murare: Muraretorpet. 
målare: Målerud (dir. uppg.); Målare-hagen, maden; Målarrönningen. 
prins (väl använt som binamn): Prinsadalen. 
präst: Prästa-kilen, skogen, svedjan; Präste-dalen, gården, hagen, kasen, klev, 

rud, ryd; Präst-, ex. backa, berget, gården, hagen, hult, ås, ängen, ö. 
riddare, väl i bet. 'ryttare' (jfr VI, 96): Riddarestenen; Riddamyr (även kallat 

Riddaretorpet). 
ryss troligen i: Rysse-bråten, drågen, rud. 
ryttare: Ryttarens; Ryttare-bo, kullen, torpet; Ryttar-bo, torpet, ås, ängen. 

fsv. rännare 'lätt beväpnad krigare, förtruppen tillhörande ryttare': Rännaretorpet. 
rättare: Rättare-gården, lund. 
sergeant (dial. feefant): Sjanterud (fantara)1. 
sjudare 'salpetersjudare': Sjudaretorpet. 2. 
skeppare: Skepparegården. 

dial. skinnare 'garvare, skinnberedare': Skinnarns; Skinnarebo. 
skogvaktare: Skogvaktaretorpet. 
skomakare: Skomakare-hagen, torpet; Skomakerud. 
skrivare: Skrivaregården. 
skräddare: Skräddare-, ex. gården, kas, kil, torpet, ängen; Skräddar-huset, 

torpet. 
fsv. skytte el. skytta 'skytt i herretjänst eller krigstjänst' torde ingå i: Skytta-torp, 

torpet; Skytterud (4 ggr i Dals1.); Skyttens (5htas; kb. 1776-78 Stiötte-
torpet; alltså egentligen gen. av binamnet skytten, bildat till Skyttatorpet). 

smed: Smeabygget; Smeda-bygget, gården, torpet; Smed-, ex. backen, gården, 
hyttan, kas, kärren, rud, stugan, torpet, tomten; Smed-Karins mad; 
Smeds-berg, bo, hult, kullen, lund, lyckan, torp, torpet, åsen; Smedserud 
(med e-inskott mellan s och r). 

1  Första stavelsen har vid sammansättning med -rud fallit. En parallell erbjuder ett 
från Västergötland känt fall, där en son till en person, som kallades sergeanten (jajcintan) 
fick heta Sjante-Karl. 

2  Ek. har Sjuan, en typisk västg. dial.form för 'Sjuderief, egentligen »Sjudandet». 
om sjudare skriver Gust. Ericsson från Åkers hd, Sörml. (mskr. i landtnålsark., Uppsala, 
347: 19) bl. a.: »Salpetersjuderi har ännu på tiden efter 1800 varit en viktig lantmannanäring. 
S. k. sjudare foro omkring, de fingo rättighet att på kronans allmänningar upptaga och an-
lägga nybyggen och lägenheter». 
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snickare: Snickarens; Snickaregården; Snickartorpet; Snickerud (4 ggr). 

soldat: Soldatebacken; Soldat-hemmet, lyckan, maden, stommen, torpet. 
spel(e)man: Spelemans; Spelemanstorpet; Spelebo; Spelerud (om de båda sist-

nämnda finns direkt uppgift att spelmän bott där). Så troligen också i: Spelle-
rud (XVIII, 125 a spard; ek. Spelerud). 

dial. stampare (jfr stamp s. 53): Stamparens; Stamparetorpet. 
stöt 'kyrkstöt' väl i: Stöterud (3 ggr, alla i Dalsl.). 

svarvare se svarv s. 25. 
svensk (möjligen som tillnamn): Svenskens; Svenskebo. 
sågare: i ågare-hagen, holmen, torpet. Jfr såg s. 54. 

såg(e)mästare: Sågemästerud. 
tattare: Tattarlyekan. 
tjuv: Tjuvakulle (VII: 1, 203 a till d:o 287); Tjuvareberg (kallas så emedan det 

är beläget i närheten av en galgbacke; utvidgad form som i Brudarebacken); 
Tjuvedalen (4 ggr); Tjuvås.' 

tysk: Tyska-bo, hemmet; Tyske-backen, bo; Tyskorna (III, 27 a tpskara; kb. 
Tyskerna, torp under egendomen Koberg; säkerligen efter tyska arbetare). 

tössbo 'person från Tössbo hd': Tössboet (dir. uppg. »emedan en person från Tössbo 
hd bodde där för c:a 70-80 år sedan»). 

*vallare 'förvaltare' (jfr änsv. valta 'förvalta'): Valtarebol (under Vetlanda bruk). 
värme 'värmlänning' (kanske använt som tillnamn jfr XI, 132) väl i: Värmeshage; 

Värmesundet (XIX, 63 b vårmasuna; jfr ek. Värmesudden, vid ett sund i 
ö. Silen). 

västgöte (väl här använt som tillnamn): Västgötagården. 
änka: Änke-berg, stommen; Änkåsen. 

Uppkallelsenamn. 
När det gäller unga lägenheter och avsöndringar kan man givetvis vänta en mängd 

fall, där stället uppkallats efter någon annan mer eller mindre bekant ort eller en plats 
som varit namngivaren på något sätt kär. Anledningen till valet av det ena eller andra 
namnet kan ofta vara svår nog att framställa någon hypotes om. Man kan lätt urskilja 
olika kategorier av uppkallelsenamn. 

Först har man den kategori där en känd geografisk ort varit namngivande. Dock 
bör man märka att det ibland kan vara ganska ovisst om det varit den mest bekanta orten 
med det namnet, som varit den direkta källan, eller om lägenheten är uppkallad efter 

1  Möjligt är dock att något av ovannämnda i stället bör sammanställas med die!. tjuva 
'tjuga', i bet. 'dal el. ås, som grenar sig'. 
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någon ort, som i sin tur burit ett uppkallelsenamn. I allmänhet torde den yttersta källan 
till namnet vara så pass väl känd att därom här ej behöver göras någon anvisning. 

Agerhus (efter Akershus i Norge), Albano, Altona, Amerika, Aten, Axvall; 
Bada (efter Bada i Fryksände, Vrml.), Bellmansro, Bohemia (latinsk form för 

Böhmen), Brunkeberg, Båstad; 
Danmark, Delsbo, Desau (väl efter staden Dessau i Tyskland); 
Germania, Gibraltar, Gothem (efter Gothem på Gottland), Gottland, Gravendal 

(väl efter Gravendal i Kopparbergs län), Gränna, Göteborg; 
Hamburg, Hogland, Holland, Huvudsta; 
Japan; 
Kanton, Kungsbacka, Kungälv, Köpenhamn; 
Malmslätt, Malta, Mantua, Marstrand, Mexiko, Milano, Mosebacke (Moss, 

Moskov se moss s. 12 not 2); 
Norden, Norge, Norget, Norrmalm, Novara (Italien); 
Oksakovi; 
Paris, Paros, Pommern; 
Qvito (väl efter Quito i Sydamerika); 
Reimersholm, Rom, Rosersberg; 
Seeland, Skottland, Skåne, Stockholm, Sveaborg, Sverge, Sverget, Systerbäck, 

Säffle; 
Taberg, Tidaholm, Tivoli, Toten (väl efter Toten i Norge); 
Uranienborg; 
Varnhem, Vasastaden, Viborg, Vittenberg, Västindien; 
Åland; 
Älvsborg, Ängelholm, Ängland (XV, 71 a, efter England; jfr det närliggande 

Skottland);  
östergyllen. 

Troligen äro också följande namn att betrakta som uppkallelsenamn. 
Baldersnäs (X, 265) efter Baldersnäs (XIX, 104), Bråsäter (XVIII, 15) efter Brå-

säter (d:o 32), Bälinge (X, 59) efter Bälinge (VIII, 58); 
Flundre (VII: 2, 179) efter Flundre hd (V); 
Gäsened (VII; 2, 179) efter Gäsene hd (VI); 
Hocksnäs (VII: 1, 201) efter Håcksnäs (VII: 1, 130); 
Ivägsholm (XV, 35) efter Ivägsholm (XIX, 202, se nedan s. 84); 

1  Därtill Oksakolfsberget (XIX, 247). 
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Kassatorp ML 109) efter Kassaretorpet (d:o 86), Krakaviken 	1, 127) efter 
Krakaviken (d:o 104), Sulsjöbrate (XI, 135) efter Kullsjöbråte (d:o 33, se 
s. 84); 

Revesjöholm 	1, 95) efter Revesjöholm (VII: 2, 152); 
Sällerhög (VIII, 133) efter Sällerhög (VI, 17 b). 
De sist anförda torde emellertid endast få anses som exempel, då man som redan 

antytts i inledningen säkerligen har att räkna med, att en hel mängd lägenhetsnamn äro 
uppkomna på detta sätt. Vidare bör man ha blicken öppen för att det i dylika fall alltid 
blir något osäkert huruvida man verkligen har att göra med uppkallelsenamn och ej två 
namn, som bildats oberoende av varandra. 

Ur bibeln ha lånats åtskilliga namn på där nämnda verkliga eller fingerade orter. 
Oftast torde dessa namn ha givits åt bönehus eller andra samlingslokaler för religiöst 
ändamål. 

Babel, Betania, Betanien, Betel, Betlehem; 
Elim, Emaus; 
Jeriko, Jerusalem (III, 41, XV, 21)1; 
Kidron; 
Paradis; 
Salem, Samarien, Sidonia (bibl. Sidon), Sinai, Sion; 
Tabor; 
Zion. — Hämtat ur bibeln är också Tabernaklet. 
Som en tredje grupp kunna betraktas namn, lånade ur nordisk gudasaga: Breidablik, 

imle, Idavallen, Manhem, Manheim 2,  Midgård, Trudvang, Valhall, Vanhem. 
Lånade ur 'Fritiofs saga' äro Baldershage samt säkerligen det 10 ggr förekommande 
Framnäs. 

Slutligen kunna möjligen som uppkallelsenamn betraktas denna ej ovanliga typ av 
namn av utländsk extraktion: 

Bellevue, Belvedere, Cedarhill, Hill, Kastenhov, Mona Sana, Novilla, Patria, 
Randeville, Standard, Tuseulum, Waldesruh, så ock sådana namn däri en 
inhemsk första led sammanfogats med en utländsk andra: hill, ex. Fridhill, 
Jogenshill, Skogshill; hov, ex. Brändehov, Strömshov, men man är då redan 
inne på den grupp, som behandlas under följande rubrik. 

I. Fantasinamn. 
De under ovanstående benämning uppförda namnen utgöras av en brokig samling, där 

det är tämligen svårt att skilja ut några vissa grupper. En del är om man så vill mera 

1  Jerusalem (XV, 21) är namnet på en stuga på gården Ekholmen. Här har intill senaste 
tid funnits en planterad björklund, vari gångar voro anlagda i form av en labyrint. Denna 
labyrintlund kallades »Jerusalems gator», härav namnet på stugan. 

2  Kan naturligtvis även vara uppkallat efter det tyska Mannheim. 
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rena fantasinamn, som de berömmande Fliten, Fröjden, de nedsättande Fåfängan, 
Lortbro o. d., andra åter sena »dopnamn», som givits åt ett kafé, en villa eller en lägen-
het, då den avsöndrats, t. e. Alphyddan, Särla, Baldersbacke. Men att göra någon 
uppdelning av namnen har ej synts lämpligt, då man ändå i en mängd fall endast kunnat 
komma med en lös gissning. Om en mera ingående undersökning varit möjlig, skulle man 
kanske också ha kunnat komma till det resultatet att flera här som fantasinamn uppförda 
namn snarare bort föras under någon annan kategori liksom också att flera i det föregående 
behandlade namn rätteligen bort anses som fantasinamn. 

Alphyddan, Alvhem, Arla; 
Baldersbacke, Besökerud, Bråttom; 
Dagaborg, Dageborg, Danero; 
Enigheten, Evigheten; 
Facklan, Farfarn, Fliten, Fredbacka, 

Fredstorp, Friborg, Frideborg, Friden-
dal, Fridens-borg, hög, höjd, lund, ro, 
Frid-hem, hill, häll, kulla, lund, äng, 
Frids-berg, hem, holm, höjd, Fri-hem, 
holm, Friheten, Fröjde-bo, lund, Fröj-
den, Fyrbåken, Fyrspring (eg. 'fyr-
språng'), Fåfängan, Fåfängerud, Fågel-
sången, Fåglasången, Försök, Förvetan; 

Glädjen, Glömman, Godhem, Gotthem, 
Govik, Gömmet, Göta; 

Himmelslyckan, Hoppet, Hovet, Höders-
berg ; 

Illa ute, Intet; 
Jämmerdalen, Jätten hem; 
Killekrokshed Knappnäring, Kolumbo, 

Kubikenborg; 
Landsro, Lappmarkerna, Liljedal o. d. 

(se lilja s. 36), Likafull, Linnea, Lite 
gott, Lortbro, Lugn, Lugnabo, Lugnen, 
Lugnet, Lugn-hem, ås, Lussh em, 
Lustigkulle, Lust-huset, högen, Lyc- 

kan (jfr dock lycka s. 48), Lyckhem, 
Lyran, Lövenborg; 

Minnet, Missunnan, Mörkret; 
Nykterheten, Nånråd, Nöden, Nöjet; 
Odens-berg, borg, dal, lund, Odinslund, 

Oskulden, Ottensången; 
Pauli, Pikenborg, Pinan, Pinebo, Pin-

ängen, Plikten, Polhem, Påfundet; 
Ransberg (XTT, 101), Ro2, Roen (XVIII, 

65 r6a, ek. Roa, väl dial. sing. best. f. 
av ro f.), Riddersborg, Rosenborg o. d. 
(se ros s. 38), Rättvisan; 

Saga, Sagan, Skogshill, Skuggan, S kvallre-
backen, hål, Snygget, Solglimten (se 
även sol s. 24), Spargott, Stillheten, 
Straffet, Ståtås, Särla, Särlan, Söder-
värn; 

Tillflykten, Tittan, Titten, Titte-bo, 
kulla, rud, Tittås, Tomtebo, Torvan, 
Tron, Trägenborg, Trögenborg (de 
båda sista säkerligen folketymologisk 
ombildning av trojenborg, en gammal 
benämning på 'labyrint'), Tuggalitet, 
Tvåan; 

Undanfly, Utsikten, Utut; 
Vedermödan, Vilan, Vilansås, Volt, Vår-

lunda, Välkomman, Vänedal (förut So-
dalen), Vänhem, Väntebacken. 

En särskild grupp, som väl med en viss tvekan kan sammanföras under fantasinamnen, 
utgöres av sådana namn, som bildats av ett sammansatt verb i imperativ. 2  Ett sådant är 
det som appellativ i svenskan befintliga och redan s. 47 upptagna Krypin. Ett närstående 
namn, väl urspr. benämning på en krog, är Slängin. Namn som Farom, Körom, Slängom, 

1  Säkerligen skapat endast för att skilja stället från det närliggande Gillekrokshed. 
2  Märk även i sammansättningar som Lindesro, Annero m. fl. 
3  Jfr Rygh, Gn. Inl. s. 19 samt Hjelmqvist, Imperat. subst.bildningar s. 64-92. 

11-220274. 
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Slängkring, Snörom torde väl beteckna någon vägkrök, Blåsut något blåsigt ställe, Bärut 
och Stupat (sek. med suffixet -rud: Stuputerud) väl någon brant backe, Tittut och Sikring 
(av se och kring) väl något ställe med god utsikt, Stattut väl någon bergklint. Svårare 
är att gissa på anledningen till namnen Seupp, Flytut, Lurut. 

J. Lägenhetsnamn, bildade på något gårds- eller 
naturnamn. 

Många lägenheter ha helt naturligt fått sina namn bildade i anslutning till namnet på 
någon gård (jordeboksenhet), oftast den gård, från vilken de äro avsöndrade, men någon 
gång från en närgränsande, eller också i anslutning till något naturnamn, d. v. s. namnet 
på någon sjö, något berg, vattendrag e. d., i vars närhet de äro belägna. Ibland äro 
namnen helt desamma, t. ex. Rygga (IX: 2, 9) till Rygga (d:o 10), Aggasjö 	1, 29) 
till Aggasjö (d:o 251), men i de ojämförligt flesta fallen är lägenhetens namn bildat genom 
något tillägg till ett gårdsnamn, sjönamn e. d., antingen så att detta ingår oförändrat eller 
i genitivform som första led i lägenhetsnamnet, t. e. Hedenemyren till Hedene, Ivägs-
holm till Iväg, eller med en lätt ändring, föranledd av sammansättningens natur eller 
andra omständigheter, t. e. Knipekaserna till Knipan, Eneskullen till Enet, Bugare-
berg till Bugared. 

I andra fall åter hava namnen endast första sammansättningsleden gemensam, t. e. 
Egerskasen till Egerstjärn et, och slutligen finnas exempel på att lägenhetens namn 
fastställts i en sådan form, att man kan sluta sig till sammanhanget först efter en nog-
grannare undersökning, t. e. Axsjödal till Asjö, Tröningen till Trehörningen. 

Den följande förteckningen på namn bildade på detta sätt gör icke anspråk på full-
ständighet, dels emedan månget namn, som kanske rätteligen bort föras hit, redan anförts 
i någon föregående avdelning, då det ju varit alltför tidsödande att i varje särskilt fall 
kontrollera, om icke t. e. lägenhetsnamn på Holm-, Hult- o. d. snarast utgå från ett 
gårds- eller terrängnamn i stället för som här angivits från appellativen holm(e), hult 
o. s. v., dels emedan åtskilliga i SOÄ uppförda lägenhetsnamn ej återfinnas på ek. och 
man därför ej vågat utan kännedom om deras läge sammanställa dem med ett gårds- eller 
terrängnamn. 
Aggasjö (IX: 1, 29) till naturn. Aggasjö 

(d:o 251); 
Agnsjön (VIII, 89, 99) till naturn. Agn-

sjön (d:o 282); 
Andviken (IV, 45) till naturn. Andviken 

(d:o 89); 
Annyberg (XVI, 17 itnabcerpt, fastst. 

skriva.) till Aneshögen (d:o 166); 
A rskersjöbacke (IX: 1, 37) till Askersred 

(d:o 36); 
Asmafors, Asme-bro, dal (VII: 2, 263) 

till naturn. Asman (d:o 303); 
Axsjödal (VI, 135 alockar, fastst.) till 

naturn. Asjö (d:o 223 4f0); 

Benebo-kaserna (XV, 69), ängen (d:o 63) 
till Benebo (d:o 62) ; 

Billings-fors (XIX, 115), holm (d:o 71) jfr 
naturn. Billingsströmmen (d:o 245); 

Bisskärr (XIII, 39 bisp) till naturn. 
Bistertjärn (d:o 124); 

Bisteråsdal (II, 141) till Bisterås (d:o 134); 
Bjänsåsen (IX: 2, 163) till Bjänsjön (VII: 2, 

275); 
Blackeö (XI, 77) till naturn. Blackesjö 

(d:o 147); 
Bläsadamm (IX: 1, 69) till Bläsebo (d:o 52); 
Borekulle (XV, 85) till naturn. Borekullen 

(d:o 136); 
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Borratorpet (VII: 2, 253) till Borred (d:o 
246); 

Borrås, BorråsestUgan (XVIII, 137) till 
naturn. Borråseberget (d:o 180); 

Bothult (XII, 105) till Botered (d:o 104); 
Brasedal (VIII, 91) till Brasegården (d:o 

90); 
Bugareberg (IX: 1, 199) till Bugared (d:o 

56); 
Buttorpshed (VII: 1, 109) till Buttorp (d:o 

196); 
Bälfors (XV, 81) till naturn. Bälgvattnet 

(d:o 132); 
Bö-gården', kasen (XIX, 171) till Bön 

(d:o 170); 
Böleskasen (XIX, 91) till Böle (d:o 90); 
Börselid (IX: 2,159) till Börshult (d:o 158) ; 
Börselid (n, 71) till naturn. Börshult (XI, 

153); 
Dalsberg (IX: 2, 43) till Dalen (d:o 42); 
Djups-kasen, ängen (XIX,  131) till naturn. 

Djup (d:o 270); 
Edsmären (VIII, 69) till naturn. Edsmären 

(VI, 219); 
Egerskasen (XIX, 69) till naturn. Egers-

tjärnet (d:o 238); 
Ekebro (XVI, 125) till Ekebro (d:o 124); 
Elingekasen (XV, 101) till naturn. Elinge-

tjärnet (d:o 132); 
Eneskullen (XIX, 111) till Enet (d:o 110); 
Enings-berg (IX: 1, 139), näs (d:o 125), 

ås (d:o 127) till naturn. Eningen (d:o 
263) ; 

Ettermaderna (VIII, 123, 125) till naturn. 
Etterbäcken (d:o 280); 

Eviken -(XIX, 165) till naturn. Edviken 
(d:o 292); 

Flygsnäs (IX: 1, 193), Flyks-dal 	1, 
169), näs (d:o 177) till Flyksnäs (d:o 
162); 

Galmekasen (XVII, 103) till G-almen (d:o 
88); 

Gaperedsmad (IV, 27, 31) till Gapered 
(d:o 60); 

Gendalen (III, 43) till Genneved (d:o 
42); 

Glumsehall (IX: 2, 193) till Glumse (d:o 
162); 

Glumserudkasen (XIX, 129) till Glumse-
rud (d:o 128); 

Gnipan (VII: 2, 229) till naturn. Gnipan 
(d:o 302); 

G-ravahed (V, 29, 35) till naturn. Grav-
lånen (d:o 70); 

Gravsjö (II, 23) till naturn. Gravsjö (d:o 
141); 

Gravskulle (XII, 81) till Graven (d:o 80); 
Gre-berget. kaserna (XIX, 179), bergane 

(d:o 171) till G-ran (XIX, 178); 
Gällsj öh nitet (XIX, 199) till naturn. Gäll-

sjön (d:o 304); 
Gärdsby-dalen, dalarna (XVII, 71) till 

Gärdsbyn (d:o 70); 
Gärdsebacke (XIV, 155, yeepbalsa, även utt. 

ajkabalsa, kb. Gärdesbacke) till Gärdet 
(d:o 154); 

Götenäs (XV, 105) till naturn. Götesjön 
(d:o 132); 

Hagenstorp (VII: 2, 195) till Haga (d:o 
194); 

Haksjödalen (XIX, 153) till naturn. Hak-
sjö (d:o 216); 

Hallansberg (X, '73; förr skrivet Hallens-
berg) till Hallen (d:o 72);2  

Hanamosse 	1, 207, 243), Hanelid (d:o 
215) till Hanatorp (d:o 214); 

Handbylund (VII: 1, 201) till Handbynäs 
(VII: 1, 204); 

Hattåsen (X, 211) till naturn. Hattåsen 
(d:o 284); 

Hedenemyren (XVIII, 39) till Hedene (d:o 
38); 

Hillingbo (XVIII, 13) till Hillingsäter 
(d:o 10); 

Hjorttorp (X, 99) till Hjortåsen (d:o 98); 

Egentligen Bö-Ödegården (liksom Djupviks-ödegården o. d.). 
Så torde Hallandsberg 	1, 181) vara bildat till ett ställe Hallabo (se ek,). Så- 

väl Hallansberg som Hallandsberg säkerligen ~bildade efter Halland. 
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Hjällsjönäs (XIII, 73) väl till Hjällsnäs 
(d:o 70); 

Hjärtåsen (VII: 1, 239) till Hjärtared (d:o 
238); 

Holtane (XIX, 173) till Holtane (d:o 
182); 

Holthögen (XIX, 183) till Holtane (d:o 
182); 

Hyared (VII: 1, 143) till Hyared (d:o 150); 
Hybergstorpet (VI, 69) till naturn. Hy-

berget (d:o 219); 
Hyåsen (VII: 1, 151) till Hyared (d:o 150); 
Hångsdal (VII:1,237 heigsd49 k, kb. Hands-

dal, taxl. Hansdal, ek. Hornsdal) till 
Hand (d:o 236 han); samma övergång 
ns -± gs BOM i Jonsagården, Jongses 
(II, 44), Gongstorp (VIII, 220); se även 
Jon s. 61, Ljung s. 37; 

Häggåstrand (IX: 1, 91) till naturn. Hägg-
ån (d:o 258); 

Hällestommen (XV, 23) till Hällan (d:o 
22); 

Hällevadhögen (XVIII, 15) till Hällevad 
(d:o 14); 

Härsberget (VIII, 266) till naturn. Härs-
berget (d:o 275); 

Härsjö-hall, kullen, land (XIII, 51), näs 
(d:o 43), bergen (Xr, 113) till naturn. 
Härsjön (KM, 121, XII, 173); 

Härstorp (VI, 145) till Häradsvad (d:o 
144); 

Hässelbaekängen (XVII, 57) till Hässel-
backa (d:o 56); 

llässjömaden (VIII, 187) till naturn. Häs-
sjön (d:o 293); 

Hönsäter (X, 223) till Hönarp (d:o 222); 

Ideström (XVI, 157) till naturn. Idetjärn 
(d:o 180); 

Iglabron (III, 27) till naturn. Iglabäeken 
(d:o 64); 

Ilängen (XVIII, 97) till Ilen (d:o 96); 
Ingesdal, Ingsdal (VII: 1, 133) till Inges-

torp (d:o 132); 
Iväg (XIX, 199), Ivägsb.olm (d:o 202) till 

naturn. Iväg (d:o 264); 

1  Jfr även krona s. 47.  

Jogenshill (X, 129) till naturn. Jogen (d:o 
277); 

Jällåsen (VII: 1, 77) till naturn. Jällsjön 
(d:o 267); 

Jälmafors (VII: 1, 3) till naturn. Jälman 
(d:o 265); 

Jäxviken (IX: 1, 173) till Jäxhult (d:o 174); 

Kinna-sten (IX: 1, 79, 81), sand (d:o 83) 
till soekenn. Kinne!, (d:o 74); 

Kirten (XII, 83) till Kirten (d:o 86); 
Kissleberget (XIX, 77) till naturn. Kissle-

berg (d:o 261); 
Knarremyren (XVI, 13) till Knarretorp 

(d:o 108); 
Knipekaserna (XIX, 51) till Knipan (d:o 

45); 
Knolleberget (XVII, 95) till Knollen (d:o 

94); 
Knorrehage (XII, 89) till Knorren (d:o 

 
Knyksborg (II, 147) till Knyk (d:o 136); 
Kronslund (XIV, 139) till Kronogården 

(d:o 138);1  
Kullins-berg (VIII, 266), dal (d:o 147) 

till Kulling (d:o 1); 
Kullsjöbråte (XI, 33)till naturn. Kolsjöarna 

(d:o 142); 
Kulås (IX: 1, 61) väl till naturn. Kuletjärn 

(d:o 255); 
Kyperdalen, Kyperedsberg (XI, 136) till 

_Kypered (XI, 70); 
Kåhög (IV, 17) till Kåhult (d:o 16); 
Kåltorp (XIII, 49, 53) till Kålkulla (d:o 

52); 
Kårtöström (VII: 2, 223) till Kårte (VII: 1, 

202); 
Kåsjödal (IV, 3) till naturn. Kåsjön (d:o 

 
Känsbymyren (XIX, 143) till Känsbyn 

(d:o 140); 
Kättarp (VII: 2, 73, 81) till Kättarp (d:o 

 

Labäeken (VIII, 257) till naturn. Laga-
bäcken (d:o 300); 
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Lacksjö (X, 57) till naturn. Lacksjön (d:o 
272); 

Lannekas (XVIII, 43) till Landa (d:o 42); 
Lekarebron (X, 145) till naturn. Lekare-

bron (d:o 280); 
Lenahed (VIII, 169, 171), Len-berget 

(d:o 165), dalen, dalsborg (d:o 266) till 
Lena (d:o 162); 

Lensjöås (xTTI, 99) till naturn. Lensjön 
(d:o 130); 

Lergåsen (VIE 1, 25) till Lergered (d:o 22); 
Libberås (IV, 27, 49, 51) till naturn. Libbe-

tjärn (d:o 84); 
Limmared (VII: 1, 255) till Limmared 

(VII: 2, 202); 
Limsjöbaeke (IX: 1, 23) till naturn. Lim-

sjö (d:o 251); 
Ljurhalla (VI, 113) till Ljur (d:o 116); 
Ljusebo (XIX, 145) till naturn. Ljustjärn 

(d:o 279); 
Locksdal (VII: 1, 205) till Låekryd (d:o 

204); 
Lodalen (VIII, 193) till Lo (d:o 118); 
Låddehage (XIII, 57) till Låddebo (d:o 56); 
Låddes (XIII, 73) till Låddegården (d:o 

72); 
Långesbro (VIII, 167, 171), Långsbacka 

(d:o 191) till naturn. Lången (d:o 291); 
Lärje-holm, hed, dal (XIII, 11) till Lärje 

(d:o 10); 

Marbohult (XIII, 105) till Marbogården 
(d:o 104); 

Marbons (X, 157) till Marbohemmet (d:o 
156); 

Mareberg (II, 71) till naturn. Marvatten-
sjöarna (d:o 163); 

Marsjö-holm 	1, 235), hult (d:o 23) till 
naturn. Marsjön (d:o 276); 

Mastedalen (XIX, 43) till naturn. Maste-
skogen (d:o 235); 

Mjörnsäter (VIII, 266) till naturn. Mjörn 
(d:o 271); 

Mjösjö-dal (VI, 155), hult (d:o 147) till 
naturn. Mjösjön (d:o 226); 

Mjösingen' (Mjösjötorp; IX: 2, 115) till 
naturn. Mi ösj ön (d:o 260); 

Molladal (VI, 135) till Molla (d:o 132); 
Mollejöås (II, 55) till naturn. Mollsjön 

(d:o 161); 
Mosarunna 	1, 225) till Mos (d:o 224); 
Mungärderud (XVIII, 63) till Mungärde-

rad (d:o 56); 
Murte (VII: 2, 217) till Murte (d:o 222); 

,Måbäcken (IX: 2, 133) till naturn. Må-
bäcken (d:o 212); 

Mörtaklätten (VM, 73) till naturn. Mörta-
klätten (d:o 129); 

Mörtsjöbro (IV, 9) till Mörtsjön (d:o 79); 
Mörtsjöhultet (XIX, 11) till Mörtsjö (d:o 

220); 

Nabbare-håla (IX:2, 107), trol. också -torpet 
(d:o 11) till Nabbared (d:o 108); 

Nabbenskog (XI, 41) till Nabben (d:o 50); 
Nackerönningen (XIX, 203) till Nacken 

(d:o 202); 	 • 
Namnsjösvedjan (VIII, 201) till naturn. 

Namnsjön (293); 
Navås (IX: 2, 107) till naturn. Navsjön 

(d:o 210); 
Nissaråsen (IV, 51) till naturn. Nissar-

åsen (d:o 90); 
Norsestrand (VI, 135) väl till naturn. 

Nossan (d:o 215); 	, 
Nässjelid (XII,  133) till naturn. Nässjan 

(d:o 174); 
Nästet (VIII, 111, 113) till Nästegården 

(d:o 110); 
Nötsäter (XVIII, 68) till Nötsäter (d:o 56); 

Olån 2  (XIX, 7) till naturn. Osjön (d:o 210); 
Ons-haga, hult (VII: 1, 243) till Onsered 

(d:o 242); 
Orshall (VI, 177) trol. till Ornunga (d:o 

176); 

1  Enl. uppgift är Mjösingen egentl. namnet på den där boende torparen, men man säger 
även Sakris i Mjösingen. 

2  Ligger enl. a. bredvid en å (*Olån?), som rinner från Osjön (äldre Olsjön) till 
Marsjön. 
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Oxala-berg, borg (IV, 39) till naturn. Oxala-
sjön (d:o 86); 

Oxsjö-backe, slätt (IX: 1, 209), kulle (VIII, 
233) till naturn. Oxsjön (IX: 1, 276); 

Raddemossen (XII, 13) till Raddetorp 
(d:o 24); 

Ramnamosse (VI, 85, 87) till Ramlamosse 
(d:o 220); 

Ranabo (XIV, 93) till Ranagården (d:o 92); 
Rele-kaserna, suckan (XIX, 119) till Relen 

(d:o 118); 
Remmahult (X, 27) till Remma (d:o 26); 
Ressbytorpet (XVII, 101) till Ressbyn 

(d:o 100); 
Risaled (VIII, 61) till Risa (d:o 60); 
Rogs-berg, holm, lund (IX: 1, 109) till 

Rolsås (d:o 108); 
Roms und (XIV, 183) till Romsås (d:o 

180); 
Rusamosse (IX: 2, 67) till Rusagården, 

Rus (d:o 62, 63); 
Rustorps-åsen (XII, 25), kullen (d:o 125) 

till Rust•orp (d:o 24); 
Rygga (IX: 2, 9) till Rygga (d:o 10); 
Ryggatjärnsås (IV, 11) till naturn. Rygga-

tjärn (d:o 79);  
Ryggeboås (XIII, 101) till Ryggebol (d:o 

100); 
Ryllekärr (XI, 53) till Rölle (d:o 52); 
Ryrebotten (XVIII, 99) till Ryrane (d:o 

98); 
Råkneåsen (VII: 2, 61) väl till Rocksjön 

(d:o 280), ehuru det är ovisst hur man 
bör förklara formen; 

Råtorpet (XVIII, 21, 9) till Rån (d:o 20); 
Rämjeås (XIII, 73) till naturn. Rämjeås 

(d:o 129); 
Ränna krok (III, 29) till Ränne (d:o 32); 
Rödasjöäng (VII: 2, 263) till naturn. Röda-

sjön (d:o 284); 

Salaholm (XIV, 83) till Salarp (d:o 82); 
Salbohed (XVI, 39) till &Åbo (d:o 38); 

• 
1  Jfr Ljunggren, NoB 9, s. 149 f. 
2  Uttalet och skrivningen Skärningslund säkerligen en hypersvecism, jfr murning, 

dial. muring o. d. 

Sallbylotten (XVI, 157) till Sallebyn (d:o 
154); 

Saxås (X111, 99) till naturn. Saxåsen (d:o 
133); 

Simme-berg, torp (VII: 1, 143), bro (VII: 2, 
183), skog (d:o 225) till naturn. Simme-
sjön (VII: 1, 281). 

Sjörbo (XVI, 101) till Sjörbo (d:o 98); 
Skedestorp (VII: 1, 87) till Skedskamma 

(d:o 86); 
Skenesten (IX: 1, 221) till Skene (d:o 228); 
Skeppsudden (XVI, 117) till Skeppsudden 

(d:o 175); 
Ski-fors (XIX, 73), näset (d:o 165) till 

Skifors (d:o 245); 
Skinnfällan (XI, 49) till Skinnaregården 

(d:o 48); 
Skottemon (XIX, 155) till Skåttan (d:o 

154); 
Skvalan (XVIII, 11) till naturn. Skvale-

bäcken (d:o 153); 
Skvalebäck (XVIII, 25) till naturn. Skvale-

bäck (d:o 153); 
Skåpafors, Skåperönningen (XIX, 65) till 

naturn. Skåpafors (d:o 245); 
Skåpanäs fors (VII: 2, 129) till Skåpanäs 

(d:o 128); 
Skälkan (XVIII, 37) till naturn. Skälke-

bäcken (d:o 160)1; 
Skälsbolid (XTT, 99) till Skälsbo (d:o 98); 
Skärbo (XV, 57) till Skärbo (d:o 58); 
Skären (XVI, 85, 91) till naturn. Skären 

d:o 171); 
Skärningslund (VII: 2, 101 5erags1612,, ek. 

Skäringslund)2  till naturn. Skäringen 
(d:o 289); 

Skärs-holm, lund (VII: 2, 67) till Skäremo 
(d:o 66); 

Skär-sjöholm, ö (IX: 2, 83) till naturn. 
Skärsjön (d:o 206); 

Skärsjö-hult, hålan (IV, 71) till naturn. 
Skäresjön (d:o 93); 

Skärsjöhåla (XI, 69) till naturn. Skäresjön 
(d:o 150); 



Sköttningsholm (n, 31) till Sköttning 
(d:o 30); 

Skövdeborg (VIII, 153) till Skövde (d:o 
150); 

Slisjömad (II, 93) till Slisjön (d:o 166); 
Slångekasen (XIX, 121) till Slången (d:o 

120); 
Snipehult (X, 27) till Snipe (d:o 26); 
Sota-led (VI, 165), såget (XIV, 19) till 

Sotared (XIV, 18); 
Spadhultet (VII: 2, 67), Spalundl (d:o 61) 

till naturn. Spaden (d:o 280); 
Spanås (VIII, 173) till naturn. Spanåsen 

(d:o 291); 
Spjutsjöhult (IX: 1, 111) till naturn. Spjut-

sjö (d:o 260); 
Spättan (XVI, 149) till Spättan (d:o 146); 
Stackekärr, Stackakärr (IX: 2, 101, 77) 

Stackenäs (d:o 84); 
Stackenäs (VII: 2, 27) till Stackebo (d:o 

26); 
Stakenshult (VII: 1, 137) till Stakagården 

(d:o 136); 
Stamsjö-höjden, vik (XII, 47) till naturn. 

Stamsjön (d:o 112); 
Starrlund (II, 107) till socken. Starrkärr; 
Starvängen. (3CH, 13) till naturn. Starvån 

(d:o 150); 
Stavermossen (X11, 117, 129) till Staver-

kärr (d:o 130); 
Stavlund (XTI, 41) till Stavered (d:o 38); 
Stavslund (VII: 1, 247) till Stavared (d:o 

246); 
Steket (IX: 2, 119) till naturn. Steket (d:o 

216); 
Stigsberg (XVI, 95) till Stigen (d:o 94); 
Strandetorpet (XVII, 25) till Strand (d:o 

24); 
Stretebergen (XVI, 17) till Strätet (d:o 18); 
Stråkhult (IX: 2, 31), Stråkenäs (d:o 37) 

till naturn. Stråkån (d:o 200); 
Strätehed (IX: 2, 7) till Sträte (d:o 12); 
Stångsjön (VII: 2, 263) till naturn. Stång-

sjön (d:o 309); 
Stämme-ryd, ryr 	1, 89) till Stämme- 

mad (d:o 88); 

87 
Stångelyeka (ix: 1, 33) till Stänge (d:o 

32); 
Suledkullen, Sulemon (XIX, 71), Sulöde-

gården (d:o 61) till Suled (XIX, 70); 
Surtekulle 	1, 55, 121) till naturn. 

Surtan (d:o 253); 
Svalered (VI, 13) till Svalered (d:o 8); 
Svalsängen (XVI, 137) till Svalheden (d:o 

136); 
Svinån, Svingån (XVIII, 41) till naturnu. 

Svinåbäcken (d:o 161, jfr 159); 
Sväljsdalen (XVII, 13) till Sväljen (d:o 12); 
Sybystugan (XVI, 129) till Söbyn (d:o 

136); 
Sälsjö-backe (XI, 33), hult (d:o 21) till 

naturn. Sälsjön (d:o 142); 
Sämsmon (XIX, 85) till Säm (d:o 84); 
Sänketjärn (XIX, 111) till naturn. Sänke-

tjärnet (d:o 266); 
Sänningsås (XIV, 19) till Sänningared 

(d:o 18); 
Sävareds-holm, äng (VII: 2, 169) till Säva-

red (d:o 168); 
Säve-borg, dal, höjd, kulle, slätt till 

naturn. Säveån; 
Sävedalen (VIII, 93) till naturn. Säve-

lången (d:o 283; 
Säve-bolm (XI, 129), näs (d:o 117) till 

naturn. Säven (d:o 159); 
Säv-sjöholm (VII: 1, 137), skiftet (d:o 139) 

till naturn. Sävsjö (d:o 281); 

Take-bergen (XVI, 79), slätten (d:o 79, 
77) till Takan (d:o 96); 

Tapple kvarn (VII: 1, 165) till naturn. 
Tepplesjö (d:o 282); 

Taxan (XIX, 19) till naturn. Taxån (d:o 
224); 

Teåkersbron (XV, 15) till Teåker (d:o 12); 
TidEdund (X, 177) till naturn. Tidån (d:o 

274); 
Tifors (XVIII, 77) till Tisäter (d:o 76); 
Tissås (X, 79) till Tissered (d:o 78); 
Toftakärr (IX: 2, 49) till Toften (d:o 54); 
Tolsbacken (VI, 75) till Tolsgården (d:o 

74); 
1 Jbs Spolund säkerligen beroende på felläsning. 
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Tolkabro (XIV, 189) till naturn. Tolkabro 
(d:o 232); 

Trummershagen, Trumsjöhult (XI, 69) 
till naturn. Trummesjö (d:o 150); 

Trännings-fält (VI, 97), hult (VI, 95 in. fl.), 
torp (XI, 105) till naturn. Tränningen 
(d:o 227); 

Tröningen (XIII, 71), Tröningslid (d:o 73) 
till naturn. Trehörningen (d:o 128); 

Tussängen (VII: 2, 67 utan angivet uttal) 
till Tussered (d:o 66, tara); 

Tussängen (IX: 2, 143 tti4ceea) väl till 
Tostared (IX: 2, 140) ehuru förhållandet 
mellan namnen är något oklart; 

Tyby-bäcken, kasen, vallarna, -åsen, 
ängarna (XVII, 49) till Tydjebyn (Ty-
byn) (d:o 48); 

Täxelvik (IX: 2, 51) till naturn. Täxleberg 
(d:o 203); 

Töftesätersvägen (XTX,  155) till Töfte-
säter (d:o 154); 

Töftsjödalen (XTX, 149) till naturn. Töfte-
sjön (d:o 287); 

Töllesjö holm, torp (IX: 1, 115) till Tölle-
sjö (d:o 114); 

Törehagen (XVI, 21) till Töra (d:o 20); 
Töreslund (XIV, 69) till Törsås (d:o 68); 
Tössebäcken (XVII, 53, 61) till naturn. 

Tössebäcken (d:o 133); 
Tövelund (XIV, 191) till Töve (d:o 190); 

Ulasjö (IV, 35) till naturn. Ulasjön (d:o 
87); 

Ulerudsängen (XVII, 105) till Ulerud (d:o 
104); 

Ulviken (XIX, 81) till naturn. Lilla Ul-
vattnet (d:o 257); 

Valdalen (VIII, 31) till naturn. Valsjön 
(d:o 273); 

Valekullen (XIX, 49) till naturn. Vale-
kullen (d:o 235); 

Valsjöryd (XI, 33) till naturn. Valsjön 
(d:o 151); 

Varsjö-damm (VIII, 213), slätt (d:o 215) 
till naturn. Varsjön (d:o 295), se ovan; 

Varsjö-lund (VIII, 15), udde (d:o 25) till 
naturn. Varsjön (d:o 273);  

Vedensberg (xi, 31 a) till naturn. Veden 
(d:o 145); 

Vegby 	1, 229) till Vegby (d:o 226); 
Veka-berg, fors (VII: 1, 89) till Veka (d:o 

86)3  
Veksjö (XI, 25) till naturn. Veksjön (d:o 

143); 
Vessbo (IX: 2, 55) till Västergården (d:o 

54); 
Vibergsudde (XV, 71) till naturn. Vibergs-

ön (d:o 131); 
Vingen (XVII, 87) till naturn. Vingen (d:o 

142); 
Viseberg (VII: 2, 5) till naturn. Visen (d:o 

269); 
Viseberg (VII: 2, 179) till naturn. Viseberg 

(d:o 301); 
Vissla (XII, 133) till naturn. Visslaån (d:o 

174); 
Vista-berg, dal, fors (X, 247), holm (d:o 

245) till Vist (d:o 244); 
Vittebergshögen (XIX, 157) till Vitteberg 

(d:o 156); 
Vittensjöberg (XIII, 77) till Vittensjön 

(d:o 128); 
Vittensberg (XII, 9) till Vittene (d:o 8); 
Vrångekärr 	31) till naturn. Vrånge- 

tjärn (d:o 156); 
Vrångsjö-dalen, kasen (XIX, 199) till 

naturn. Vrångsjön (d:o 306); 
Våxberg (IX: 1, 97) till natum. Våxmosse 

(d:o 262); 
Vällsjöås (XTTI, 65) till naturn. Vällsjön 

(d:o 123); 
Vängafors, Vängdala (XI, 127) till Vänga 

(XI, 126); 
Vännersberg (XII, 77) väl till naturn. 

Vänern (d:o 157); 
Värnahult (XI, 21 in. fl.) till naturn. Värna-

sjö (d:o 143); 
Värredslund (IV, 25) till Värred (d:o 22); 
Väsåsen (III, 7, 13) till naturn. Väsåsen 

(d:o 62); 

Ålbäck (IX: 1, 221, IX: 2, 127) till naturn. 
Ålbäcken (IX: 1, 277, IX: 2, 213); 

Arbols-högen, kvarnen (XTX, 197) till 
Ärbol (d:o 196) ; 



Irebohult (IX: 1, 117) till Årebo (d:o 116); 
Arreds• berg (VI, 153), hult (d:o 145) till 

Årred (d:o ).52); 

Ärtebaeka (III, 13), Ärtås (d:o 7) till 
Ärtebräckan (d:o 12); 

Ärttjärnen (IV, 45) till naturn. Ärttjärn 
(d:o 88); 

Amtalider (IX: 2, 37) till naturn. Ämtasjö 
(d:o 2Q0); 

Ätran. Åtra-berg, dal, fors, holm, lund 
till naturn. Ätran (X, 267); 

ödsköld (XTX, 199) till ödskölts sn (d:o 
206); 
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öfse, Öfsekasen (XV, 15) till öfse (d:o 
16); 

ömmernäs (XTTT, 105) till naturn. ömmern 
(d:o 132); 

önåsen (VII: 2, 169) till önåsen (d:o 170); 
örasjötorpet (VII: 2, 93) till naturn. Öra-

sjön (d:o 290); 
örlebäcken (XTX, 199) till naturn. örle-

tjärnet (d:o 306); 
örlevattnet (XVIII, 47, 57) till naturn. 

Örlevattnet (d:o 160, 165); 
Örshem (VII: 1, 263) till ölsremma (icucm, 

d:o 262); 
örstorpet (VII: 1, 99) till örshestra (d:o 

106). 

12-220274. 







Förut har utkommit: 

Del Il. 	Ale härad, 1909 	  
Del III. 	Bjärke härad, 1906 	 
Del IV. 	Bollebygds härad, 1909 
Del V. 	Flundre härad, 1906 	 
Del VI. 	Gäsene härad, 1911 	 

Pris kr. 4: 
» 	1: 
3 	» 	2: 
» 	» 	1: 
» 	6: 

50 
25 
— 
25 
— 

Del VII:I. Kinds härad, 	norra delen, 	1919 » 30: — 
Del VII:2. Kinds härad, södra delen, 	1918 » » 25: — 
Del VIII. 	Kullings härad, 1914 	 »  — 
Del IX:I. 	Marks härad, norra delen, 1916 » » 10: — 
Del IX:2. 	Marks härad, södra delen, 1917 » » 9: -- 
Del X. 	Redvägs härad, 1908 	 » » 4: 50 
Del XL 	Vedens härad, 1910 » 4: — 
Del XII. 	Väne härad, 1906 2: 75 
Del XIII. 	Vättle härad, 1908 	 » »  25 
Del XIV. 	Ås härad, 1909 	  »  75 
Del XV. 	Nordals härad, 1911 	 3: 50 
Del XVI. 	Sundals härad, 1910 	 » » 5: — 
Del XVII. 	Tössbo härad, 1913 	 » 4: — 
Del XVIII. Valbo härad, 1915 	 » 5: — 
Del XIX. 	Vedbo härad, 1915 	  — 
Del XX:i. Rättelser och tillägg, 1921 5: 
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