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Förord

De namn som behandlas i denna bok har tillkommit och använts under en lång tid. 
Boken bygger på ett material insamlat vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i 
Göteborg (DAG). Om inte Sotenäsborna delat med sig av sin kunskap om namnen och 
livet i Sotenäs, både i äldre och i modern tid, hade dessa samlingar och inte heller 
denna bok funnits.
 Manuskriptet har i sin helhet lästs av professor emeritus Svante Strandberg. Svante 
har lagt ner ett mycket stort arbete och tillfört åtskilliga förbättringar. Genom sin stora 
kunskap och sitt stora engagemang har han betytt mycket för slutprodukten. Docent 
Birgit Falck-Kjällquist har också granskat manuskriptet. Med sin skarpa läsning och 
sin kunskap både om det bohuslänska namnförrådet och andra bohuslänska förhål-
landen har hon betytt mycket för arbetets genomförande. Docent Mats Wahlberg har 
läst delar av manus och kommit med kloka synpunkter. Fil.lic. Catarina Röjder har 
hjälpt mig med redovisning av beläggen, samt läst manuskriptet i korrektur. Genom 
sin kunskap om OGB har hennes arbetsinsats varit mycket värdefull. Professor Tom 
Schmidt har varit till mycket stor hjälp genom att generöst dela med sig av sina stora 
kunskaper om namn i Bohuslän och angränsande områden på andra sidan norska 
gränsen. Projektassistent fil.mag. Bengt Edqvist har tagit de flesta av bokens foton, 
fungerat som bildredaktör och utformat bokens omslag. Han har även utarbetat bo-
kens ortnamnsregister. DAGs arkivchef fil.dr. Annika Nordström har under arbetets 
gång stöttat arbetet på alla sätt, bl.a. genom att söka medel till tryckning. Jag vill 
också tacka all övrig personal på DAG som hjälpt mig på alla möjliga sätt! 
 Tryckning har bekostats genom medel från Herman Zetterbergs stiftelse.

 Göteborg i maj 2018
Maria Löfdahl
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Arkiv, bibliotek och samlingar
DAG = Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i 

Göteborg, �nstitutet för språk och folkminnen.
DAGs = Dialekt-, ortnamns- och folkminnessam-

lingar, DAG. 
DKB = Det Kongel. Bibliotek, København.
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GLA = Landsarkivet i Göteborg.
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och folkminnen. 
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OGBReg = Register till Ortnamnen i Göteborgs 
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onomastics.org/php/ogb2.html

RA = Riksarkivet, Stockholm.
RAÄ = Riksantikvarieämbetet, se under Länkar 

nedan.
SGU = Sveriges geologiska undersökning.

Otryckt material
A �� 28 = (Østfold m. 28.) Land og søe Carte  

over Smaalehnene og Wiig Siden fra Mos til 
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 Generalmajor Stuart Sterbboe 1750. Odat. Sta-
tens Kartverk, Hønefoss.

Db = Dombok, domböcker, GLA.
Extraskattemtl = 1610 års extraskattemantalslängd. 

Rigsarkivet. København.
F = Fourinngs Hester. Handskrift, DRA.
Fr = Fastighetsregistret 1986–. Hos Lantmäteriet.
Grl 1273 = Gränslista mellan Norge och Sverige 

enl. Cod. AM 60, 4:o, bl. 103 v., Universitets-
biblioteket, Köpenhamn.

Hfl = Husförhörslängd(er), GLA. 
HL = Hestegangs Korn, Ledings Kornn, Pendinge, 

Meel och Smør. Handskrift, DRA. 

jb = jordebok, -böcker. Kronans jordeböcker för 
Bohuslän: 1544, 1573, 1581, 1586 or, DRA, 
1659–1881, GLA.

Jr = jordregistret 1909–. Lantmäterimyndigheten i 
Göteborg.

jrp = jordrannsakningsprotokoll (jrp 1665 ingår i 
del 2 av jb 1665, RA).

Kb = Kyrkbok, GLA.
KrL = Kronne Landskyltt. Handskrift, DRA.
Lr = Länsräkenskaper för Bohuslän 1601–1602, 

1603–1604. Handskrift, DRA.
LrAP = Länsräkenskaper för Bohuslän, register 

över Arbetspenningar 1601–1602. Handskrift, 
DRA.

Ml = Mantalslängd(er), GLA.
Nilén, Nils 1880, 1884: Uppteckningar i DAG, 

acc. 875:4.
Sillsalterier = Förtekning på alla de uti Norrwikans 

fögderie warande trankokerier, och Förtekning 
på nedannämnde sill salterier uti Norrwikans 
fögderie för år 1787. Signum E Vl: 9. Göte-
borgs och Bohus läns landskansli. GLA. 

SP = Skatte Pendinge, Skatte Fee og Ledings Pen-
dinge. Handskrift, DRA.

taxl = taxeringslängd.
1658 K = Special landhkart oc geographisk af-

rittning öfwer Bahuus lähn […] Delinierat och 
afmätt anno 1673 af Kietell Classon Felterus. 
LSA F2n:228 N 9.

1673 K = Special landhkart oc geographisk af-
rittning öfwe Bahuus lähn […] Delinierat och 
afmätt anno 1673 af Kietell Classon Felterus. 
LSA F2n:228 N 9.

Länkar
Kulturmiljöer = Kulturmiljöer i Sotenäs kommun. 

Kulturhistoriskt underlag för översiktsplan 
2010. Bohusläns museum. Rapport 2009:48. 
Tillgängligt på: http://www.sotenas.se/download/
18.342b798515b7e79110da6ede/1492693764
378/Kulturmilj%C3%B6underlag. Hämtat: 
2017-11-10.
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Namn och namnforskning = Namn och namnforsk-
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6610/FULLTEXT01.pdf. Hämtat: 2016-09-28.
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02416.html. Hämtat: 2016-09-27.
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nia.

Abrahamson, Erik, 1936: Västsvenska ordstudier. 
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Agertz, Jan, 2006: Germanic *hulta as a topony-
mic element. �: Proceedings of the 21st �nterna-
tional Congress of Onomastic Sciences. Upp-
sala 19–24 August 2002. 2. Ed.: Eva Brylla & 
Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik 
Edlund. Uppsala. S. 5–11.

Ágrip = Ágrip af Nóregskonunga sǫgum. Ed.: 
Bjarni Einarsson. 1984. Reykjavík. (Íslenzk 
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Andersson, Thorsten, 1965: Svenska häradsnamn. 
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—  1968: Tuna-problem. �: NoB 56. S. 88–124.
—  2005: Siedlungsnamen 3. �: Reallexikon der 

germanischen Altertumskunde. 2. Aufl. 28. 
Berlin–New York. S. 353–364.

—  2011: Etymologins ställning inom namnforsk-
ningen – en överblick. �: Etymologiens plass i 
navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. 
symposium i Halden 11.–13. mai 2010. Red.: 
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den. Uppsala. (AARGA 120.)

—  2015: Nordiska bebyggelsenamn ur språklig 
synvinkel. �: NoB 103. S. 9–34.
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RAÄ 446:2–3 och 63:1–2, Tossene sn, Bohus-
län, 2009. Arkeologisk rapport. Red.: Lina 
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Atlestam, Per-Olof, 1942: Bohusläns ljunghedar. 
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Helsingfors.

Fornvännen. [Numera:] Tidskrift för svensk anti-
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och folkminnesarkivet i Göteborg 1.) 

—  1999: Jordrannsakning och skattläggning i Bo-
huslän 1662–1666. Göteborg. (Skrifter utg. av 
Språk- och folkminnesinstitutet. Dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkivet i Göteborg 4.)

Franzén, Gösta, 1937: Vikbolandets by- och gård-
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säter. En namngeografisk undersökning. Upp-
sala. (SKGAA 13. Studier till en svensk ort-
namnsatlas 2.)
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skick. Uppsala. (Uppsala universitets årsskrift 
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—  1931: Norsk-isländska dopnamn ock fingerade 
namn från medeltiden. Supplementband utg. 
av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 
Oslo–Uppsala–København.

Lindberg, Karl Hilmer, 1906: Skeemålets ljudlära. 
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—  1991: Färsgärd, Ärtgärd och Nordangärd. �: 
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NK 7 = Personnavne. Udg.: Assar Janzén. 1947. 
Stockholm–Oslo–København. (NK 7.)
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Udg. efter offentlig Foranstaltning. 1–12. 
1861–91. Christiania.
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A = Askum(s socken)
a.a. = anfört arbete
acc. = accession(snummer) 
a.st. = anfört ställe
B = Bärfendal(s socken)
Bd = band av OGB 
best. = bestämd 
bet. = betydelse 
Boh. = Bohuslän 
boh. = bohuslänska 
c., ca = cirka
da. = danska 
dial. = dialekt
dipl. = diplom, dokument 
ed. = edition, utg.
enl. = enligt
f. = femininum; följande (vid sidhänvisning); 
 förra, första
ff. = flera följande
f.l. = förled
fno. = fornnorska
fr. = frälse(gods); från 
fsv. = fornsvenska
fvn. = fornvästnordiska 
följ. = följande
föreg. = föregående
g., gd, gl = gård (ofta i jordeboksnamn på gårdar i by)
gdr = gårdar 
hd = härad
isl. = isländska
km = kilometer
kr. = krono(gods) 
l. = eller (i SAOB-citat)
L.= Lilla
litt. = litteratur 
m = meter
m. = maskulinum

mansn. = mansnamn 
medd. = meddelare 
mtl = mantal
m ö.h. = meter över havet
N. = Norra
n. = neutrum
nisl. = nyisländska 
no. = norska
nordboh. = nordbohuslänska 
nyisl. = nyisländska
nyno. = nynorska 
odat. = odaterad
ofri fr. = ofri mans frälse(gods) (innehades av 
 ofrälse person)
ON = ortnamn 
or. = original 
pl. = plural
prep. = preposition
S. = Södra
samf. = samfälld 
sing. = singular 
sk. = skatte(gods) 
sn = socken
sp. = spalt 
ss. = såsom 
St. = Stora 
S:t = Sankt 
sv. = svenska
s. ö. = sydöstra
T = Tossene (socken)
utg. = utgivare, utgivet
uts. fr. = utsocknes frälse(gods)
Vgtl. = Västergötland 
vok. = vokal
y. = yngre 
äv. = även
östno. = östnorska

Förkortningslista
(gäller även böjningsformer)1

1 För förkortningar som gäller källor, se Källor, litteratur och förkortningar.
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1. Vo k a l e r

A	: i rspr. hat
a : i rspr. hatt
⁄	 : mellan de båda föreg.
˚	: s.k. Masthuggs-a; nära å-ljud
e	 : i rspr. veta, vett
æ	: i rspr. väta, mätt
E : mellan de båda föreg.
ä	 : i t.ex. stockholmska bära (»brett» ä)
i	 : i rspr. flik, flicka
I	 : mellan i och e
o : i rspr. bo
Å	 : i rspr. lott (»öppet» å)
œ	 : mellan de båda föreg.
u	: i rspr. sur (»spetsigt» O)
Ω	: det norska O-ljudet
U	 : i rspr. surra
y	 : i rspr. byta, bytta
Y	: mellan y och	ø
å	 : i rspr. gå (»slutet» å)
ø	 : i rspr. dö
ö : i rspr. stött, västsvenska lön
Ô : mellan de båda föreg.
π	 : i t.ex. stockholmska köra (»brett» ö)
ó : mellan ö och π
ê	 : i rspr. hare, bevisa (»slappt», obetonat e)
ı	 : ett spänt, surrande i-ljud, s.k. Viby-i
P	 : ett spänt, surrande y-ljud, s.k. Viby-y

2. Ko n s o n a n t e r

b	d	f	g	h	j	K	(med varianten k) l	m	n	p	s	t	v	återger 
det uttal som tecknen står för vid vanlig riks-
språklig högläsning

D	 : i rspr. jord
∂ : rd med ännu högre tungspets än föreg.
L	 : i rspr. sorla (då här ej vanligt l nyttjas)
§	 : »tjockt» l
	 : »tjockt» l

N	 : i rspr. barn
“	: rn med ännu högre tungspets än föreg.
r	 : rullande tungspets-r
S	 : i rspr. kors
ß	 : sj-ljud med ännu högre tungspets än föreg.
˘	 : sj-ljud bildat med tungryggen
˛	 : allmänt tecken för sj-ljud; ofta tecken för ett i 

förh. till det föreg. något längre fram beläget 
ljud

C : sj-ljud med tungan i j-läge
T	 : i rspr. gjort, sort
‡	 : rt med ännu högre tungspets än föreg.
c	 : i rspr. tj-ljud u t a n  »t-förslag»
w	: återger ett uttal motsvarande engelskt w (jfr 

t.ex. uttalet av eng. water).
g	K ]	nyttjas som generella tecken för g-, resp. k- 

och ng-ljud

3. S ä r s k i l d a  t e c k e n

i-	 : under en bokstav anger att ljudet är långt (i 
fråga om kons. = dubbel): dA–g	 dag_. Längd-
beteckningen av första kons. efter vok. är icke 
konsekvent använd i ord av typen mark

i9	 : under bokstav anger att ljudet blott är »halv-
långt»

i1	 : accenten i buren (best. form av bur)
i2	 : accenten i buren (av bära)
i4	 : över vokal; »bruten» accent
i3	 : över vokal; »bruten» accent
i'	 : bitryck, särskilt i s.l. av sammansatta ord  

(dA"–gbo*–K dagbok)
i8 : under en vok. anger att denna är konsonantisk.
i0 : under en kons. anger att denna är stavelsebil-

dande (t.ex. Ka!t-n= i nordboh.)
i7	 :	under en bokstav anger att ljudet knappast hörs
i3	 : över konsonant; anger att en vanligen »tonande» 

kons. mist sin stämton: næ"…s¡u*–K näsduk (med d 
nära t)

Kort förklaring av de vanligast förekommande tecknen  
i landsmålsalfabetet
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I N L E D N I N G

Namnet Sotenäs. Häradsnamnet uttalades i äldre tid	so−2denè−s	(Nilén 1880) och idag	

so−2dÉnæ*−s	eller	so−2tÉnæ−s. En person från Sotenäs kallades i synnerhet förr sotenäsing 
so2)Næ*…sÉ]	(uppteckning från år 1931). 

Medeltida belägg: a sauta nesi ca 1200 Ágrip s. 304, við Sotanes, Sótanes 
1300-tal Codex Frisianus s. 75, 92, Sotaness, Sotanes 1300-tal Flateyjarbok 1 
s. 57, 67, Sotanes ca 1315 Eirspennill s. 425, j Sotanese 1317 DN 3 s. 108, 1388 
RB s. 358, j Sotanæse 1387 DN 4 s. 405, j Sotanesi 1396 DN 4 s. 493, j Sota-
nesa 1396 RB s. 228, j Sotanæsæ 1407 DN 3 s. 420, j Sotaness 1430 DN 2  
s. 527, a Sotaness 1457 DN 5 s. 586, j Sotaness prestægell, i Sotheness 1514 
DN 1 s. 748 f., So(e)denes 1515 (avskrift 1622) Akershusreg. s. 144, Sothnes, 
Sothenes 1519 (avskrift 1622) Akershusreg. s. 5, Sodenæs, Sodnæs 1519 NRJ 
3 s. 15 f., Sodanæs, Soodeness 1527 NRJ 4 s. 400, 568. 
Jordeboksbelägg: Sodennes 1581, Soodennes 1586.
Andra belägg efter 1540: Sodeness gjeld 1594 JN s. 216, Sodenæs, Sodeness 
1597 JN s. 226, 535, Sodenæsz 1607 OKK s. 8, Sodenes 1613 OKK s. 111, 
Sodenesse Akt. s. 48, Sodenes Akt. 129, 143, Sotenäs Akt. 143, Sodenes 
 Prestegjeld 1620 NRR 5 s. 119, Sodenesz Soghenn 1620 Glostrup s. 92, Sode-
nes 1625 Glostrup s. 93, Sodenæs 1632 Glostrup s. 95, Sodeness, paa Sodenes 
1660 MHjb s. 83, 96, Sodenes A �� 28.

Namnet, på 1300-talet skrivet Sotanes, är ett gammalt bygdenamn som under medel-
tiden även uppträder som skeppsredenamn. Namnet betecknade ursprungligen det näs 
som skjuter ut i havsområdet söder om Väderöarna och Fjällbacka skärgård och norr 
om Smögen och skärgårdsområdet därutanför. Havsområdet kallas i dagligt tal Soten. 
De på kartor förekommande skrivningarna Sotefjord eller Sotefjorden används inte av 
folk i området utan är sentida administrativa produkter. Medeltida belägg av namnet 
Soten är endast påträffade i genitiv singular Sota- (se Soten eller Sotefjord(en) Bd 14:2 
s. 27 f.).
 Äldre skrivningar och uttal av namnet pekar mot att namnets stamvokal varit ett 
fvn. ō som givit dagens långa slutna o. Sannolikt är namnet Soten, som framhålls i Bd 
14:2 s. 27, en maskulin individualiserande bildning till en med verbet suga samhörig 
stam *suht-. En parallell erbjuds i det halländska namnet Sotanäs (SOH 2 s. 250), vars 
f.l. återförs på en stam *suht- och antas syfta på kraftigt strömdrag. Jfr även Sahlgren 
hos Brevner 1942 s. 210. Som framhålls av Birgit Falck-Kjällquist (Bd 14:2 s. 28) 
kännetecknas hela vattenområdet av kraftiga bränningar, som vid västlig vind blir till 
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starkt sugande baksjö; denna bildas när vågor med kraft slår mot uppgrundade partier 
och sedan sugs ut igen. Vågrörelserna utgjorde i äldre en tid fara för sjöfarare och var 
säkert välkända för de sjöfarare som i äldre tid färdades längs kusten. Namnet torde 
alltså ha betydelsen ’fjorden / han som utmärks av sugande farlig sjögång’ (se Falck-
Kjällquist a.a.). Se även SOL s. 297 f.

Sotenäs härad. Vid sin tillkomst 1680 hade Göteborgs och Bohus län fem fögderier. 
Sotenäs härad ingick i Sunnervikens fögderi och domsaga. År 1971 ersattes de tidi-
gare häradsrätterna med tingsrätter. Sotenäs tillhör Uddevalla tingsrätts domsaga.
 Det som idag utgör Sotenäs kommun motsvarar socknarna Askum, Kungshamn, 
Malmön och Tossene, alla i Sotenäs härad. � dessa socknar bildades vid kommunre-
formen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Landskommunen för Kungs-
hamn har kallats Gravarne landskommun. Malmöns landskommun bildades först 
1909 genom en utbrytning ur Askums landskommun. 1924 bildades Smögens lands-
kommun genom en utbrytning ur Kungshamns landskommun. Vid kommunreformen 
1952 bildades Södra Sotenäs landskommun av Askums, Kungshamns och Malmöns 
landskommuner. Vid kommunreformen 1971 bildades kommunerna Smögen, Södra 
Sotenäs och Tossene genom ombildning av motsvarande landskommuner. Sotenäs 
kommun bildades 1974 genom sammanläggning av dessa tre kommuner. Beträffande 
socknarna i Sotenäs se även skatteverket.se.

Källor och upplägg. OGB återspeglar i sitt upplägg den administrativa indelning som 
gällde fram till år 1952. Det innebär att redovisning av hemman, hemmansdelar, torp 
och avstyckningar i princip följer redovisningen i Beskrivning till rikets allmänna 
kartverks ekonomiska karta över Göteborgs och Bohus län (EKB 1940). För en mer 
utförlig redovisning av kamerala uppgifter bl.a. beträffande hemmansdelarna hänvisas 
till EKB. OGB behandlar inte bara namn på större bebyggelser som gårdar och byar 
utan även namn på ett stort antal mindre bebyggelser som torp och backstugor. Alla 
jordeboksnamn behandlas, även sådana som inte är eller har varit namn på bebyggel-
ser, t.ex. skattlagda ängar. Hemmansdelar upptas i denna framställning endast i de fall 
deras namn är känt. Torpnamn med eget uppslag i jordeboken behandlas under det 
hemman dit torpet hört. Namn inom tätorter redovisas under respektive tätort. � några 
fall har även icke bebodda namnbärare i en tätort tagits upp, t.ex. Torget i Hunnebo-
strand. Alla medeltida namnformer presenteras med år och källa. Åtskilliga namn be-
tecknar bebyggelser som idag är okända. De inordnas i materialet på grundval av 
omnämnandet i äldre skriftliga källor. Detta innebär att OGB även upptar vissa namn 
vilkas närmare lokalisering är osäker. Sådana namn kan inte alltid ges en tillfredsstäl-
lande förklaring.
 Med start 1916 och fram till slutet av 1950-talet genomfördes systematiska och 
omfattande ortnamnsuppteckningar i Bohusläns socknar. Uppteckningarna har under 
senare år kompletterats och det nya materialet har införts i OGB. Vad gäller äldre 
uppteckningar, som förvaras i DAGs, bör man vara medveten om att flera uppteck-
nare inte var från orten och därför inte alltid var helt förtrogna med den dialekt som 
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talades. Detta medförde sannolikt att vissa språkljud som saknades i upptecknarens 
eget tal var svåra att uppfatta och återge. Ett sådant exempel är kortstavighet som ofta 
var svår att uppfatta; detta ledde till att flera upptecknare inte uppmärksammade före-
teelsen, om vilket se OGB 19:2 s. 123. De äldsta uppteckningarna från Sotenäs härad 
är från perioden 1927–1936 (kompletteringar från 1960- och 1970-talen). Materialet 
har under arbetet med denna bok ytterligare kompletterats. Vissa uttalsformer som 
bedömts som osäkra, ofullständiga eller felaktiga har utelämnats. Beträffande de äldre 
upptecknade uttalen är det viktigt att påpeka att dessa inte sällan är resultat av dåtidens 
språksyn, där strävan efter att påvisa och dokumentera ålderdomliga »genuina» uttal 
som bekräftar ljudlagarna har stått i fokus. För en diskussion av detta se Löfdahl 2004.
 En av de främsta medeltida källorna till kunskap om såväl bohuslänska ortnamn 
som kyrkliga intäkter och egendomsförhållanden är biskop Eysteins jordebok, van-
ligen kallad Røde bog (RB). Texten i RB är i många fall avskrifter. Även det norska 
diplomatariet (DN) utgör en viktig källa. Här återges gåvobrev, testamenten och andra 
dokument där ortnamn förekommer. Jordeböckerna från 1500-talet är skrivna på 
danska, vilket kan ha medfört att namnformerna ibland skiljer sig både från de  
tidigare jordeböckernas, som i regel är skrivna på norska, och från skrivningar i de 
jordeböcker som tillkom efter 1658, då Bohuslän blev svenskt. Om detta se Bd 19:1  
s. XL� f. Som källa har även Norske Rigsregistranter (NRR) använts, trots att skriv-
ningarna i denna källa bör användas med viss försiktighet (se BØ 7 s. 13 f.), den har 
främst använts för att lokalisera vissa bebyggelser. 

Naturförhållanden. Sotenäs är ett platålandskap som är format och slipat av inlands-
isen. � området finns omfattande spricksystem som Bottnafjorden och Åbyfjorden. 
Där dessa sprickdalar korsar varandra uppstår öppna dalslätter. � dalarna finns finkor-
niga lerdalar och isälvsavlagringar som idag delvis är omlagrade till klapperstensfält. 
Avlagringarna är på många ställen uppblandade med krossade skal av musslor och 
snäckor. Den näringsrika jord som då bildats har givit upphov till rikt bevuxna ängar 
och bördig odlingsmark. Områdets västra del utgörs i stor omfattning av kalt berg. Här 
dominerar hällmark, ofta med hedvegetation. Vegetationen i dalarna består ofta av 
lövskog.
 Berggrunden i området består huvudsakligen av bohusgranit med inneslutna partier 
av gnejs. Bergen är vanligen ljusröda och rundade och skiftar i röda, rosa eller grå 
nyanser. På Malmön skiftar graniten i gult (Bd 14:2 s. XV�� f.). Landhöjningen är, 
som i hela Bohuslän, svårbedömbar. Strandlinjen torde, enligt muntlig uppgift av Tore 
Påsse, SGU Göteborg (jfr även Påsse 2003 s. 31 ff. med cit. litt.) för 1 000 år sedan ha 
legat cirka 4,5 m över och för 2 000 år sedan 9 m över nuvarande havsyta. Landhöj-
ningen brukar idag anses vara 4 mm per år i norra delen av Bohuslän. Se även (särskilt 
med avseende på Tossene socken) Arkeologisk undersökning. 
 � äldre tid var norra Bohuslän till stor del skogbevuxet. Som påpekas av Falck-
Kjällquist i Bd 14:2 (s. XV���) var häradet ännu under 1600-talet till stor del täckt av 
skog. Under 1700-talet var Bärfendals socken ren skogsbygd. Även nordöstra delen 
av Tossene socken var rikligt skogbevuxen, medan övriga delen av socknen liksom 
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Askums socken var skogfattig. En stor del av häradet är fortfarande fattig på skog, och 
även om beskogningen tilltagit under senare delen av 1900-talet präglas framförallt 
västra delen av Sotenäs av kalt berg bestående av den karaktäristiska rosafärgade gra-
niten.

Näringsliv. Under 1900-talet var socknarna i Sotenäs kommun ett viktigt centrum för 
den bohuslänska stenindustrin. Denna har lämnat kraftiga spår i landskapet, kanske 
framförallt på Malmön. Stenhuggeriet på Malmön anlades år 1844. Efterhand växte 
stenhuggerier fram även på andra platser i området, t.ex. i Hunnebostrand, Uleberg, 
Ramsvik och Tången. Historiskt har även fisket varit en viktig näring och Smögen är 
fortfarande en viktig fiskehamn. � Kungshamn har ABBA en konservfabrik. Vid sidan 
av stenindustrin och fisket är turism idag viktig för Sotenäs näringsliv.

Dialekten i området. Dialekten i området är numera som de flesta andra svenska dia-
lekter relativt standardspråksanpassad, framförallt hos yngre talare. Vissa karaktäris-
tiska språkdrag kvarlever dock hos såväl äldre som yngre språkbrukare. Framförallt 
finns dialektala drag bevarade i uttalet av ortnamn. Många av dessa språkdrag åter-
finns i de flesta nordbohuslänska dialekter. Enkelt p, t, k har i slutljud och mellan 
 vokaler förmjukats och övergått till b, d, g; ett exempel ger ordet båt som i dialekten 
uttalas bå−d. Efter bakre vokal övergår g till w men efter främre till j. Exempel på detta 
ger ordet hage som i dialekten uttalas hA2w−É eller ha2ƒw–ê och väg som uttalas væj_.  Fram-
förallt i uttal av namn (och även ibland i äldre skrivningar av sådana) finner man 
konsonantassimilationer som rn > nn (t.ex. i ordet kvarn), rs > ss (t.ex. i ordet fors) 
och nt > tt (t.ex. i ordet bratt ’brant’). Dessa drag lever fortfarande kvar i dialekten. 
Om nt > tt se Moberg 1944. Vidare är s.k. tjockt l (§) vanligt i området. � dialekten 
finns, liksom i de flesta andra nordbohuslänska dialekter, benägenhet för det bakre 
a-ljudet (Ã) där man i standardsvenskan i regel har ett annat a, så t.ex. i ordet backe 
som uttalas bA2K-É. Ett annat drag som är vanligt i nordbohuslänska dialekter är att ord 
som standardsvenskans ko, bro och bod motsvaras av ku Ku−-,	bru bru−	och bu bu−. Se 
även Bd 14:2 s. X�X f.
 � uttalet av namn som Anneröd och Anneslätt har det initiala a-ljudet antagit ett mer 
slutet, å-liknande uttal än i standardspråket. Detta kan förklaras med att stamstavel-
sens a förlängts framför namnens tidigare -rn- och därefter övergått till å-ljud. Jämför 
dialektens bå−n	’barn’ och gå−n	’garn’. Vokalen har senare i samband med assimilatio-
nen rn > nn förkortats, varvid ett mer slutet, ö-haltigt å-ljud blivit resultatet. Hithö-
rande frågor har diskuterats av Lindberg 1906 s. 160 f., 181 och Götlind 1940–41  
s. 103. Jfr Ånneröd Bd 20:1 s. 102. Även i namnet Amhult har a blivit å-liknande. 
 Vokalförlängning är vanlig i dialekten framför vissa konsonantkombinationer som 
senare assimilerats (rl > ll, rn > nn och rs > ss). Denna förlängning har även inträffat 
framför nd (> nn) som i uttalet av namnet Stranden (stra1–ne9). Ä förlängs ofta framför 
rr, vilket framgår av uttalet av namnet Kärr som uttalas cä–r (jfr Lindberg 1906 s. 183). 
Jfr även Orremyren som uttalas Ö"–rê- . Om vokalförlängning i nordbohuslänska dialek-
ter se Lindberg 1906 s. 178 ff.
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 Ortnamnens uttal uppvisar ibland ovanliga kvantitetsförhållanden. Detta kan ha att 
göra med ordlängdsbalansen (varom t.ex. Sahlgren 1930 s. 61 ff.). Om särdrag beträf-
fande tonaccenten i bohuslänska dialekter se Ernby 1997 s. 103 ff. Norra Bohuslän har 
bevarat rester av kortstavighet, vilket innebär att en betonad stavelse kan vara kort, 
dvs. innehålla kort betonad vokal följd av kort konsonant. Denna delvis bevarade kort-
stavighet återspeglas sannolikt i uttalat av ordet sek f. ’sank, sluttande ängsmark’, som 
ingår i åtskilliga namn i Sotenäs. Sek uttalas i dialekten seg,	sig,	sig_	eller seg_	och	är av 
allt att döma en motsvarighet till det kortstaviga norska dialektala sik f. ’frodig eng, 
nær husene; frodig fugtig svakt heldende eng’ (Torp), svenska dialekters sek f., varom 
se Jonsson 1966 s. 271 ff. Se även Moberg 1999 s. 36 ff. med litt. Uttalen seg_,	sig_	

beror sannolikt på inflytande från standardsvenska. Jfr ovan i avsnittet Källor och 
upplägg om möjligheten att vissa upptecknare inte uppmärksammat kortstavighet.
 Beträffande substantivböjningen bör påpekas att starka femininer som t.ex. säng 
och sol i bestämd form singular kan få former med spetsigt -e, sänge och sole, vilket 
ibland kan uppfattas som ett i-liknande ljud. Detta anses vara typiskt för dialekterna i 
norra Bohuslän. � södra Bohuslän motsvaras formerna sänge och sole av sänga och 
sola. Vidare får även starka neutrer på konsonant bestämd plural med spetsigt -e. Ett 
sådant exempel är dialektens bestämda pluralform huse av ordet hus. De flesta sub-
stantiv har emellertid -Ér	eller -ar som pluralmarkör i obestämd form och i bestämd 
form plural -ÉnÉ	eller -ÃnÉ. Variation och undantag förekommer naturligt nog i hela 
Bohuslän; inom ett och samma geografiska område kan t.ex. både uttalet sole och sola 
förekomma. Om dialekt i Bohuslän se Lindroth 1920, Janzén 1936 och Kvillerud 
1999. 

Ortnamnen i Sotenäs härad
Bildningsmönster bland yngre namn. Som en följd främst av den stora befolknings-
ökningen under 1800-talet har en stor mängd yngre småbebyggelser tillkommit. Det 
är dagsverkstorp, soldat- och båtsmanstorp, backstugor och andra mindre lägenheter. 
En del sådana bebyggelser tillkom redan under 1700-talet, men de allra flesta är från 
1800-talet och tidigt 1900-tal. Många av namnen på dessa mindre bebyggelser är se-
kundärt använda namn på ägor eller naturlokaliteter. Bebyggelsenamn kan också ha 
bildats till ägo- och naturnamn genom sammansättning. Som exempel kan nämnas det 
stora antalet torp som bär namn som Myren, Myrarna eller namn med s.l. -myren, 
namnen Hagen, Hagarna eller namn med s.l. -hagen och namnen Stycket och Nya 
Stycket som är ursprungliga ägonamn. Det är dock inte alltid säkert att naturbeskri-
vande bebyggelsenamn är ursprungliga naturnamn. Jfr t.ex. Sundet (i Askum) där be-
byggelsenamnet kan vara antingen semantiskt primärt eller sekundärt.
 Bland dessa unga namn bildade under en relativt kort tidsperiod finns exempel på 
mönsterbetingad namngivning. Ofta förekom mönsterpåverkan i godsmiljöer (se t.ex. 
Wahlberg 2007, Nilsson 2011), där många mindre bebyggelser tillkom och namngavs 
under kort tid. Mönstergivande namn på herresäten eller namn på ofta närbelägna, 
andra gårdar med hög status, hade bildats enligt ett visst mönster som sedan kom att 
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bli populärt och spridas. Antingen fick namnet oförändrat spridning (t.ex. Lorens-
berg), eller också utgjorde det bas för ett mönster, t.ex. namn på -berg. De ursprung-
liga konnotationerna kom att helt eller delvis försvinna, och sekundära konnotationer 
med positiv värdeladdning blev istället det väsentliga för namngivaren. Materialet 
från Sotenäs innehåller sådana exempel på namn med förebilder eller mönster i högre-
ståndsmiljöer. Ofta innehåller förleden i dessa yngre namn ett personnamn och slut-
leden något av namnelementen berg, dal eller lund. � Sotenäs finns namnen Anneberg, 
Eriksberg, Gustavsberg, Henriksberg, Kristineberg, Liseberg, Lorensberg, Marieberg, 
Annedal, Olivedal, Annelund, Cederslund, Charlottenlund, Klaralund, Marielund och 
Rosenlund (det sistnämnda förekommer flerstädes i området). Förlederna innehåller 
företrädesvis kvinnonamn, även om mansnamn också förekommer. Andra mönsterbe-
tingade namn i området utgör den unga och talrika namngrupp som bildats med namn-
elementet -ro. Sådana namn har alla ett personnamn i förleden. De är från början 
 bildade efter tyskt mönster (Benson 1972). � Sotenäs möter namnen Albertsro, 
Fredriksro, Karlsro, Mariero, Olsro och Oskarsro. Även unga namn på -hill, ytterst 
med engelska förebilder, finns representerade i områdets namnmaterial, t.ex. Rosen-
hill. Andra produktiva grupper är namnen på -bo, t.ex. Ekebo, Fridebo, Gunnebo, 
Hällebo, Lyckebo, Stensbo och Strandbo, och unga namn på -hem som de vanliga 
Fridhem, Furuhem, Skoghem, Solhem (det sistnämnda är liksom Rosenlund mycket 
vanligt i området) och Strandhem. Sådana namn uttrycker ofta en förhoppning (om en 
lycklig, rofylld och idyllisk tillvaro) och den positiva konnotationen, ej den sakliga 
beskrivningen, är i centrum för namngivaren. � en del fall kan det vara så att namnet 
tillkommit på ägarens önskan men inte varit allmänt brukat.
 Vissa namn av denna typ är uppkallelsenamn. Vid uppkallelse har något annat 
namn, ofta ett känt eller prestigeladdat sådant, tjänat som förebild och reproducerats i 
sin helhet. Om denna namntyp se t.ex. Dam 2015 s. 125. Ett exempel från Sotenäs är 
troligen det unga namnet Tomteboda, för vilket Tomteboda i Stockholm kan ha utgjort 
förebild. Namnen Annedal, Gubbero, Haga, Henriksberg, Liseberg, Lorensberg, 
 Marieberg och Rosenlund, som betecknar unga avsöndringar, har troligen alla namnet 
på en välkänd stadsdel i Göteborg som förebild. Göteborgska stadsdelsnamn går inte 
sällan ytterst tillbaka på landerier inom stadens område. Om detta se Bd 2. Andra 
 exempel är Gustavsberg, för vilket ett känt badortsnamn i Uddevalla kan ha varit 
 förebild, och Gunnebo för vilket det kända Gunnebo slott söder om Göteborg givit 
förebild. Även namnen Kuba och Polen i området är uppkallelsenamn. Sistnämnda 
typ av sentida namnlån med utländska förebilder går ofta att relatera till utrikespoli-
tiska förhållanden (Hallberg 1976). �bland kan det vara fråga om mer än ren uppkal-
lelse: det kan även finnas lokal saklig grund för namngivningen (betingad uppkallel-
se). Ett exempel är det unga namnet Annedal där stadsdelsnamnet Annedal i Göteborg 
kan ha varit förebild; huset ligger emellertid i en dal mellan höga berg, och någon 
kvinna med namnet Ann(e) eller Anna har antagligen bott här. Ett annat exempel är 
Lorensberg i Sotenäs; bebyggelsen ligger invid ett berg och har fått namn efter ägaren 
som hette Lorens. 
 Namnet Fridhem är mycket vanligt såväl i Sotenäs, där det förekommer i ett tiotal 
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fall inom ett litet område, som i övriga Sverige. Här är det inte bara fråga om ett pro-
duktivt allmänt bildningsmönster med användning av namnelement med positiv vär-
deladdning utan också om ett särskilt gångbart enskilt namn som kom att bli mycket 
frekvent åren runt sekelskiftet 1900. Namnet, ibland kanske tillkommet som uppkal-
lelsenamn eller annars som allmänt mönsterbetingat namn, alltså bildat efter ett känt 
positivt laddat mönster, har blivit ett modenamn, och då reproducerats i sin helhet. Ett 
modenamn kännetecknas av att ett och samma namn kommit att användas på många 
håll under en begränsad tidsperiod. Som påpekats av Jöran Sahlgren (1916 s. 5 f.) och 
senare Per Vikstrand (i SOK 7 s. 150 f.) kan det tyska ortnamnet Friedheim ha tjänat 
som förebild för Fridhem. En möjlig anledning till att just detta namn har fått så stor 
spridning antar Vikstrand (a.a.) vara att prinsessan Eugenies år 1861 uppförda som-
marnöje gavs namnet Fridhem.
 Även det unga namnet Solliden är mycket vanligt, både i Sotenäs, där det förekom-
mer på elva ställen, och i övriga Sverige. Namnet innehåller åtminstone i Sotenäs 
appellativet sollid ’backe som ligger utsatt för solen större delen av dagen’ (Nilén). � 
Sotenäsmaterialet är namngivningen ofta sakligt motiverad. De bebyggelser som bär 
namnet Solliden ligger nästan alla i soliga södersluttningar. Samtliga är unga avsönd-
ringar. Även detta namn bör snarast kallas modenamn; dess popularitet hänger troli-
gen samman med den kungliga villan Solliden på Öland som var färdigbyggd 1906 
(SOL).
 Även de i Sotenäs vanliga namnen Solbacken och Utsikten vilar i många fall på 
saklig grund. Solbacken innehåller solbacke med samma betydelse som sollid och 
bebyggelserna ligger ofta i södersluttningar. De bebyggelser som bär namnet Utsikten 
ligger i många fall på höjder med god utsikt. 
 En särskild namngrupp utgör de s.k. vandringsnamnen. De kan ha kommit in tidigt 
i språket. De etableras inom onomastikonet och fortsätter att »vandra», dvs. vara pro-
duktiva. Kännetecknande för ett vandringsnamn är alltså att det varit produktivt under 
lång tid, till skillnad från modenamnen som har en mer begränsad produktivitetsperi-
od. Ett exempel på vandringsnamn är det i Sotenäs unga namnet Rosendal. Det före-
kommer på två ställen i Sotenäs och är vanligt i Sverige som helhet. Namnet anses 
ytterst ha Rosenthal, namnet på ett tyskt kloster stiftat 1170, som förebild. Rosendal 
togs tidigt i bruk i Sverige och var redan under medeltiden använt som namn på klos-
tergods (se Sahlgren 1948 s. 7 ff., Wahlberg 2007 s. 105). 
 Många av namnen tillkomna genom mönsterbetingad namngivning har senareleds-
betoning. Det gäller framförallt namnen på -berg, -borg, -dal, -holm, -lund och -ro  
(se Bd 15 s. XXX�, Benson 1972 s. 34 ff. och Mattisson 1986). För en mer utförlig 
diskussion av olika typer av mönsterbetingad namngivning se Löfdahl under utg. och 
där anförd litteratur.

Namn innehållande -are-. Många namn i Sotenäsområdet är bildade med komposi-
tionsform på -are. Som exempel kan nämnas Sotenäsnamnen Gråtaremyren (B), 
 Kallaremyren (A), Roparebacken (A) och Skitareskäret (A).1 Denna kompositions-
1 � inledningen anger förkortningen A Askums socken, B Bärfendals socken och T Tossene socken.
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form förekommer både vid substantiviska, adjektiviska och verbala förleder. Sådana 
bildningar förekommer i hela Bohuslän. Exempel på namn på -are bildade med verbal 
förled är Glanarekullen, Gåareberget, Lyarefjäll och Plumparehålet, alla från det  
närliggande Tanums härad (varom se Bd 19:2). De namn som innehåller verbala  
kompositionsformer på -ar(e) är generellt ganska unga. Bildningstypen är produktiv 
än idag.
 Denna bildningstyp har noterats av flera forskare, se t.ex. Lindroth 1931 och  
OGBReg. Ett samlat grepp togs av Lars Alfvegren (1958), som i sin genomgång av  
-r-genitiv och -are-komposition grundligt behandlar det västsvenska materialet. Alf-
vegren (a.a.) vill, framförallt beträffande de substantiviska förlederna, se en fonetisk 
förklaring: formerna på -are har ursprungligen uppstått hos substantiv med fornspråk-
lig genitiv på -ar, efter vilken e lagts till för uttalslättnad. Mönstret har efterhand kom-
mit att användas även vid substantiv med annan förledsform. Han tänker sig ett visst 
inflytande från nomina agentis bildade med -are. Enligt Alfvegren är namnen med 
substantivisk förled utgångspunkt för det mycket produktiva bildningsmönster som 
efterhand kommit att inkludera även namn med adjektivisk och verbal förled. Han 
noterar att namntypen med verbal förled är vanlig i Västsverige. Han exemplifierar 
hur han antar att ett icke verbanslutet -are- kan ha uppkommit med det i Bohuslän på 
flera håll förekommande namnet Ropar(e)udden. Namn på Ropare- betecknar i regel 
uddar eller klippor där man brukat stå och ropa, ofta för att kalla på transport till eller 
från fastlandet. Här antar Alfvegren ett ursprungligt Ropudden där namnbrukarna 
tänkt sig en »ropare». Namnet har så ombildats till Roparudden, alltså en bildning 
med nomen agentis. Det har dock snarast kommit att associeras direkt med verbet 
ropa, och namnet har förståtts som ’udden där man ropar’; efter detta mönster har 
också andra namn med verbal förled bildats. Alfvegren har troligen rätt i sitt anta-
gande att utgångspunkten för detta bildningsmönster (typen Ropar(e)udden) är namn-
bildningar vilkas förleder fått karaktär av nomen agentis. Beträffande namnen med 
substantivisk förled är det rimligt att anta att bildningstypen fått spridning just för att 
-are-avledningar generellt är vanliga i svenskan och norskan (se om -are-suffixet 
 Olson 1916). Bildningstypen tycks efter hand ha kommit att appliceras även på bild-
ningar med adjektiv i förlederna. Jfr Fries 1961 s. 102 ff.

Personnamn i ortnamn. Många ortnamn i området innehåller ett personnamn i för-
leden. Personnamn förekommer som väntat även i de äldre namntyperna men är i 
Sotenäsmaterialet särskilt vanliga i yngre namn, framförallt i namn på mindre bebyg-
gelser tillkomna under 1800- och 1900-talen. 
 Personnamnen i flera unga namn från början av 1900-talet förekommer i stam-
form: se t.ex. Pertorpet (A). Det vanligaste är dock att de personnamn som ingår i 
förlederna har s-genitiv. � Elseröd (T) och det i häradet på flera håll förekommande 
Svenseröd har e inskjutits efter -s-. Som framhållits av bl.a. Bertil Ejder (1979  
s. 46 ff.) uppträder denna hjälpvokal ofta mellan s och r, dvs. gärna framför efterleder 
på r- som det vanliga -röd. Eftersom -sr- är en svåruttalad ljudkombination har e 
skjutits in för uttalslättnad. Detta e har alltså ingen grammatisk funktion. Jfr det 
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skånska sockennamnet Olseröd, varom se SkO 6 s. 132. Företeelsen är välkänd, se 
t.ex. Sahlgren 1922 s. 150 f., Bd 18 s. 231 f., Alfvegren 1958 s. 94 ff. och Hald 1965 
s. 147 ff. 

Plurala bebyggelsenamn. � äldre tid hade de plurala bebyggelsenamnen former på  
-ir, -ar men de kom med tiden att på svenskt område sluta på -a. � Norge förekommer 
den nutida ändelsen -e eller -er. Exempel på plurala namn är Backa (A) och Valla (T). 
Många yngre plurala ortnamn har bestämd form, t.ex. Gravarne (A) och det flerstädes 
förekommande Backarna. Någon samstämmig uppfattning om de plurala namnens 
sakliga bakgrund finns inte. De har bl.a. ansetts återgå på gamla ägonamn, vilkas plu-
ralform då kan hänga samman med markens uppdelning i olika brukningsytor eller 
ibland med terränger av icke enhetlig karaktär (ett större bergsområde kan t.ex. ha 
uppfattats som bestående av flera olika delar). Om plurala bebyggelsenamn se bl.a. 
Lundahl 1936, 1937, Hellberg 1960, Olsson 1963, Nyström 1988 s. 66 ff. (med dis-
kussion om mångformighetsplural), Holm 1990, Andersson 2005, Vikstrand 2013  
s. 76 ff. och Strandberg 2018.

Äldre ortnamnstyper
bod (fvn. búð) och bo (fvn. bú) � Sotenäs finns sex äldre namn på -bo: Gunnarsbo 
(A), Hunnebo (T), Medbo (B), Skörbo (B), Stockebo (T) och Östebo (B). Namnen har 
alla, utom Hunnebo, medeltida belägg. Namnen Gunnarsbo, Medbo, Skörbo, Stocke-
bo och Östebo innehåller en mot svenskans -boda svarande pluralform av fvn. búð, 
västsvenska bu, bo f. ’bod’. Sådana namn åsyftar förvaringsbodar av olika slag. Det 
kan handla om bodar till förvaring av hö och för Bohusläns del ofta om fiskebodar, 
vilka senare ej sällan även användes för övernattningsbruk. 
 Det kan ibland vara svårt att avgöra om namnleden -bo innehåller fvn. búð, sv. bod 
eller fvn. bú, sv. bo ’bostad, gård’. Detta är känt sedan tidigare; se om dessa element 
t.ex. Lundahl 1927 s. 207, Tengström 1931 s. 202 f., Bd 12:2 s. XXV�, NSL s. 109 och 
Dam 2015 s. 92. Gamla namn på -bú och -búða har kunnat få samma efterledsform, 
eftersom d-ljudet i de senare fallit relativt tidigt. Äldre skrivningar av namnet Hun-
nebo (t.ex. j Hughneboo 1527, Hunnebou 1659) tyder på att det innehåller fvn. búð, 
sv. bod ’(förvarings)bod’ eller fvn. bú, sv. bo ’gård’, men det är utifrån beläggen svårt 
att avgöra vilket alternativ som föreligger. 
 Om bo ’gård’ se vidare SOL s. 40 f. och även Bd 19:1 s. XXX�, Ståhl 1976 s. 87 f. 
och Pamp 1988 s. 50 f. 
 � Sotenäsmaterialet finns även många unga namn på -bo. Dessa namn betecknar 
ofta villor och sommarställen. De är ofta utslag av den mönsterbetingade namngiv-
ning som är vanlig vid namn på smärre bebyggelser. 

by, bø Ortnamnen på -by eller -bø är en stor och heterogen grupp som förekommer 
inom hela det skandinaviska språkområdet. � Sverige är de talrikast i Mälarlandskapen 
och Östergötland, men många finns också väster om Klarälven–Vänern–Göta älv. � 
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Sotenäs ingår namnelementet i Bratteby (A), Haby (A), Låssby (B), Rörby (T), Sven-
neby (A), Åby (T), Åseby (B) och Överby (T). Namntypen har varit produktiv mycket 
länge, från forntiden ända in i modern tid. 
 Ordet by, fvn. bø, hänger samman med verbet bo (fsv. boa, fvn. búa). Verbets 
grundbetydelse och betydelseutveckling är omdiskuterad. En vanlig åsikt är att grund-
betydelsen ’ställa iordning, bereda’ via betydelsen ’bereda mark; odla’ utvecklats till 
’bo, vara bosatt’ (Schmidt 2000 s. 98 f., Vikstrand 2013 s. 31 och SOL s. 55). Enligt 
Hellberg (1967) har by ursprungligen avsett nyodlingar; jfr det västnordiska bø som 
används både om brukad mark och om ängsmark (Schmidt 2000 s. 99). � ortnamn 
brukar man idag för by och bø räkna med betydelsen ’gård’ eller ’by, bysamhälle’. 
Ordet har ju kunnat användas om gårdar eller byar (se SAOB B 4624 om den kame-
rala syftningen på flera nära varandra liggande gårdar). 
 Förlederna i -by-namnen är ofta naturbeskrivande eller lägesangivande. Även per-
sonnamn förekommer i förlederna (SOL a.st., Dam 2015 s. 65). Dessa tre förledstyper 
förekommer bland -by-namnen i Sotenäs. 
 Om ordet och namnelementet by, bø se framförallt Schmidt 2000 men även Hell-
berg 1967 s. 243 ff. och vidare Ståhl 1976 s. 71 ff., Pamp 1988 s. 38 f., NSL s. 113 f., 
Danske stednavne s. 50 och SOL s. 55.

hem Namnen på -hem (fvn. -heimr) är talrika i Bohuslän. På grund av namntypens 
höga ålder förekommer efterleden -heim, -hem ofta i förändrad form. � Sotenäs ingår 
namnelementet i sockennamnet Askum, i Hedum (B), Hesäm (B) och Säm (T) och 
möjligen även i »Biarrum» (A) och Rån (A). Namntypens kärnområde ligger västerut 
i Norden. Den är mycket vanlig i Norge, se NSL s. 203. � Sverige finns ett par hundra 
-hem-namn; dessa påträffas framförallt i Västergötland, där namnen är mycket talrika, 
och i Halland, Bohuslän och södra Värmland. Namn på -hem finns även i östra Skåne, 
på Gotland och i Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Jämtland, Medelpad 
och Ångermanland (SOL s. 126). � Danmark förekommer -hem-namnen framförallt 
på Nordjylland (Hald 1942, Danske stednavne s. 117 och Dam 2015 s. 43 f.). Namn-
typen är samgermansk och förekommer också på kontinenten och i England.
 Namnelementet är identiskt med det vanliga appellativet hem. Ordet är sannolikt 
besläktat med grekiskans keimai ’ligga’ och koitē ’läger’, och man räknar för namn-
elementet allmänt med en grundbetydelse ’liggplats, läger’, varur betydelsen ’plats 
där man slår sig ner, hemvist’ utvecklats (se om betydelseutvecklingen bl.a. Vikstrand 
2013 s. 38 ff.). Den sistnämnda betydelsen har givit dels innebörden ’trakt, bygd’, dels 
’gård’. � den absoluta majoriteten av både de svenska och de norska namnen förelig-
ger betydelsen ’gård’ (SOL s. 126). Med största sannolikhet bör man räkna med denna 
betydelse för alla -hem-namn i Sotenäs härad.
 Elementet -hem har enligt ett förslag betecknat ett större område än enbart själva 
boplatsen. Stefan Brink (1991 s. 76) och sedan även Per Vikstrand (2013 s. 38 f.) 
 menar att -hem-namnen betecknat boplatser med tillhörande resursområden, dvs. inte 
bara själva boplatserna utan även den mark för t.ex. odling och bete som hörde till 
dem. Dessa tankar har tidigare framförts av Jöran Sahlgren (1938) och Magnus Olsen 
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(1926). För en annan uppfattning om -hem-namnens ursprung se Strid 1996, den-
samme 1999 s. 74 f.; han kopplar namntypen till ett uråldrigt röjningsbruk med 
 långtidsträda – där brukarna kunde ha olika visten inom sitt revir – som föregick det 
bofasta jordbruket. 
 Förlederna i -hem-namnen varierar. Natur- och växtbeteckningar är vanliga. Sote-
näsnamnen Askum, (j) Biarrum, Hedum, Hesäm och Säm faller inom denna kategori. 
 Ett drag av stereotypi hos -hem-namnens förleder har diskuterats av bl.a. Brink  
(a.a. s. 71 f.); han ser det som utslag av närmast mönsterartad namngivning ur ett ono-
mastikon. Ett exempel på sådan stereotypi är det i Sverige och Norge vanliga namnet 
Säm, som ju även finns i Sotenäs härad.
 Namnen på -hem är i regel av hög ålder, och ofta är sådana namnbärare gamla 
 moderbyar, från vilka andra bebyggelser har utgått (SOL s. 126). Ett tecken på hög 
ålder är att de ofta, liksom Askum i Sotenäs härad, har blivit sockennamn.
 Se om -hem-namnen Hald 1942, Ståhl 1976 s. 73 ff., Pamp 1988 s. 31 f., Brink 
1991 s. 66 ff., NSL s. 203 f., Danske stednavne s. 117, Vikstrand 2013 s. 38 f., Dam 
2015 s. 42 ff. och SOL s. 126. 

hult, holt Hult, holt ingår i de gamla namnen Amhult (A), Lindhult (A), Lönhult (A), 
Råghult (T), Rönhult (A) och Rörhult (A). Namnelementet ingår även i flera yngre 
namn på mindre bebyggelser. Den sakliga bakgrunden för ordet och namnelementet 
hult, holt är omdiskuterad. � fornvästnordiskan möter holt n. med betydelsen ’liten 
skog’ (Norrøn ordbok) och ingår i sammansättningar som eikiholt n. ’Egeholt’ och 
skógarholt n. ’Skogsholt’ (Fritzner). Även i fornsvenskan påträffas betydelsen ’liten 
skog, skogsdunge’, se Schlyter och Söderwall. � norska dialekter föreligger holt n. 
’Skovstykke, Lund, en liden Skov’ (Aasen), ’skogstykke, lund’ (Torp). � DAGs finns 
holt n. ’hult, skog, skogsområde’. � fornvästnordiskt, nyisländskt och nynorskt mate-
rial, där ordet uppvisar även maskulint genus, har holt m., n. också den sannolikt se-
kundära betydelsen ’höjd, backe’: fvn. holt m. ’steinet bakkelende’ (Norrøn ordbok), 
nyisl. holt n. ’ujævn, ofte stenet Stykke Jord, delvis blottet for Grönsvær; Bakke’ 
(Blöndal) och no. dial. holt m. ’Høi, Bakke, en stenig og ujævn Forhøining’ (Aasen), 
’haug, bakke, stenet og ujevn forhøining’ (Torp). Om appellativet hult i svenskan se 
Hellberg 1967 s. 103 ff. och SAOB H 1122.
 Den grundläggande betydelsen av namnelementet är sannolikt ’skog’. Harry Ståhl 
påpekar (1976 och i KL 7 sp. 36 f.) att det bland det medeltida Västergötlands allmän-
ningsskogar fanns flera namn på -holt och att dessa bör ha betecknat större skogar. 
Någon motsvarighet till namnen på dessa allmänningsskogar tycks inte finnas i Sote-
näsmaterialet. Hellberg anser att hult i de germanska språken sannolikt äldst har be-
tecknat skog i egenskap av kulturmark; han sätter namnen på -hult i samband med 
skogsängar av lövskogskaraktär. Strid (1996) ansluter sig till uppfattningen att hult 
varit knutet till skottskogsbruk. Det finns inget i Sotenäsmaterialet som visar att hult, 
holt där haft betydelsen ’skottskog’, men materialet tyder hur som helst på att ordet 
haft innebörden ’skog’. Samma förhållanden synes råda i övriga Bohuslän. Se Bd 19:2 
s. 213 f.; jfr Bd 19:1 s. 24.
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 Åtminstone en stor del av förlederna i Sotenäsnamnen tycks åsyfta vegetation, så 
t.ex. Lindhult och Råghult. 
 Om hult, holt se Hellberg 1967 s. 103 ff., Ståhl 1976 s. 94 f., Pamp 1988 s. 51 f., 
Strid 1996, NSL s. 220 f., Agertz 2006, Eggert 2006 och SOL s. 137.

land(a) Land ingår i namnet Långeland (A). Det finns ca 300 bebyggelsenamn 
innehållande namnelementet land i Sverige. De är särskilt vanliga i Bohuslän och 
Västergötland. Namntypen är mycket talrik i Norge. 
 Bebyggelsenamnen på -land(a) är ursprungliga ägonamn; land tycks ha en allmän 
betydelse ’jordstycke, åker’. �nge Særheim (2001) har i sin undersökning av -land-
namn, särskilt sådana i sydvästra Norge, visat att -land-gårdarna ofta är sekundärgår-
dar med perifert läge och vill hos land i sådana bebyggelsers namn se betydelsen ’jord 
(mark) som används i jordbrukssammanhang; fritt liggande fast mark (jord), jord-
bruksjord’. En del av -land-namnen är möjligen primära namnbildningar. 
 Se om land(a) Ståhl 1976 s. 81 ff., NSL s. 279 f., Særheim 2001, Danske stednavne 
s. 172 f. och SOL s. 194. 

röd Namnelementet röd ingår i ett stort antal namn i området. Namntypen är vanlig 
i hela Bohuslän. Den bohuslänska namngruppen på -röd innehåller två olika, etymo-
logiskt besläktade men ej identiska namnelement (se bl.a. Bd 19:1 s. XXV���). Dessa 
kan i Bohuslän ofta ha sammanfallit före de äldsta beläggens tid, vilket medför att  
de ofta är svåra att särskilja i det bohuslänska materialet. Vissa namn innehåller ett 
*rjóð-/*riudh- n. ’röjning’, för vilket man även räknat med en mer allmän innebörd 
’öppen plats i skogen, öppen mark’ (se Fridell 1992 s. 252 f., SOL s. 268 s.v. ryd). 
Andra namn innehåller fvn. ruð ’röjning’ (varom t.ex. SOL s. 267 s.v. rud). � Bohuslän 
uppträder båda dessa namnelement numera som -röd. � äldre belägg av samma namn 
växlar ofta -ryd/-röd och -rud. 
 Bebyggelserna med namn på -röd ligger perifert i förhållande till bygdernas gamla 
centra, vilket tyder på att -röd-namnen representerar en utvidgning av bygderna ge-
nom att de yttre områdena har uppodlats och bebyggts (Lindroth 1945 s. 53, Fridell 
1992 s. 208). Mer än hälften av -röd-namnen i Sotenäs innehåller personnamn, vilket 
kan sammanhänga med att de tillkommit i ett skede av expansion. Andra förleder be-
skriver naturföreteelser som i Bålkeröd (B) och Flatersröd (A) eller gårdens läge som 
i Håveröd (B) och Mälleröd (B). � Sotenäs förekommer också det osammansatta Röd 
på flera ställen. 
 Om -röd-namnen se Lindroth 1945, Ståhl 1976 s. 85 f., Ejder 1979, Pamp 1988  
s. 46 f., Fridell 1992, NSL s. 370 f., Strid 1999, Harsson 2010 och SOL s. 267, 268.

sta(d) Namnelementet -sta(d) ingår i namnen Aredsta (T), Gistad (T) och Toftestad 
(T). De s.k. »äkta» -sta(d)-namnen i Sverige har pluralform (fsv. -stadhir eller -stad-
har). Namntypen förekommer i stort sett i hela Sverige där det funnits forntida bebyg-
gelse men är främst representerad i Mälarlandskapen och i Östergötland. Namn på  
-stad är inte speciellt vanliga i Bohuslän. De är dock talrika i Norge och förekommer 
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också i Danmark (-sted). Namntypen är mycket omdiskuterad, och det råder i dags-
läget inte enighet om -stad-namnens uppkomst och ursprungliga betydelse. 
 Namn på -stad har sammanhållits med stad m. ’ställe, plats för något’. Enligt den 
uppfattningen är namnelementet identiskt med det urnordiska *staðiR ’ställe, plats för 
något’ (härom senast bl.a. Vikstrand 2013 s. 55, Dam 2015 s. 47 ff., SOL s. 299). En 
av de frågor som särskilt varit föremål för diskussion är om stad i ortnamn har just 
betydelsen ’ställe, plats för något’ eller en mer specialiserad betydelse som t.ex. ’plats 
där man mjölkar korna’ eller ’grund för bebyggelse’. En annan förklaring som fram-
förts är att namn på -sta(d) innehåller stad n. ’kant’, använt i betydelsen ’gränsområde, 
utkantsområde’ och att sta(d) i plurala ortnamn har betydelsen ’utmarksgård, utflyt-
targård’ (se Elmevik 1994). Enligt detta synsätt är namnen på -sta(d) som en nordisk 
namntyp att skilja från de engelska namnen på -stead och de tyska på -statt, -stedt och 
-stätten.
 Debatten rör alltså både vilket ord namnelementet -sta(d) innehåller och, om det 
bygger på stad ’ställe, plats för något’, hur namnens funktion skall förklaras. Oenig-
het råder om vad som föranlett -sta(d)-namnens plurala form. Enligt en mening har 
den plurala formen sin grund i att namnen är ursprungliga ägonamn, men det har 
också antagits att den plurala formen åsyftar flera byggnader eller gårdar i en bebyg-
gelse. 
 Åtskilliga förleder i -sta(d)-namn vittnar om hur och var människor nyttjat landska-
pet (ett sådant fall är kanske namnet Gistad i Sotenäs). Annars utgörs förleden ofta av 
ett personnamn (som i namnet Aredsta i Sotenäs). 
 Svenska ortnamn på -sta(d) utgör inte någon etymologiskt enhetlig grupp. � en del 
namn ingår ordet stad f. ’strand, landningsplats’. Vissa -stad-namn innehåller stan-
dardsvenskans stad ’köpstad’. 
 Se om ortnamnen på -sta(d) t.ex. Linde 1951, Hellberg 1967 s. 243 ff., Ståhl 1976 
s. 67 ff., Pamp 1988 s. 35 ff., Holm 1993, NSL s. 421 f., Busetnadsnamn på -staðir 
(2004), Særheim 2006, Danske stednavne s. 271 (sted), Vikstrand 2013 s. 55 ff., 
 Elmevik 1994, 2014, Andersson 2015 s. 20, Dam 2015 s. 47 ff. och SOL s. 299 f. 
Namn på -sta(d) i Bohuslän har behandlats av Lindroth 1945 s. 28 ff. 

toft (tuft), tyft � Toftehagen (A), Toften (T), Toftestad (T), Tyften (T) och Ödstoft (T) 
ingår toft f. eller tyft f., som är sidoformer till tomt. Toft och tyft har i dessa namn san-
nolikt betydelsen ’enskild mark med hus, hustomt’ (jfr Bd 15 s. XXV���) eller ’öde-
tomt’. 
 Av varianterna toft (tuft) och tyft tycks tyft vara den vanligaste i Bohuslän. Jfr  
OGBReg. � de äldre Sotenäsnamnen innehåller tidiga belägg ofta formen tuft. Namn-
elementet anses, åtminstone i vissa namn, kunna syfta på övergivna husgrunder, se 
Hellberg 1967 s. 201, NSL s. 464 f. och SOL s. 332 f. Namnet Ödstoft vittnar om att 
toft kunnat användas om tomter som varit bebyggda men övergivits, varefter ödetom-
ten åter tagits i bruk och den nya bebyggelsen har fått ett namn syftande på tomten. Se 
om appellativet toft/tyft bl.a. Bjorvand & Lindeman s. 1169 ff. och vidare om hit-
hörande ortnamn Holmberg 1946 s. 1 ff., Hellberg 1967 s. 197 ff., SOV 1 s. 135 f., 
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Pamp 1988 s. 41 ff., Bd 14:2 s. 158, Bd 15 s. XXV���, NSL s. 464 f. och SOL s. 332 
(tomt).

torp Torp-namnen är den typ bland de äldre primära bebyggelsenamnen som är 
talrikast företrädd i Sverige. Namntypen har varit produktiv sedan förhistorisk tid. De 
flesta namnen i Sverige anses vara bildade under medeltiden och senare. Västgötska 
namn på -torp antas ha börjat bildas åtminstone fram emot vikingatidens slut. � Sote-
näs finns fyra -torp-namn som är belagda från medeltiden, »Arnethorp» (T), Finntorp 
(T), Mörtorp (B) och Torp (T). Namntypen är i Norge talrikt representerad i Østfold, 
vilket gör det naturligt att sammanhålla de bohuslänska -torp-namnen med de norska. 
 Namnelementets ursprungliga innebörd och betydelseutveckling har varit föremål 
för mycket diskussion. Den äldsta betydelsen av torp tros ha varit ’hägnad’ som efter 
hand, via en betydelse ’inhägnat område’, har utvecklats till ’betesmark’ och i ett se-
nare skede till ’nybygge (på betesmark)’. � namn från nya tiden har torp betydelsen 
’dagsverkstorp, litet ställe med jordbruk’. Hellberg har räknat med två kronologiska 
skikt inom namntypen. Han ville (1954 s. 185) i de äldsta nordiska namnen se en 
ägobetecknande innebörd hos -torp. 
 De sammansatta -torp-namnen innehåller ofta personbetecknande förleder, så 
 »Arnethorp» i Sotenäs. 
 Om -torp-namnen se Sahlgren 1922, Hellberg 1954 s. 106 ff., Ståhl 1976 s. 83 ff., 
Pamp 1988 s. 43 ff., NSL s. 457 f., konferensrapporten Torp som ortnamn och be-
byggelse (2009), Schmidt 2009, Andersson 2011 s. 19 ff., 2015 s. 14 f., Dam 2015  
s. 74 ff. och SOL s. 334.

vin Namnelementet vin ingår i namnen Ellene (T), Legene (T) och sockennamnet 
Tossene. De svenska -vin-namnen har huvudsakligen västlig utbredning; de är särskilt 
vanliga i Västergötland och påträffas även i norra Halland, Bohuslän, Dalsland, södra 
Värmland, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. � Norge är namnen mycket tal-
rika. Däremot är de ytterst sparsamt företrädda i Danmark.
 Ordet vin är utdött i norskan och svenskan. Om dess etymologi har olika meningar 
uttalats. Ordet har av ålder ansetts hänga samman med gotiskans winja ’betesmark’ 
och fornhögtyskans winne ’betesmark’. Se Elmevik 2004 s. 27 ff. för en sammanfatt-
ning av diskussionen och för en annan uppfattning om namnelementets etymologi. 
Namn på -vin har ansetts beteckna framförallt ägor och naturområden. Efterhand fick 
gårdar som anlades vid markområden med namn på -vin samma namn som dessa 
ägor. 
 Namntypen har varit produktiv under en lång period, från vår tideräknings början 
fram till början av medeltiden. Efterleden -vin(i) har reducerats genom olika ljudut-
vecklingar. Många -vin-namn uppvisar i-omljud. 
 Förlederna i -vin-namnen är av skiftande slag. Där förekommer dock aldrig person-
namn. Se om -vin-namn Jansson 1951, Ståhl 1976 s. 65 ff., Pamp 1988 s. 29 f., NSL 
s. 493 f., Elmevik 2004, Danske stednavne s. 333, Andersson 2015 s. 15 ff. och SOL 
s. 363 f.
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Andra namnelement i området
gel, gilja � åtskilliga namn på smärre bebyggelser ingår appellativet gel n. (< gil) 
och det därmed besläktade gilja f. � fornvästnordiskan möter gil n. med betydelsen 
’gjel, bergkløft’ (Norrøn ordbok), ’Kløft, Revne’ (Fritzner). � norska dialekter finns gil 
n. ’Bjergkløft, Klipperevne, dyb Fure i en Fjeldside; saaledes ogsaa: en Rende som er 
fremkommen ved Jordskred’ (Aasen), ’berg-kløft, fordypning’ (Torp). DAGs har gel 
n. ’mellanrum, springa, gap; öppning mellan två berg’ och gilja f. ’hålväg, trång, smal 
dal eller klyfta mellan två berg; bergspass; gräsbevuxen sänka mellan två berg, ängs-
stycke eller åker, som ligger mellan två berg så att man endast kan komma fram på två 
håll; öppning i skog; däld’. De bebyggelser som bär namn innehållande gel eller gilja 
ligger ofta vid smala, trånga klyftor mellan berg. Orden är numera inte levande i bo-
huslänskan. Det går inte att av namnmaterialet dra några slutsatser om hur orden gel 
och gilja ursprungligen har förhållit sig till varandra semantiskt.

hed Hed f. ingår i ett stort antal namn i området. � bohuslänska används hed om 
 öppen (skoglös), relativt slät terräng. Marken kan vara odlad men är i andra fall ej 
odlingsbar, den är ibland ljungbevuxen utmark men kan ibland tillhöra inägor. De 
ljungbevuxna områden som benämndes hedar tycks framförallt ha varit områden i 
utmarken, medan gräsbevuxna områden som benämndes hedar var vanliga i odlings-
landskapet. DAGs, Janzén 1936 s. 255: hed ’sämre (avlägset liggande) betesmark; 
ofruktbar ljungslätt; stor, jämn slätt; jämnt åkerfält (som ligger avlägset)’. David Palm 
(1976 s. 48 ff.) finner att ordet i Bohuslän har använts om jord, framförallt i utmarken, 
som inte odlats utan använts till bete eller äng varvid betydelsen ’utmarksbete’ upp-
kommit. När denna jord efterhand odlats upp, har betydelsen gått vidare till ’odlad 
slättmark’. 
 Om hed se även Bd 19:1 s. XXX�, Bd 12:2 s. 336 och Dam 2015 s. 195.

hog Många ortnamn i Sotenäs härad innehåller appellativet hog m. ’höjd’. Hog har 
i området uttal som how, hoO,	hUw, hÖO, høw−	eller høj_. Ordets ursprung är omdiskute-
rat. Det är dock naturligt att återföra hog på fvn. haugr. � fornvästnordiskan möter 
haugr med betydelser som ’haug, særleg om gravhaug’ (Norrøn ordbok), ’Høi, For-
høining som hæver sig mere eller mindre over Jordfladen; ogsaa saadan som Men-
nesker have sammenkastet af et eller andet Slags Materiale’ (Fritzner). Jfr norska dia-
lekters haug m. ’en Høi, en Forhøining paa Jorden; især rundagtig eller med afrundet 
Top’ (Aasen). Diftongen au har utvecklats på olika sätt i nordiska dialekter. På vissa 
håll har au inte som vanligen i svenskt standardspråk givit ö utan blivit o. (Om utveck-
lingen av au se bl.a. Moberg 1953, Elmevik 1967, 1997, 2000, Strid 1989, Strandberg 
1998 s. 50 ff., Nyman 2000 s. 477 f. och Widmark 2001 s. 86.) Stöd för antagandet av 
utvecklingen au > o	i boh. hog ges av Elmevik (1997 s. 93 ff.), då han i det bohuslän-
ska namnet Kode ser det dialektala kota (<*kaut-) ’knöl, klump’. En utvecklingsmäs-
sig parallell erbjuder enligt Elmevik (a.a.) det norska dialektala adjektivet fos ’utæt, 
svampagtig, porøs’ (Aasen), som kan återföras på germ. *fausa-. De bebyggelser i 
Sotenäs som bär namn innehållande hog ligger i princip alltid på eller invid en eller 
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flera (låga) rundade bergknallar, ofta med berg i dagen. För en sammanfattande dis-
kussion av ordets betydelser i Bohuslän och eventuella betydelseskillnader mellan 
appellativet hog och namnleden hog se Bd 19:2 s. 257 ff.

klev, klåv(a) Namnelementen klev f., klåv n. och klåva f. är vanliga i området. 
 Orden blandas ofta samman och deras betydelse tycks ibland överlappa varandra. 
Namnelementen ingår i namn på bebyggelser, oftast mindre sådana, som ligger vid 
klyftor av olika slag. 
 � fornvästnordiskan möter kleif f. ’kleiv, (veg i) bratt bakke’ (Norrøn ordbok), ’Klev, 
steil Bakke som med besværlig Adkomst fører op paa en Bjerghøide’ (Fritzner). 
 Norska dialekter har kleiv f. ’en høi Bakke paa Klippegrund; en Brink eller Bjergryg 
til at gaae over’ (Aasen med tillägget) »Sædvanlig kun om en Klipperyg, hvorover der 
gaar en Vei eller Gangsti, og saaledes ofte opfattet som: en Vei over en Klippe. Vel 
egentlig: et Sted hvor man kan klavre over (af kliva).» Ordet är bildat till verbet kliva 
och har sannolikt den äldre betydelsen ’klättring, ställe där man kan klättra’ (Bjorvand 
& Lindeman 579). DAGs har klev f. ’klyfta; klyfta i ett brant berg där man kan gå; 
bergpass där det är besvärligt att komma fram; lång brant backe; brant bergsida’. En 
viktig betydelsekomponent tycks vara att en klev kan användas som passage; såsom 
namnelement ingår klev ofta i namn på klyftor genom vilka stigar går. Klev kan även 
ingå i namn på stigar eller vägar uppför berg. Se Bd 19:2 s. 65 och NSL s. 258. 
 � fornvästnordiskan möter klof n. ’Kløft; om Kløften mellem Menneskets Ben’ och 
klofa f. ’Kløft, Fjeldkløft’ (Fritzner). � norska dialekter finns klov n. ’kløft’ och klova 
f. ’kløft, trangt pas’ (Torp). DAGs har klåv n. ’trång passage mellan berg; sprickning i 
berg’ och klåva f. ’större eller mindre spricka, klyfta, smal dal mellan två berg’. Ap-
pellativet klåva är levande i hela Bohuslän och används med betydelsen ’bergskreva, 
spricka i berg’. Komponenterna ’farbar’ och ’med stig’ är semantiskt inte lika centrala 
för orden klåv och klåva som för klev, även om namnelementen kan ingå i namn på 
framkomliga klyftor. Orden hänger till skillnad från klev samman med verbet klyva 
(Torp och de Vries). Om klåv och klåva och betydelseskillnaden mellan dem och det 
närliggande klev se Bd 19:2 s. 141 f. 

kärr Kärr n. ingår i ett stort antal bebyggelsenamn i området. Många av dessa namn 
är unga men några är belagda från medeltiden, se t.ex. Kärr (T) och Lönnekärr (T). 
 � fornvästnordiskan möter kjarr n. ’kjerr, småskog, kratt, busk, helst på våt grunn’ 
(Norrøn ordbok), ’Kraat, Buske, især paa fugtig Grund’ (Fritzner). Norska dialekter 
har kjerr n. ’Sump, Myr; især med Krat el. smaa Buskvæxter’ (Aasen), ’sump, især 
med krat’ (Torp), kjerre m. ’liten skog el. lund især av smaa trær’ (Torp) och även kjerr 
n. med betydelsen ’et Træs el. en Busks hele Vækst af grene og Løv’ (Ross). � DAGs 
finns betydelserna ’träddunge företrädesvis på sank mark; snår av låga träd och buskar 
(oavsett markens beskaffenhet); dunge’. Materialet ger en komplex bild. Ordet tycks 
ha tre huvudbetydelser: 1) ’sank mark (i allmänhet)’, 2) ’bevuxen sankmark’ och 3) 
’snår av små träd eller buskar (oavsett markens beskaffenhet)’. Betydelsen ’snårskog’ 
tycks ha västlig utbredning i Norden, se Fridell 1996 s. 119 f. med litt. och även Jons-
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son 1966 s. 336 ff., vilken senare med viss försiktighet menar att språkmaterialet ger 
stöd både för att den primära betydelsen kan ha varit ’(sumpig) småskog el. (sumpigt) 
buskage e.d.’ och för att den kan ha varit ’sankmark o.d.’. 
 Namnmaterialet i Sotenäs ger likaledes en svårtydd bild. Det är i det enskilda fallet 
ofta svårt att avgöra om namnet primärt (åtminstone framförallt) betecknat sumpmark 
eller snårskog. Bland de äldre namnen tycks dock kärr i åtminstone Kärrshåla (A) 
och Lönnekärr (T) åsyfta sank mark. Som påpekats, t.ex. av Peder Dam (2015 s. 182 
f.), ligger de båda landskapstyperna nära varandra: i sumpiga områden växer ofta 
småskog och buskage. 
 Vad gäller en utveckling från betydelsen ’sank mark’ till ’(sumpig) snårskog e.d.’ 
kan här erinras om det terrängbetecknande ordet mor. Det förekommer i dialekterna 
med betydelser som ’tjock skog’, ’med låg skog beväxt, ofruktbar mark’, ’lågt land, 
beväxt med granskog’, ’skogbeväxt myrland’ och ’sådan del av en myr som är mindre 
sank och beväxt, vanligen med granskog’ (Rietz). Ordet antas återgå på ett urgerm. 
*mōr- ’sumpmark’ (Bjorvand & Lindeman s. 748). Se Sahlgren 1953 s. 1 ff. om mor 
som skogbeteckning i ortnamn och jfr Strandberg 1993, som för mor- i de uppländska 
Mora sten och Mora äng räknar med betydelsen ’sumpmark’.

myr Ett stort antal torp bär namn som innehåller appellativet myr f. Detta används i 
dialekten om både sumpiga, vattensjuka områden (jfr fvn. mýrr f. ’Myr, Sump’ hos 
Fritzner) och om småsjöar, tjärnar och andra mindre vattensamlingar. De bebyggelser 
som bär namn innehållande myr ligger ofta vid sumpiga, vattensjuka områden eller 
mindre sjöar. Sedan man under första hälften av 1800-talet mer än förut börjat dika ut 
myrarna, uppodlades dessa i stor utsträckning och en del av dem förvandlades till 
åker. Myrarna användes även för höfång. Flera av de torpnamn som innehåller myr har 
primärt varit natur- eller ägonamn. Jfr Bd 14:2 avd. 6. Om ordet myr se även Falck-
Kjällquist 1973.
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Askums socken 

Äldre belägg för sockennamnet: 

Medeltida belägg: j Askeimss sokn �396 DN 4 s. 493, Askeimz sokn �396 DN 
4 s. 495, a Askæime, Askæims kirkia �399 RB s. 540, Askim soken �5�9 NRJ 
3 s. �5.
Jordeboksbelägg: Askym Sogen �544 NRJ 5 s. �74, Askom Sogenn KrL, HL, 
SP, �573, Askum Sogenn �58�, KrL, HL, SP, �586, Askim �586, Aschim �659, 
Askum �665. 
Andra belägg efter 1540: Askum kircke �594 JN s. 225, Askum Sogen �602 Lr, 
Askum Sogenn �604 Lr, Aschum sochn �665 jrp, Askiom �658 K, Askim sogn 
�660 MHjb s. 83, Askiem sogn �664 Kb, Askom �67� KrA XV:C.

Om namnet Askum se under bynamnet Askum nedan.

Amborsröd ó2m…bóSÉ. �/� sk. Var �659 �/2 oskattl. och �/2 ky.; �7�9–�825 �/� kr. 

Jordeboksbelägg: y aabørßrød (möjl. -bønß-) �544 NRJ 5 s. �75, y Obensrødt 
HL, SP, �573, y Obensrot �573, Ollendtzøe �58�, Øllinßøe HL, Obennsrødt SP 
�58�, i Amborzrød, i Obbennsrødt HL, i Obennsrødt �586, Amborsröd �659, 
Fr.
Andra belägg efter 1540: Amborssrö �602 LrAP, Amborssrøed �604 Lr, Om-
borsrödh �662, Ombosrödh �669, Ombossrö �674 Db, Amborsrö �667 Kb, 
Amborsröd �7�� Hfl.
Preposition: i.

F.l. innehåller sannolikt en form av mansnamnet Ambjörn, såsom antagits t.ex. i nam-
net Amborsliden Bd �5 s. 230. Såsom påpekats av Janzén (�933 s. 59), som nämner 
namnet Amborsröd som exempel på regressiv assimilation, har ljudförbindelsen mb 
medverkat till labialisering a > ó i uddljudet. Beträffande formen -bor- jfr Janzén 
�936 s. 59 som visar på åtskilliga bohuslänska personnamn där sista stavelsen utveck-
lats till -år. Dessa personnamn torde ha haft en stark betoning på andra stavelsen 
varvid vokalen förlängts och fått ett å-haltigt uttal (jfr Reiðarr > Reor osv.) Se även 
Fredriksson �96� s. 39. Om röd ’röjning’ se inledningen.

Torp o.d.: Andehagen. �843 A nr 89. F.l. kan innehålla fågelbeteckningen and A–n f. 
där vokalen förlängts framför nd (jfr Björseth �946 s. 55), eller verbet anda A2–na  

’blåsa sakta’. Jfr *Andemyr(en) Bd �2:2 s. 3�7. — Annedal, avs. EK(B), EK. F.l. 
innehåller kvinnonamnet Anne eller Anna. Bebyggelsen ligger i en dal mellan höga 
berg. Det kan inte uteslutas att namnet är ett exempel på betingad uppkallelse varvid 
det mer kända namnet på stadsdelen Annedal i Göteborg tjänat som förebild. — Båt
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backen, avs. EK(B), EK, Båtbackarne �843 A nr 89. Vid havet. Sannolikt drog man 
upp båtar här. — Cederslund. EK. F.l. innehåller sannolikt släktnamnet Ceder, som 
funnits i området. Möjligen är namnet ett utslag av mönsterbetingad namngivning, jfr 
likalydande namn i Bd �2:2 s. 9, �65 och 6:� s. 238. — Gorrevik gÖ2r-êvi'-g, gó2r-Évi-g, tp. 
EK, Gårvik �843 nr 89, �830 Ml. F.l. innehåller sannolikt det dialektala substantivet 
gorr gÖr- n. ’smuts, lort’ med det i västsvenskan vanliga fogemorfemet -e- eller också 
adjektivet gorrig, görig ’smutsig’, i båda fallen syftande på att den vik innanför vilken 
bebyggelsen ligger är lerig och igenslammad. En utveckling *Gorrugevik > Gorrevik 
är tänkbar; jfr t.ex. Gårviken Bd �2:� s. 2�9 f. — Hällekvit. Hälleqvit �843 A nr 89. 
F.l. innehåller häll m. eller hälla f. ’berghäll’. S.l. innehåller kvi n. ’kringgärdat åker-
stycke dit boskapen om sommaren släpps för att göda marken; inhägnad äng eller åker 
i utmarken, kreatursfålla’. — Hästehagen. �8�� jb, Hästhagen �8�0 Ml, �825 jb. — 
Lunden. EK(B), EK. Namnet innehåller det dialektala lunde m. ’lund, mindre skog’. 
Det finns flera mindre skogsbestånd runt huset. — Marielund. EK. Vid föregående. 
F.l. innehåller kvinnonamnet Maria eller Marie. Namnet är ett utslag av mönsterbe-
tingad namngivning, varom se inledningen. — Pertorpet, samf. torpjord. EKB. F.l. 
innehåller mansnamnet Per i nominativ. — Platsen pla!s-Én, f.d. stp. EK(B), EK. Nam-
net innehåller plats m., här i betydelsen ’torp’, jfr t.ex. Bd �5 s. 50 och där cit. litt. 
— Rödholmen, tp. Rödeholmen �830, Rödsholmen �839 Ml, Rödaholmen �843 A nr 
89, Rödholmen �860 Ml. Eftersom läget är okänt är det omöjligt att uttala sig om 
namngivningsgrunden. — Rörvikarna. EK, Rörvikarne, Rörviken �843 A nr 89. F.l. 
innehåller rör n. ’vass’, säkert syftande på förekomst av vass i den vik invid vilken 
bebyggelsen ligger. — Stenbacken. �8�0 Ml. F.l. åsyftar sannolikt stenig mark. — 
Tollesmyr, stp. Tollesmyr �825 jb, �860, Tollermyr �850 Ml. F.l. innehåller det i 
trakten vanliga mansnamnet Tolle, jfr Tollekroken Bd �4:2 s. �58. — Örnbacken, avs. 
EK(B), EK. Ungt namn. F.l. är bildad till bebyggelsenamnet Örn varom se nedan 
 under Knutsvik.

Amhult ó2m…ó*lt. �/� sk. 

Medeltida belägg: j Almhollte �338 DN 5 s. �02.
Jordeboksbelägg: y amolt �544 NRJ 5 s. �74, y Annoltt HL, y Amolt SP, �573, 
y Amoltt �573, i Ammoldt HL, �58�, i Ahmmoldt SP �58�, Ammoldt HL, SP, 
�586, Amolt �659, Amhullt �665, Amhult Fr.
Andra belägg efter 1540: Amolt �602 LrAP, �604 Lr, Amult �6�0 Akt. s. �43, 
Amoldt �607, Amold �608 OKK s. 8, 9, Amollt �663, Omolts (gen.) �664 Db, 
Amhulta (gen.) �665 jrp, Amolt �682 Kb, Amhult �7�� Hfl.
Preposition: i.

F.l. innehåller sannolikt trädbeteckningen alm, där l bortfallit genom dissimilation 
som framkallats av slutledens l. Uttalet óm…- bör förklaras med att a framför m antagit 
ett mer slutet, å-liknande ljud. Se likalydande namn i Bd 4 s. 54 och hos Ljunggren 
(�955 s. 90 f.). S.l. innehåller hult, holt n., vilket som namnelement kan ha betydelsen 
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’liten skog’ eller ’höjd’. Om namnelementet och dess betydelser se inledningen. Invid 
gården Amhult finns en mindre, flack trädbevuxen förhöjning, varför det är svårt att 
avgöra om betydelsen ’höjd’ eller ’skog’ föreligger.

Torp o.d.: Dammen, stp. �8�0 Ml, �825 jb. Soldattorpet låg vid en mindre damm. — 
Ängarna, bst. Engarne �820 Ml. — Fredriksro, avs. EKB. Namnet är sannolikt ett 
utslag av mönsterpåverkan, tillkommet efter mönster av andra namn på -ro. Se inled-
ningen. Någon Fredrik har väl bott där. — Furulund, avst. �930. EK(B), EK. Ungt 
namn. Vid huset finns barrskog. — Husstaden. Hus Stan �764 A nr 2�. Lokaliteten 
benämns �764 som »tomtplats». Namnet innehåller appellativet husstad ’hustomt’ 
(SAOB H �449) och betecknade platsen där ett av gårdens hus låg. — Jämngårds
myren, tp. Jemngårdsmyren �850 Ml. Namnet innehåller sannolikt ett *Jämngården 
med oviss syftning. — Klåvan, bst. Klåfwan �830, Klåfvan �850 Ml. Namnet inne-
håller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. 
— Klåvorna. EK. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga 
berg o.d.’, varom se inledningen, säkert syftande på de smala sprickdalar som löper i 
det bergsmassiv som i ost, norr och väster omger huset. — Kristineberg, tp. �830, 
Christineberg �839 Ml. F.l. innehåller kvinnonamnet Kristin(a). — Källebacken. 
�830 Ml. F.l. syftar säkert på förekomst av en grävd eller naturlig källa. — Långe
hage, avs. �764 A nr 2�, EK(B), EK. Invid vad som förr, innan ytterligare bebyggelse 
tillkom, var en långsmal äga. — Myr(e)backen, stp. Myrebacke �830, Myrbacke 
�839, Myrebacke �860 Ml. Nära myren Styggemyr. — Myrehallen. �825 jb. F.l. i det 
försvunna namnet kan antingen åsyfta läge invid en myr eller förekomst av myror.  
S.l. innehåller hall f. ’berghäll, stenhäll’. — Rosenlund. EK(B), EK. Vanligt namn. 
Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, ytterst bildat efter tyskt 
 mönster, se Hallberg �976 s. 60, Bd �5 s. XXX och inledningen. — Rönnehogen, tp. 
Runnehogen �764 A nr 2�. F.l. innehåller trädbeteckningen rönn f. eller rönne n. 
’rönnbestånd’. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se inledningen. Bebyggelsen låg 
vid ett berg. — Skalebacken, tp. �830, Skalebacka �820 Ml. F.l. innehåller den dia-
lektala formen skal av skard n. ’mindre klyfta i berg’ syftande på läget mellan två 
berg. Jfr fvn. skarð n. ’skar, hakk, ope rom etter noko som er bortteke (t.d. på sverd-
egg); hol, opning’ (Norrøn ordbok). Jfr Hageskard Bd �3:2 s. �25. — Solbacken. EK. 
Namnet innehåller det bohuslänska solbacke m. ’backe som ligger utsatt för solen 
under större delen av dagen’ (Nilén) och är mönsterbetingat. Bebyggelser i söderläge 
har ofta kallats Solbacken. Denna bebyggelse ligger i södersluttningen av ett berg. Om 
denna typ av namn se inledningen. — Solliden el. Slättebacka, avs. Slättebacka 
EK(B), EK. Namnet Solliden innehåller sollid f. med samma betydelse som solbacke 
varom se föregående. Huset ligger i en sydöstlig sluttning. Namnet är ett modenamn. 
F.l. i Slättebacka innehåller troligen adj. slät, i dialekten slätt, och detta namn syftar 
på att ägan vid huset utgörs av plan mark. — Viken. Wiken �787 Sillsalterier. Vid en 
havsvik. — Ängarna, bst. Ängane �8�0, Ängarne �830, Engarne �839 Ml.
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Anneröd ó2n–Érø*–, an–Érø–. �/2 uts. fr. Var �659 �/2 sk. och �/2 fr.; �665–�7�9 �/� sk.; 
�758 �/� uts. fr. Från fr. till sk. �694; donerat �695; från �/� till �/2 mtl �685 (�825 
jb). Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: y Arnerød �544 NRJ 5 s. �76, y arnerød �544 NRJ 5 s. �77, 
y Annerødt [for Haffuelsbo] KrL, y Arnerødt HL �573, i Arnerø, y Arnnrødt 
�573, Ahrndall SP, i Arnnrødt HL, i Ahrnnerøidt �58�, i Arnnerødt SP, �586, 
Aaneröed �659, Annerödh �665, Jr, Askums-Anneröd Fr.
Andra belägg efter 1540: Aanneröd �660 MHjb s. 83, Annerö �677 Kb, Ånne-
röd �7��, Åneröd �7�9 Hfl, Anneröd �748 Ml. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: ó2n–Érø*–n el. ó2n–drø–*n el. ó2n–drU*n–.

Äldre skrivningar av namnet pekar mot att f.l. innehåller ett mansnamn, Arne, fvn. 
Arni, eller fvn. Ǫrn (gen. Arnar). Uttalet ó2n–Érø*– kan förklaras med att stamstavelsens  
a förlängts framför rn och fått en å-liknande klang (jfr dialektens bå-n ’barn’ och ex-
empel hos Götlind �940–4� s. �03). Vokalen har sedan, i samband med assimilationen 
rn > nn, förkortats varvid ett mer slutet, ö-haltigt å-ljud blivit resultatet (ó2n–Érø*–). Jfr 
Ånneröd Bd �9:� s. 54 och 20:� s. �02. Om s.l. röd ’röjning’ se inledningen.

Torp o.d.: Fintorpet fi2n–tó*rpÉt, tp. F.l. innehåller släktnamnet Fihn, efter en person 
med detta namn som enligt uppteckningar under en period ägde torpet. — Helgemyr, 
stp. �839. Heljemyr �839, Helljemyr �850 Ml. F.l. innehåller sannolikt mansnamnet 
Helge. Att namnet skulle vara bildat till adj. helig förefaller mindre troligt. Jfr Helge-
fjäll Bd �9:2 s. 86 med litt. — Moarne, bst. �850 Ml. Namnet innehåller best. pl. av 
mo m. ’område med sandig jord där ljung eller tall växer’. — Myren. �8�0 Ml, �8�� jb.

Anneslätt ó2n–slæ*t-. �/� sk. 

Jordeboksbelägg: y arneslet �544 NRJ 5 s. �75, y Arneslett HL, �573, y Arnes-
let SP, �573, i Ahnnesledt, Ahrnnesledt HL, Ahrnsledt SP, i Ahrnesledt [for 
Thoderø] SP, �58�, i Arnnesledt SP, HL, i arnnersledt HL, Arnnsledt HL, �586, 
Anisslet �659, Anneslätt �665, Fr.
Andra belägg efter 1540: Arnesslet �602 LrAP, Anneslet �604 Lr, �672, Ane-
slät, Aneslet �663 Db, Aaneslet �670, Anneslett �683 Kb, Anneslätt �748 Ml. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: ó2n–slæ*t-n=.

De äldre skrivningarna av namnet pekar mot att f.l. innehåller mansnamnet Arne, fvn. 
Arni, eller mansnamnet fvn. Ǫrn (gen. Arnar). Jfr Anneröd ovan. S.l. innehåller sub-
stantivet slätt eller fvn. slétta f. ’slette, jamn flate’ (Norrøn ordbok) med bortfallen 
slutvokal i det senare fallet. För paralleller till sådant bortfall se t.ex. Grimslätt Bd �6 
s. 34 och där anförd litt. S.l. torde syfta på den plana mark där gårdens ägor ligger.

Hemmansdelar: Gateåttondedelen ga2/d–å*tn=de*–ln. Förr avsöndrad �/8 av gård. Vid ut-
fartsvägen i Anneslätt. F.l. innehåller gata f. ’väg, landsväg, byväg, utfartsväg; fägata’. 
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Om ordet gata se vidare Bd �4:2 s. 90 med litt. S.l. åsyftar hemmansdelens mantal. 
— Hampeflaten hA2m…pÉf§a*d–n=. Namnets f.l. syftar på hampodling. S.l. innehåller flate 
m. ’åker, stor jämn, slät åker’. Stället ägdes av en person med binamnet Hampekalle. 

Torp o.d.: Anneberg, avs. EK(B), EK. Ligger nedanför ett berg. Sannolikt är namnet 
bildat i anslutning till namnet Anneslätt varom se ovan. Om denna typ av unga namn 
på -berg se inledningen. — Backa. �8�0 Ml. — Bergås, tp. Bärgås �748 Ml, Bergås 
�80� A nr 3�, �8�� jb, �820 (bst.), �830 Ml. Var �829 (A nr 67) utjord och orubbat vid 
storskiftesdelningen. Torpet låg vid en långsmal bergsrygg som säkert varit namn-
givande. — Bergåsebacke, tp. �860 Ml. Vid föregående. — Dalen. Dahlen �825 jb. 
— Ellebo, avs. EK(B), EK. F.l. innehåller sannolikt kvinnonamnet Ella. — Haga, 
avs. EK(B), EK. Ungt namn. Troligen enligt mönster av någon av de många kända 
platser som bär namnet Haga. — Hallekärr, und. �830, Halle kärr �850, Hallekärr 
�860 Ml. F.l. kan innehålla halla f. ’lutning, sluttning’, samhörigt med verbet halla 
’luta, slutta’, eller halla f. ’berghäll’. S.l. innehåller kärr n. ’buskage; sumpmark’, 
varom se inledningen. — Hogen. �825 jb. Namnet innehåller hog m. ’höjd’, varom se 
inledningen. — Kroken, se Löken el. Kroken. — Löken lø!–gÉn el. Kroken, stp. Lögen 
el. Krogen �8�0, Löken �850 Ml, EK(B), EK. Namnet Kroken syftar på att den intil-
liggande ägan gör en tvär krök. Namnet Löken innehåller lök m. ’djup, bred och sakta 
rinnande bäck’, no. dial. løk m. ’bæk, vanddrag; især om dybe og stillerindende  
bække’ (Aasen). Jfr Löken �9:� s. �98. Om ordet se vidare Jonsson �966 s. 270 f. 
Namnet har sannolikt ursprungligen avsett det vattendrag som rinner invid bebyggel-
sen och mynnar ut i Germunneröd vatten. — Skogen. �8�� jb. — Åttondebräcka(n). 
Åttonebräcka �748, �755 Ml. Namnet är sannolikt reduktion av *Åttondelsbräckan. 
F.l. åsyftar sannolikt mantalet, dvs. att bebyggelsen var �/8 mtl. Jfr Gateåttondedelen 
ovan under Anneslätt. S.l. innehåller bräcka f. ’bred, långsluttande backe’. — Örn ø–N, 
2 lht. �80� A nr 3�, �850, �860 (bst.) Ml, EK(B), EK. Namnet betecknar idag en be-
byggelse bestående av flera hus. Om namnet se Örn under Knutsvik nedan. 

Askum a2»_Um, a2sKUm, ä. a2»_em, by. 

Medeltida belägg: j litla Askæini (!) �39� RB s. 375, Askim �5�5 Akershusreg. 
s. �44, Askem, Aschenn �539 Akershusreg. s. �32.
Jordeboksbelägg: y Askym (2 gd) �544 NRJ 5 s. �76, y Askom HL, SP, �573, 
y Aschom �573, i Askum HL, SP, �58� (3 gd), HL, SP �586 (2 gd), Ashumb, 
Ashim �659, Aschim �665, Askum �680, Fr.
Andra belägg efter 1540: Askim �598 JN s. ��, Askum �602 LrAP, �604 Lr, 
Askim �607 OKK s. 26, Aschim, Askim �6�6 OKK s. 257, 29�, Askum �664 
Db, �746 Oedman s. 234, Aschums (gen.) �665 jrp, Askiem �672 Kb.
Preposition: i.

F.l. innehåller trädbeteckningen ask. S.l. innehåller hem, här sannolikt i betydelsen 
’gård’. Om s.l. -hem se inledningen och vidare Lindroth �9�8 s. 52, �945 s. 23, SOL 
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s. 27. Om övergången av sk till » i uttalet se Lindroth �920 s. 30. Askim eller Askjum 
är ett vanligt förekommande namn i Norge, se BØ 6 s. �7 ff. och NSL s. 76. 

Nr � Askum Kronogård. �/� sk. Var �659–�758 �/� kr. Från kr. till sk. �/2 mtl �759, 
�/4 mtl �760 och �798 (�825 jb). A. Cronogård �7�9, A. Cronogl. �758, A. Kronogl 
�8��, A. kronogl �825, Askum Kronogård �88� jb, Jr, Askum Fr, Askum kronogl 
�748 Ml. 

Nr 2 Askum Lilla a2»_em le2l-a. �/� sk. j lisla Askem �430 DN 2 s. 527, y Lylle Askym 
�544, y Lille Askom SP �573, i lilde Askum SP �58�, HL, SP, �586, A. Lilla �697, 
�758, A. Lille �7�9 jb, Askum Lilla Jr, Askum Fr, Lille Askum �602 LrAP, Lill  
Askum �604 Lr, Lilla Askum �672 Db, Lille Askiem �667 Kb.

Nr 3 Askum Stora a2»_em sto2…ra. �/� uts. fr. Var �659–�680 fr., �697–�7�9 sk. Tillhör 
Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb), A. Stoora �697, A. Stora �7�9 jb, Askum 
Stora Jr, Askum Fr.

Hemmansdelar: Löskegården ló2sKÉgå*–N. �/8 mtl. EK(B), EK. F.l. innehåller sannolikt 
den dialektala motsvarigheten löske m. till fvn. ljóski m. ’lyske, svange’ (Norrøn ord-
bok), som sannolikt syftar på att det bergsparti vid vilket bebyggelsen ligger gör en 
tydlig inbuktning vid bebyggelsen. Denna inbuktning kan ha liknats vid en ljumske. 

Torp o.d.: Ambjörnsträdet A2n–bjønstræ*…t el. Korntorpet, avs. EKB. Ambjörnsträdet 
�830 (stp), �839 (tp), �850 (arrende) Ml, �86� A nr �49 »avsöndrad lägenhet», EK, 
Korntorpet �845 A nr ��0. F.l. i Ambjörnsträdet innehåller mansnamnet Ambjörn.  
S.l. kan innehålla träde n. ’beteshage el. dyl’, jfr t.ex. Kolträdet Bd �4:2 s. �48. S.l. 
kan även innehålla ordet träd med oviss syftning. Det finns i dagsläget inget träd på 
platsen som är påfallande. F.l. i namnet Korntorpet åsyftar sannolikt sädesodling. — 
Annelund, avs. EK(B), EK. Ung bebyggelse. Namnet är ett utslag av mönsterpåver-
kan. Det växer skog nära bebyggelsen, men inte påfallande mycket jämfört med när-
liggande bebyggelser. — Banken. EK. Namnet är sannolikt semantiskt sekundärt till 
ett naturnamn *Banken som innehåller bank m. ’jord- el. sandbank’ och som ursprung-
ligen betecknat den höjdrygg på vilken bebyggelsen ligger. — Badstugelyckan. 
 Bastugulycka �797 A nr 29, Bastulycka �825 A nr 66. F.l. innehåller badstuga avse-
ende bad- eller torkstuga. S.l. innehåller lycka f. ’inhägnad betesmark; avgränsad åker; 
åkerlycka i skogen’. — Beröd. �72� Hfl. Namnet är dunkelt. — Charlottenlund, avs. 
EK(B), EK. Ungt namn. Namnet är ett utslag av mönsterpåverkan. — Fibendalen, 
stp. Fibendahlen �830, Fibendalen �850 Ml. Namnet kan innehålla en genom dissimi-
lation förändrad motsvarighet till det norska dialektala fivel ’ängsull, Eriophorum 
angustifolium’ (Aasen), men mer troligt är att namnet är givet med det mer kända 
 Fibendal i Svarteborgs sn (varom Bd �5 s. �23) som förebild. — Håbacka. EK, 
 Håbacke �845 A nr ��0. F.l. innehåller det dialektala adjektivet hå ’hög’. Namnet 
syftar på att bebyggelsen ligger högt. S.l. innehåller backe m. Det tycks av sakliga skäl 
vara osannolikt att -backa är pluralt. Formen är troligen given i analogi med andra 
namn på -a. — Kansliet, två bebyggelser som i äldre tid var stp. Cancelliet �825 jb, 
Canzliet �830 (stp), Canzeliet �839 Ml. Namngivningsgrunden är okänd. Jfr lika-
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lydande namn i Bd �6 s. 245. — Kastet, bst. �860 Ml. Namnet innehåller boh. kast n. 
’brant där man kastar ner timmer och ved’. — Klåvan. Klåfvan �8�� jb. Namnet 
innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inled-
ningen. — Kvarnbacken. Qvarnbacken �8�0 Ml. Namnet, som innehåller samman-
sättningen kvarnbacke m., åsyftar kvarndrift. Här fanns förr en kvarn. — Kärret, tp. 
�8�0, Kjerret �820 Ml. Namnet innehåller kärr n. ’buskage; sumpmark’ varom se in-
ledningen. Det är här, såsom ofta när det gäller namn på -kärr, svårt att avgöra vilken 
betydelse som föreligger. — Kärrshagen. Kjershagen �8�0 Ml. Beträffande f.l. se 
föregående. — Lissbacka li1s–bA*K–a, avs., skolhusplats. �860 Ml, EK(B), EK, Lisbacke, 
-backen �825 A nr 66. F.l. innehåller sannolikt kvinnonamnet Lisa, jfr t.ex. NG pas-
sim. — Långbräckan, avs. EK(B), EK, Långebräcka �830 (tp), �839 (btp), �850 (tp, 
btp), Långebräcke �830, Långebräcke �860 (två beb. varav ett tp) Ml. S.l. innehåller 
bräcka f. ’långsluttande backe, brant sluttning (på väg), brant backe’. Bebyggelsen 
ligger nedanför ett brant berg. — Matklåven, stp. Matklåfven �820 Ml. Namnet är 
sannolikt ett ursprungligt naturnamn vars f.l. åsyftar gott bete, jfr Matklåvan i Bd �9:2 
s. �48. Skrivningen -klåfven istället för -klåvan beror sannolikt på en formell sam-
manblandning varigenom det feminima klåva ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga 
berg o.d.’ anslutits till maskulint böjningsmönster. Detta är sannolikt ett exempel på 
hur en skrivare som inte behärskat dialekten gjort en (felaktig) standardspråksanpass-
ning. Om klåva se inledningen. — Nordgärdet, tp. Nordgjärdet �830, Norgärdet 
�839, Nolgerdet �850, Nolgärdet �860 Ml. Namnet är ett ursprungligt ägonamn. F.l. 
åsyftar nordligt läge. — Nygård, avs. EK(B), EK. Ungt namn. Om Nygård se Bd �9:� 
s. 3� f. där författaren framför tanken att nygård varit en lexikaliserad sammansättning 
som ibland kommit att fungera som namn. — Oskarslund, avs. EK(B), EK. Ungt 
namn. Bebyggelsen har fått namn efter ägaren. Namnet är ett utslag av mönsterpåver-
kan. — Slättmyren, avs. �830 (tp) Ml, EK(B), EK. F.l. innehåller adj. slät, som i dia-
lekten har formen slätt. Myrmark intill. — Stigemon, två tp. Stigemoen �860 Ml. 
Namnet var ursprungligen ett naturnamn. F.l. innehåller appellativet stig. S.l. innehål-
ler mo m. ’område med sandig jord där ljung eller tall växer’. Om detta appellativ, 
dess morfologi och genusförhållanden se Mon eller Moneberget Bd �9:2 s. �20. — 
Vassklåvan. Wassklofwan �8�0 Ml, Wassklofvan �8�� jb, Wassklåfwan �830 (stp), 
�860 (ett stp och ett f.d. stp) Ml. F.l. åsyftar förekomst av vass. S.l. innehåller klåva f. 
’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen.

Askums kommun och församling, EKB.

Assleröd ha2s–lerø*–, ä. ha2SLÉrÉ. �/� sk. 

Medeltida belägg: j Atlarudhi �39� RB s. 375.
Jordeboksbelägg: y Aslerød �544 NRJ 5 s. �76, y Aßlerødt SP, �573, y Aslerødt 
�573, (i) HL, Aßlerødt SP, i Aslerøidt �58�, i Aslerødt HL, SP, �586, Assleröed 
�659, Aslerööd �7�9, Assleröd �8��, Fr. 



8

Andra belägg efter 1540: Asslerøt �602 LrAP, Asslerøed �604 Lr, Aslerødt 
�6�0 Akt. s. �43, Aslerödh �663 Db, Aslerudh (under Tossene sn, jfr Framme 
�999 s.�96) �665 jrp, Asslerö �667 Kb, Assleröd �7�� Hfl. 

F.l. innehåller det relativt vanliga fvn. mansnamnet Atli som ibland förekommer med 
varianten Asle (Lind �905–�9�5 sp. 8�). Om den, framförallt i norra Bohuslän, van-
liga övergången tl > s(s)l (jfr t.ex. verbet kittla som i nordbohuslänska uttalas kissla) 
se Bd �9:2 s. ��8 (Kässlebergen) och Janzén �936 s. 203 och 207. Se även Bd 8  
s. 9 f. (Assletorp). Sannolikt kan uttalet ha2s–le- förklaras med att namnbrukarna i  
senare tid associerat till ordet hassel. Om s.l. röd ’röjning’ se inledningen.

Torp o.d.: Aletorpet, avst. �932. EKB. Ungt namn. F.l. kan innehålla trädbeteckning-
en al f. I äldre bohuslänska var dock orr f. den vanliga benämningen för trädet al. — 
Gel el. Gelen. Gelen �8�0 Ml, Jehl �822 (tp) A nr 64. Namnet är sekundärt till åker-
namnet Gel (varom Bd �4:2 s. �42), som i sin tur innehåller gel n. ’mellanrum, springa, 
gap; öppning mellan två berg’ (varom se inledningen). Formen Gelen kan vara ellips 
av ett *Geldalen e.d. Jfr likalydande namn Bd 7 s. 302 och 8 s. 302 f. — Gräshagen, 
tp. �8�0 Ml. — Heden �830, �839 (2 beb. varav ett tp �839), �850 (tp) Ml. Namnet 
innehåller hed f. ’öppen ljungmark’ som här möjligen har betydelsen ’gemensam 
 betesmark’. Om betydelser av namnelementet hed se vidare inledningen och Palm 
�976 s. 48 ff. och Bd �2:2 s. 336. — Håleröds klev. Håleröds klef �830 Ml. F.l. inne-
håller ett numera obekant *Håleröd, vars f.l. kan innehålla det vanliga appellativet 
hål, adj. hål ’djupt belägen, nedskuren i terrängen’ eller adj. hård syftande på hård, 
svårbearbetad jord. S.l. innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå, 
stig i sådan klyfta; bergspass eller trång passage mellan berg där det är besvärligt att 
komma fram’, varom se inledningen. — Klåvan, stp. Klofwan �8�0, Klåfvan �850 
Ml. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom 
se inledningen. — Liden. �825 jb. Namnet innehåller lid f. ’sluttning, backe’. —  
Lilla Gunnarby. �665 (tp) jrp. Torpet Lilla Gunnarby sammankopplas av Gösta 
Framme (�999 s. �96) med Gunnarsbo under grannhemmanet Björneröd (varom se 
nedan). — Stålerödsklev, tp. Ståhlerörsklef �839, Stålerödsklef �850 Ml. F.l. inne-
håller bebyggelsenamnet Ståleröd, torpet ligger nära Ståleröd. S.l. innehåller klev f. 
’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå, stig i sådan klyfta; bergspass eller trång 
passage mellan berg där det är besvärligt att komma fram’, varom se inledningen.

Backa bA2K–a. �/� sk. 

Medeltida belägg: a Bakka �39� RB s. 375, j Backa �3�7 DN 3 s. �08, Johnsen 
�905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Backe �544 NRJ 5 s. �75, HL, SP, (2 ggr) �573, i Baicke 
HL, i Backe SP, �58�, HL, SP, �586, Bache �659, Bacha �665, Backa �680, Jr, 
Askums-Backa Fr.
Andra belägg efter 1540: Backa �666 Db, Bacha �666 Kb.
Preposition: i.
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Namnet innehåller av allt att döma en oblik form av ordet backe m. Backa ligger i en 
svagt lutande sluttning. Namnet har kanske sekundärt anslutits till de plurala ortnam-
nen, varom se inledningen. 

Torp o.d.: Annemyren, f.d. stp. �820 A nr 57, �825 jb, EKB, Anne Myren �79� (ut-
jord) A nr 43. F.l. innehåller sannolikt kvinnonamnet Anne eller Anna. Annemyren var 
enligt en lantmäteriakt från �820 (A nr 57) föremål för »en betydande process» mot 
den i samma socken liggande bebyggelsen Svälte. Myrjord finns vid Annemyren, vars 
namn kan vara ett primärt bebyggelsenamn åsyftande en uppodlad myr där en bebyg-
gelse anlagts. — Heden, tp. �830 (två beb. varav ett tp), �839 (bst.) Ml. Namnet 
innehåller hed f. ’öppen ljungmark’ som här möjligen har betydelsen ’gemensam 
 betesmark’. Om betydelser av appellativet och namnelementet hed se vidare inled-
ningen samt Palm �976 s. 48 ff. och Bd �2:2 s. 336. — Hogen. EK. Namnet innehåller 
hog m. ’höjd’, varom se inledningen. Bebyggelsen ligger på en låg bergsknalle. — 
Orredalen. EK(B), EK. F.l. kan innehålla antingen orr ’al’ eller fågelbeteckningen 
orre. — Rökärr rø!–cä*–r. Namnet har, enligt uppteckningar (�967), förr använts om 
bebyggelsen Sundet, varom se nedan. F.l. kan innehålla adj. röd, men den sakliga 
bakgrunden är då oklar. Mer sannolikt är att f.l. innehåller rör n. ’vass’, eftersom be-
byggelsen ligger vid vattnet och det säkert har funnits vass där i äldre tid. S.l. innehål-
ler kärr n. ’buskage; sumpmark’, varom se inledningen. — Skogbacken, tp. �860 Ml. 
— Storemyr, tp. �839 Ml. Torpet låg vid myren Storemyr. — Sundsbackarna  
sU2n–sbA*K–anÉ. Sunde- EK. Bebyggelse vid Sundet i det följande. — Sundet sU!n–t, avs. 
Sunnet �748, Sundet �8�0 Ml, �8�� jb, EK(B). Bebyggelsen ligger vid Sotekanalen. 
Namnet åsyftar det sund som fanns innan Sotekanalen grävdes och kan som bebyg-
gelsenamn vara både primärt eller sekundärt. Kallades förr även Rökärr, varom se 
ovan. — Tovehuset. Tofvehuset �8�� jb. Oklart vad namnet betecknar. F.l. kan inne-
hålla det dialektala tove m. ’tuva, gungfly’, syftande på markens beskaffenhet, eller 
kvinnonamnet Tova. — Ängemyr, f.d. stp. �820, Engsmyr �839 Ml. Namnet innehål-
ler det boh. ängemyr ’myr som utgör naturlig ängsmark’, jfr t.ex. Bd �5 s. ��0 med litt.

Bagås, utjord, äng, utesluten ur Jr �929. 
Jordeboksbelägg: Aff Bagesaas SP �586, Bageaas �659, Bagåhs �665 (»under 
Swenneby») �697, (»en utiord») �7�9, Baggås (en äng) �758 jb, Bergås �8��, 
Bagås �825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Berggås (»under Swäneby») �748, Bagås (»under 
Svenneby») �8�0, Bergås, en skattl. utjord (»under Svenneby») �820 Ml. 

Ödegården Bagås tycks under en period ha brukats både under Assleröd och Svenneby 
(Framme �999 s. �97). Trots de två äldsta beläggen kan namnet gå tillbaka på ett 
*Bakås, dvs. ’gården som ligger bakom åsen e.d.’, jfr likalydande namn Bd 8 s. 22�. 
Jfr även Underås Bd �2:2 s. 86 och Bd �5 s. 35. Eftersom ödegården Bagås exakta 
läge är okänt, är det i nuläget omöjligt att fastställa vilken ås som åsyftas. Skrivning-
arna Berg- från �748, �755 och �820 beror sannolikt på sammanblandning med den 
relativt sett närliggande ängen Bergås. 
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Bergås, en äng. 

Medeltida belägg: j Bæriase �39� RB s. 374.
Jordeboksbelägg: for Beraasse SP �573, [Aff] børgisoß �586, Bärgåhs �697, 
Bergås �8��, Anneslätt Fr.
Andra belägg efter 1540: Bärgås �748, Bergås �8�0 Ml.

Namnet innehåller sammansättningen bergås. Ängen ligger omgiven av relativt höga 
långsträckta berg som givit ängen dess namn. Jfr likalydande namn OGBReg.

Björneröd bjö2n–Érø*–, bjø–NÉrø. �/4 sk. Prästbolsh. �659–�697. Var kr. �7�9–�8��; till 
sk. �824 (�825 jb). 

Medeltida belägg: j Biarna riodre �39� RB s. 374.
Jordeboksbelägg: Aff Biørnnerødt SP �58�, SP �586, Aff Biønerød [och 
 børgisoß] �586, biöneröed �659, Biörnerödt �665, Björneröd �8��, Fr. 
Andra belägg efter 1540: Biørnerøedt �6�0 Akt. s. �43, Biønnerødt �59� Akt. 
s. 55, Biönnerö �665 Kb, Bjöneröd �7�9 Hfl, Biörneröd �748 Ml, Björneröd 
�806 K. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: bjö2n–Érø*–n.

F.l. innehåller antingen genitiv på -a(r) av mansnamnet Björn eller genitiv plural av 
djurbeteckningen björn. I båda fallen har ändelsen försvagats till -e. S.l. innehåller röd 
’röjning’, varom se inledningen. Jfr t.ex. likalydande namn i Bd �9:� s. 73 och 20:2  
s. 58. Noteras bör att Biarna år �58� har övergått till den numera normala formen. 
Beträffande från Biarn > Björn jfr de äldsta skrivningarna av det gamla riksgräns-
märket Björnåsen som omtalas i den medeltida gränslängden som »j biarn aas, or 
 biarn ase» (Grl �273), varom se Bd �2:� s. 284 och Kalén �933 s. 86. Gården Björne-
röd drabbades av den senmedeltida jordbrukskrisen och lades öde (Framme �999  
s. �96 ff.) och möter i jb från �500- och �600-talen som underbruk till Assleröd. 
 Björneröd blir dock åter en självständig enhet och möter i jb �659 (s. 5�4) som �/4 
 prästbol.

Torp o.d.: Gunnarsbo gunå!–SBu, gu2n–ÅSBu–*, f.d. tp, vid uppteckningstillfället (�927) 
betesmark. j Gunnars budum �39� RB s. 374, Lilla Gunnerby �665 jrp, Gunarsbo 
�7�9, Gunnesbo �72� Hfl, Gunnarsbo EK �935–40. Gunnarsbo drabbades av den 
senmedeltida jordbrukskrisen och lades öde. Gunnarsbo omtalas i jb �645 som öde-
gård, och blir aldrig en självständig enhet igen utan blir underbruk till Assleröd (se 
Framme �999 s. �96). F.l. innehåller mansnamnet Gunnar. S.l. innehåller fvn. buð, 
boh. bu f. ’bod’, varom se inledningen. — Kolmilan KU2–§mi'l-A, f.d. tp. EK. Troligen 
fanns det i äldre tid en kolmila här. — Nybygget. �860 Ml. Vanligt namn på bebyg-
gelser som vid namngivningstillfället var nyanlagda. Namnet är mönsterbetingat. — 
Åttondebräckan. Ottonebräcka �8�0 Ml. Namnet är sannolikt redukt av *Åttondels-
bräckan. F.l. åsyftar sannolikt att bebyggelsen omfattade �/8 mantal. S.l. innehåller 
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bräcka f. ’bred, långsluttande backe’. Jfr t.ex. Åttondebräcka(n) under Anneslätt ovan. 
— Ulvedal. Ulfvedal �8�0 Ml. Namnet förefaller att vara tämligen ungt; f.l. kan inne-
hålla mansnamnet Ulv med kompositionsform på -e. Jfr t.ex. Ulveröd Bd �2:2 s. 37�. 
Om denna typ av bildningar se Bd �8 s. 320. — Ödegården el. Ödegårdarna  
ø–2gå*–§a)nE, tp. Ödegård �820, �830 Ml, Ögården �825 jb. Namnen innehåller som 
många andra bebyggelsenamn substantivet ödegård, som anger att bebyggelsen under 
någon period varit obebodd. Uppgifter om ödeläggning av bebyggelse på Björneröd 
finns, se Björneröd och Gunnarsbo ovan med litt. Namn innehållande ödegård m. är 
relativt vanliga i Västsverige och Norge. De bär ofta vittnesbörd om att lokaliteten 
 tidigare varit en gård som av olika anledningar blivit öde och varit ur bruk som själv-
ständig enhet så länge att detta tillstånd uppfattats som mer än rent tillfälligt. Ofta har 
marken då brukats av annan gård. Såsom påpekas av Rygh (�898 s. 5) bär ofta dessa 
gårdar namn som Ödegården o.d., även sedan de åter blivit självständiga enheter och 
det ursprungliga namnet har fallit i glömska. Se även Ödby.

Bratteby bra2t-Éby*_. �/� sk. 

Medeltida belägg: a Brattaby �388 RB s. 358, a Brættaby �39� RB s. 375.
Jordeboksbelägg: y bratteby �544 NRJ 5 s. �76, Bratteby �595 NKJ 2 s. 2�9,  
y Bratteby (2 ggr) �573, y Brateby �573, i Brattebye HL, SP �58�, HL, SP 
�586, brateby �659, Bratteby �665, Fr.
Andra belägg efter 1540: Bratebyr �604 Lr, Brattebye �663 Db, Bratteby �668 
Kb. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: bra2t-Éby*_n.

F.l. innehåller kompositionsform av fvn. brattr, boh. bratt ’brant’ och syftar på går-
dens läge nedanför det mycket brant stupande berget Huseberget. S.l. innehåller by 
’gård’, varom se inledningen. Beträffande f.l. Bratt- jfr OGBReg.

Torp o.d.: Grindemyr gri2n–Emy*r. Grinnemyr EK �935–40, �830 Ml, Grindemyr EK. 
F.l. kan åsyfta en eller flera grindar. Numera är området tättbebyggt. — Klåvan, stp. 
Klåfwa �748, �755 Ml, Klofvan �806 K, Klåfva �8�� jb, Klåfvan �830, Klåfwan 
�839 Ml. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, 
varom se inledningen. — Myren, f.d. stp. �806 K, �830 Ml, EK(B), EK. Invid en myr. 
— Nygård, avs. EKB. Ungt namn. Om Nygård se Bd �9:� s. 3� f. där författaren 
framför tanken att nygård varit en lexikaliserad sammansättning som ibland kommit 
att fungera som namn. — Piltehogen pe2l-tho*w–ên, avs. �929. EK(B), EK. F.l. innehåller 
pilt m. ’pojke; ungkarl’. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se inledningen. Bonings-
huset ligger på en låg bergsknalle. — Trinsa. �748 Ml, �8�� jb, �824 A nr 63. Nam-
net, som är sekundärt till ett ägonamn (i lantmäterimaterial från �824 anges »god 
åker»), innehåller dialektens trinsa f. ’trissa’ och åsyftar rund form. Jfr t.ex. Trinsan 
Bd �8 s. 306.
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Bua bu2–a. �/� sk. 

Jordeboksbelägg: y Bude �544 NRJ 5 s. �75, HL, y Bouff, y Buffue (2 ggr) 
�573, i Buffue HL, SP, �58�, SP, �586, i Buffe HL �586, Bue �659, Bua �665, 
Fr.
Andra belägg efter 1540: Buffue �602 Lr, �604 Lr, Bua �664 Db, �674 Kb, 
Buar �666 Db, Buua �665 jrp. 

Namnet innehåller en böjd form av fvn. búð, bohuslänska bu(d) f., ’bod till förvaring 
eller för tillfälligt uppehåll’, här sannolikt avseende fiskebodar. Om bu(d), bo(d), se 
inledningen. Bua ligger vid havet. Anmärkningsvärd är skrivningstypen Buffue o.d. 
vilken antyder förekomst av ett glidljud som utvecklats mellan u och följande vokal 
efter bortfall av ð. Jfr Bua t.ex. i Bd 8 s. �3 f. och �2:2 s. �0.

Torp o.d.: Björkliden, avs. EK(B), EK. S.l. innehåller lid f. ’sluttning, backe’. Bebyg-
gelsen ligger i en backsluttning. — Buaåker, avs. EKB. F.l. innehåller namnet Bua 
varom se ovan. — Dalarna. Dalane �8�0 Ml. — Eriksro, avst. EKB. Ungt mönster-
betingat namn. F.l. innehåller mansnamnet Erik. Om unga, ofta mindre allmänt 
 använda namn på -ro se inledningen. — Fridhem, avs. EK(B), EK. Namnet är ett 
modenamn. Detta namn är mycket vanligt i Sverige. Om sådana modenamn se inled-
ningen. — Heden, stp. �806 K, �860 Ml. Namnet innehåller hed f. ’öppen ljungmark’. 
Om betydelser av namnelementet hed se vidare inledningen samt Palm �976 s. 48 ff. 
och Bd �2:2 s. 336. — Rosenlund el. Solliden, avs. »Kallas även Solliden» EKB, 
Rosenlund EK. Namnet Rosenlund är ett mönsterbetingat namn, jfr det välkända 
 Rosendal, se ovan. Se om namn av detta slag Hallberg �976 s. 60 och Bd �5 s. XXX. 
Namnet Solliden innehåller appellativet sollid f. ’backe som ligger utsatt för solen 
under större delen av dagen’ (Nilén). Även detta vanliga namn är ett modenamn; om 
sådana se inledningen. — Rönhult. �8�0 Ml. Det är svårt att exakt säga vad skriv-
ningen med Rön- står för. Den kan återge ett *Rönnhult, vars f.l. innehåller trädbeteck-
ningen rönn. Beträffande rönn i ortnamn se Sahlgren �929 s. 39 ff. Rönhult innehåller 
kanske i stället en motsvarighet till fvn. hraun n. ’Stendynge, Stengrund’ (Fritzner), 
’steingrunn, ur, røys, skarv’ (Norrøn ordbok). S.l. innehåller hult, holt n. ’(liten) skog, 
skogsområde’, varom i inledningen och Bd �9:2 s. 2�3 f. — Sandbacken, stp. �850 
Ml. Namnets f.l. åsyftar sandig jordmån. — Sanden. �8��, �825 jb. Namnet åsyftar 
sandig mark. Ända in i sen tid fanns där ett sandtag. — Sandshuvudet. Sandshufvud 
�8�0, Sandhufvud �830 Ml. Namnet är sekundärt till naturnamnet Sandshuvudet, 
varom Bd �4:2 s. 63. — Sjöhagarna, avs. EK(B), EK. F.l. innehåller sjö m. i bet. 
’hav’. Bebyggelsen ligger vid havet. — Torsvik, avst. �932. EK(B), EK, �850 (bst.) 
Ml. Namnet är sekundärt till viknamnet Torsvik, varom se Bd �4:2 s. 20. — Utsikten. 
EK. Namnet är ungt. Bebyggelsen ligger vid ett berg. Namnet Utsikten är ett utslag av 
mönsterbetingad namngivning. Namnbärarna ligger ofta på eller invid höjder med god 
sikt, jfr OGBReg. — Ödegården. �839 Ml, Ögården �825 jb. Möjligen syftar namnet 
på ödegården Lönnhult (varom se under Rörvik nedan) som brukades under Bua.  
Se Framme �999 s. 202. Om namn innehållande ödegård se Ödby nedan.
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Bäckevik bæ2K–vi'-g. Fr.

Andra belägg efter 1540: Beckeuig �578 NHD s. 303, Beckewiigen �585 NHD 
s. 2�2, �594 JN s. 225, Bäckevik EK(B). 

Namnet betecknar den del av tätorten Kungshamn som ligger norr om Åseberget. 
Området ingick i Gravarne och Bäckeviks m:e, varom se nedan. Bäckevik är numera 
traktnamn. Bäckevik har ursprungligen betecknat den innersta, nordliga viken i det 
som numera utgör Gravarnes fiskehamn, vid nuvarande Bäckevikstorget. Viken har 
fyllts ut. Den bäck som förr mynnade ut i viken rann där nuvarande Bäckeviksgatan 
går. Se även Bäckevikssanden Bd �4:2 s. 6. 

Bäckevik och Gravarne. Jr, EK(B), Gravarne Fr. 

Ingick i Gravarne och Bäckeviks m:e (EKB), varom se nedan. Det nuvarande trakt-
namnet är Gravarne. För tolkning av namnen se Bäckevik respektive Gravarne.

Torp o.d.: Gunnebo, avst. �932. EKB. F.l. innehåller mansnamnet Gunne. S.l. -bo är 
ofta förekommande i sådana relativt unga bebyggelsers namn. Om denna typ av möns-
terbetingad namngivning se inledningen. 

Dale (Jr Dala) da2–§É. �/2 sk. Var kr. �659–�758; från kr. till sk. �794 (�825 jb). 

Medeltida belägg: Dall �396 DN 4 s. 493, 494, fyrnempder Dall, a Dale, allan 
… Dall �396 DN 4 s. 495.
Jordeboksbelägg: y Dale SP, ij Dale �573, i Dalle �573, SP, �58�, SP �586, 
Dahle �659, Dahla �680, Dale Fr.
Andra belägg efter 1540: Daall �542 NRJ 4 s. 568, Dale, Dala �668 Kb, Dahle 
�7�� Hfl.
Preposition: i.

Både Dales gamla tomt och dess nuvarande bebyggelse ligger i en mycket långsmal 
dalgång, som i nord-sydlig riktning löper genom socknen. Namnet tycks innehålla en 
stelnad gammal singular dativform av dal. Jfr likalydande namn i t.ex. Bd 8 s. �5 och 
�5 s. 82. Jfr även t.ex. BØ � s. �08. Skrivningarna med -ll- i Dall, Dalle osv. beror på 
skrivarkonventioner.

Torp o.d.: Bäckevikarna, tp. Bäckevikarne �830 Ml. Torpnamnet är bildat till vik-
namnet Bäckvik (Bd �4:2 s. 6). Den plurala formen syftar, enligt en uppteckning, på 
att strandlinjen bildar flera mindre vikar på platsen. — Dalehagen. Dahlehagen �8�0 
Ml. F.l. innehåller bebyggelsenamnet Dale varom se ovan. — Kroken. �825 jb. Nam-
net kan syfta på formen hos ägomark. Jfr namn på Krok- i OGBReg.
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Djupedal, avs. EKB. 

Jordeboksbelägg: Djupedal Jr, Vägga Fr.
Andra belägg efter 1540: Diupedal �748, Diupedahl �755 Ml, Djupedalen 
�806 KrA Hermelin �8, Djupedal EK(B).

Väl avsöndring av Lilla Djupedal. Se följande namn och Djupedal i Tossene sn.

Djupedal, Lilla. �/8 sk. Betecknas som äng i jb �659–�680, �758. Har varit åker 
men �666 höjt till �/8 mtl (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: Dybedall HL, aff Dybedall SP, �573, Aff Diubbedall SP, Aff 
Diubbedaill HL, �58�, Aff dybbedall HL, SP �586, Dybedall �659, Diupedahl 
�665, Diupedall �680, Lilla Diupedahl �697, Lilla Djupedahl �8��, Jr, Djupe-
dal Fr.
Andra belägg efter 1540: Lilla Diupedahl �665 jrp, Lill Djupdalen �806 K, 
Lilla Djupedal �8�0 Ml. 

För namnets etymologi se Djupedal i Tossene sn. Lilla Djupedal omnämns i jrp �665 
som en »ödegårdh» som »brukas till muhlabete» under Askums gårdar. Gården  
kallades även Ödegården ø2–gå*–N. Det är vanligt att ödegårdar får namn på Lilla-, se 
Framme �999 s. �98. Djupedal i Tossene sn och Lilla Djupedal gränsar till varandra 
och har sannolikt varit en bebyggelse med två brukare. Se även Framme �999 s. 203.

Torp o.d.: Backa bA2K–a*. I en backsluttning. — Dammen, lgh. �859 A nr �39, �867 A 
nr �59. Våt mark där. Här fanns i äldre tid en damm. — Kärrshogen. �825 jb. F.l. 
innehåller kärr n. ’buskage; sumpmark’, varom se inledningen. S.l. innehåller hog m. 
’höjd’, varom se inledningen. — Myrklåvan my2_rÉK§Ö*v–a, tp. Nedanför Gateberget. 
Sank myrmark där. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg 
o.d.’ (varom inledningen) och syftar på en i Gateberget inträngande klyfta. — 
 Tjärneskogen, tp. Kjenneskogen �797 A nr 28, Kjänneskog �8�� jb. De äldre skriv-
ningarna kan återge ett *Tjärnskogen vars f.l. innehåller appellativet tjärn. Jfr likaly-
dande namn Bd �4:2 s. �70. Bebyggelsen ligger nära sjön Långöns vatten som i äldre 
språkbruk kan ha benämnts tjärn. — Torvhuset tÖ2r–vhu*…sÉt, tp. Ligger norr om Myr-
klåvan (varom se ovan). Enligt uppteckningar kallas även torpet Torvhuset »officiellt» 
Myrklåvan. Namnet Torvhuset förefaller ha varit ett alternativt namn syftande på att 
det på myren utanför torpet funnits ett litet hus avsett för torkning av torv. — Öde
gården ø2–gå*N_. Namnet betecknar det som en gång var en av de två gårdarna Djupedal. 
Se Lilla Djupedal ovan. Om namn innehållande ödegård se Ödby nedan.

Dössedal och Skogen, kallas Skogen sKo!j|w…Én. �/2 sk. Var �/4 sk. �659–�825.

Medeltida belägg: j Doszodale �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: aff Døssedal HL, aff [Rudt och] Døssedall SP, aff [Rod och] 
Døssedal �573, aff Dußedall SP, Aff Røid och Dußedall SP �58�, Aff [Rødt 
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och] dußedall SP, Aff [Rødt och] døßedall HL �586, Dössedall och Skofwen 
�659, Dössedahl och Skougen �665, Dösdahl och Skogen �758, Dödsdahl och 
Skogen �8��, Dössedal och Skogen �88�, Skogen Fr.
Andra belägg efter 1540: Dossedahlen �663 Db, Dusedalens (gen.) �665 jrp, 
Dossedall �665, Dossedallen �666, Skowen �67� Kb, Skogen �7��, Dössedal 
�7�9 Hfl, Dössdal �748, Dösedahl och Skogen �755 Ml, Dödsdal och Skogen 
�806 K.
Preposition: på (Skogen).

Bebyggelsen kallas numera Skogen. Namnet Dössedal används ej längre. Den norra 
delen av den dal i vilken gården ligger är fortfarande rikt skogsbevuxen. Janzén anser 
(�935 s. 3) att bebyggelsenamnet Dössedal innehåller ett vattendragsnamn *Dossa, 
varom se Bd �4:2 s. 33 och där cit. litt. Bebyggelsen ligger i en dalgång. 

Hemmansdelar: 2 Skogen. �. �/�6 mtl. EK(B). 2. �/�6 mtl. EK(B). Namnen åsyftar 
riklig skog. — Dyrstolen dy2_STo*–n. �/�6 mtl. EK(B), EK, utesluten ur Jr �929 (sen an-
teckning i �88� jb), benämnd husman �697–�758 jb, Dyrstolen (under Dössedal) 
�665 jrp, Dÿrestohl �697 jb, Djurestohlen �7��, Dyrestolen �7�9 Hfl, Dyrstol �748 
Ml, Dyrestol �8�� jb, Fr. Bebyggelsenamnet betecknar vad som i äldre tid var ett 
skattlagt torp (se Framme �999 s. 20�). Enligt Holmberg (s. �90) har namnet ur-
sprungligen betecknat en jättegryta. F.l. innehåller sannolikt boh. dyr, biform till diger 
’stor’. Möjligheten att f.l. innehåller det fornvästnordiska mansnamnet Dyre (Lind 
�905–�5) kan inte uteslutas. Om jättegrytan är den primära namnbäraren, skulle s.l. 
kunna uttrycka att den liknats vid en stol i berget. Det är även möjligt att s.l. innehåller 
(en motsvarighet till) fvn. storð f. ’liten renning, ungvokster’ (Norrøn ordbok) och att 
namnet betyder ’den stora buskaget e.d.’. Jfr Stola i SOL s. 295.

Torp o.d.: Skogsliden. EK. I en skogsbacke. S.l. innehåller lid f. ’sluttning’.

Fiskeskär, avs. Fr. 

Namnet betecknar numera en kaj i samhället Gravarne. Sannolikt var Fiskeskär äldst 
namn på ett vattenomflutet skär. Området är numera utfyllt. Namnet erinrar om den 
fiskerinäring som länge varit viktig för orten.

Fisketången fe2s-KEtA*]ên.

Belägg efter 1540: Visketang �594 JN s. 225, Fisketången �806 K, EK.

Namnet betecknar ett fiskeläge och en del av tätorten Kungshamn. Området kallas i 
dagligt tal Tången tA2]ên, varom se nedan. Enligt uppteckningar är Tången det vanli-
gen förekommande namnet. Då man �9�4 här inrättade en poststation, ansågs namnet 
Tången inte vara tillräckligt särskiljande, och man gav då poststationen och området 
namnet Fisketången. Detta namn kom även att användas om platsens hamn. Det bör 
tolkas som ’tången, udden, där man fiskar’. 
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Flatersröd f§a2d–ÉSÉ. �/8 sk. 

Jordeboksbelägg: Aff Fladtzrødt SP �58�, Flattesrödh �697, Flatterssrööd 
�7�9, Flatersröd �758, Fr.
Andra belägg efter 1540: Flatersrudh (under Amhult, jfr Framme �999 s. 20�) 
�665 jrp, Fladersrödh �666 Db, Fladere �673 K, Flatesröd �7�� Hfl, Flatersrö 
�748 Ml, Fladen u.å. KrA I:6, Flattersröd �806 K. 
Preposition: i.

Enligt Framme �999 s. 20� var den lilla gården Flatersröd fram till �697 en ödegård 
som brukades under Amhult. Möjligen återgår namnet på ett *Flatåsröd som innehål-
ler ett naturnamn *Flatås, vars f.l. innehåller adj. flat. Detta namn skulle i så fall 
kunna syfta på den långsträckta höjdrygg som löper nordost om gården. Om s.l. röd 
’röjning’ se inledningen. 

Torp o.d.: Lindhult, tp. �820 Ml. F.l. innehåller trädbeteckningen lind och s.l. hult n., 
här sannolikt i betydelsen ’skogsdunge’. Om namnelementet hult, holt se inledningen. 
— Sandshuvud. Sandshufvud �820 Ml. Beboddes av strandsittare. I västra Sverige 
och Norge är strandsittare en benämning på backstugusittare som till följd av befolk-
ningsökningen i bondbyarna under �800-talet slog sig ner i närheten av havet och 
försörjde sig på husbehovsfiske. Jordmånen vid Sandshuvud är sandig. S.l. innehåller 
appellativet huvud n. ’framskjutande bergsparti’. Kanske har platsens sandiga mark-
område kallats *Sanden; namnet betyder då ’bergsudden vid Sanden’. — Vassbacken, 
undantag. Wassbacken �850 Ml. F.l. kan innehålla gen. vat(n)s- av vatten eller åsyfta 
förekomst av vass. Lokaliteten ligger nära Germunneröd vatten. 

Germunneröd jä2–rmu*n–Érø*–. �/2 sk. 

Jordeboksbelägg: y Germundrødt (2 ggr), a Germundrødt �573, i Giermunnt-
rødt HL, i Giermundrødt SP, Giermundtrøidt �58�, giermunndrødt SP, HL 
�586, Giermundrö �659, Giärmunderödh �665, Giermunderööd �680, Gier-
munnered �758, Germunderöd �8��, Germunneröd �88�, Fr.
 Andra belägg efter 1540: Germanrödh �663, Germunderödh �666, Germund-
rödh �669, Giermunrödh �672 Db, Germunderöd �7�� Hfl, Germuneröd �806 
K, Germunre u.å. KrA Hermelin 2, Germunneröd �673 K. 
Preposition: i.

F.l. innehåller mansnamnet Germund, se om detta SMP 2 sp. �84 ff. Jfr t.ex. *Ger-
munderöd Bd 20:� s. 20�. Om s.l. röd ’röjning’ se inledningen.

Torp o.d.: Jutehagen. �702 A nr �0, Gjutehagen �7��, Gjuteshagen �7�9 Hfl. Skriv-
ningen Jute- av år �702 tyder på att f.l. innehåller jute m., som ofta använts i betydel-
sen ’jyllänning’ eller ’dansk’ men som ibland avsett norrmän eller personer som bott i 
Norge. Se Juteröd Bd �2:� s. ��3 med litt. Vid själva bebyggelsen finns ingen iögon-
fallande terrängfördjupning som skulle kunna motivera det bohuslänska gjuta jy2_da f. 
’långsträckt hålighet i jorden, klyfta’ i f.l. Jfr *Gjutekleven? Bd �2:2 s. �60. — Löken. 
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Lögen �830 Ml. Namnet innehåller boh. lök m. ’djup, bred och sakta rinnande bäck’, 
jfr det norska dialektala løk ’(djup, sakta rinnande) bäck; vattensamling i myr; stilla 
vik av älv m.m.’. Bebyggelsen ligger vid sanka områden invid Germunneröd vatten. 
Se vidare om lök Jonsson �966 s. 270 f. och även Bd �4:2 s. �42 f. (Lökarna). — 
 Myränden my2_ræ*…n=, lht. Namnet åsyftar bebyggelsens läge vid änden av den myr som 
ligger vid Germunneröd vattens södra ände. — Nordliden. EK. Bebyggelsen ligger i 
en sluttning norr om gården Germunneröd. 

Gidderöd ji2d–Érø*–, ji2d–ÉrÉ. �/8 sk. Var �697, �758 �/4 sk.; �659–�680 �/4 fr.; från fr. 
till sk. �694; från �/4 till �/8 mtl �695 (�825 jb). 

Medeltida belägg: j Gæita riodre �39� RB s. 375, j Geita rioðre �3�7 DN 3  
s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Giederødt �58�, i Giedderødt KrL �586, Giederöed �659, 
Gjedderöd �8��, Gidderöd �825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Giederøed �604 Lr, Giederød, Gjederød �650, �65� 
NRR �0 s. 99, 3�3 (i NRR uppgivet från Tossene sn), Gederöd �7�9 Hfl, 
 Giedderö �748, Giädderö �755 Ml, Getere u.å. KrA XV:4, Getne u.å. KrA 
Hermelin 2, Gidderöd �806 K, Giatere �673 K, Gedderöd �806 K. 
Preposition: i.
Inbyggare kallas: ji2d–Érø*–n.

F.l. innehåller dialektformen jidd jid– av get f., fvn. geit f. (Norrøn ordbok), norska dia-
lekters geit f. (Torp). Geten var i äldre tid ett vanligt husdjur, jfr t.ex. Gjeiterud NG � 
s. 3 och Geiteberg BØ � s. 43. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Röd, äng. �8�0 Ml. Namnet innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Gluvik, en skatteäng.

Jordeboksbelägg: Glufwijg (under Ramsviks gårdar) �697, Glufwijck �7�9, 
Glufvik �8��, Glufvik äng nr �, Glufwik äng nr 2 �88�, Gluvik Fr.
Andra belägg efter 1540: Gluvik EK(B).

Sannolikt betecknade namnet ursprungligen den intill ängen liggande smala havs-
viken. Denna skär in som en klyfta mellan berghällarna. F.l. kan innehålla en motsva-
righet till det norska dialektala gluff m. eller gluffa f. ’bergkløft, revne, sprække’ 
(Torp), vilket stämmer bra med sakförhållanden på platsen. 

Gravarne grA2–vÉnÉ, fiskeläge och del av Kungshamn. 

Jordeboksbelägg: Grafverne (oskattl. fiskeläge under Vägga) �8��, Grafwenna 
(under Vägga) �825, Gravarne Fr.
Andra belägg efter 1540: Graffwerne �663, Grafuene �663 Db, Grawene �664 
Kb, Grafuerne �666 Db, Grafwerne �7��, Grafwera �7�9 Hfl, Grafwarne �748 



�8

Hahn s. 354, Grafwenne �748, Graf:ne �755 Ml, Grafuarne �673 K, Grafwen 
�746 Oedman s. 233, Grafverna Fiskeläge �8�0 Ml, Grafverna (under Rörvik) 
�820 Ml.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: grA2–va)rE (pl. grA2–vrar).

Namnet innehåller ursprungligen bestämd form dativ singularis av ordet grav f. 
 ’fördjupning i terrängen’ syftande på ortens läge mellan höjderna Bäckevikskullen, 
Åsen och Tjuvsundsberget. Namnformen Gravarne beror på en senare anslutning till 
plurala ortnamn i bestämd form. Se Lindroth �9�8 s. 43 och SOL s. 93. 

Torp o.d.: Docka do2K–A. Namnet innehåller en motsvarighet till fvn. dǫkk f. ’dokk 
(fordjupning i landskapet) med vatn i, vasshole’ (Norrøn ordbok), det norska dia- 
lektala dokk f. ’hulning, fordybning’ (Aasen). — Gården gå!N_. — Kusinehagen  
Ku2s–inÉ ha*O(Én. Enligt uppteckningar bodde tre kvinnor här. Sannolikt var eller uppfat-
tades de som kusiner. — Lorensberg lo2–Nsbæ*r–j. Namnet kan vara ett uppkallelsenamn, 
där namngivaren hade det kända landeriet Lorensberg i Göteborg i åtanke. Enligt upp-
teckningar bodde en person vid namn Lorens i Askumbebyggelsen. — Nya stycket. 
EK �935–40. Namnet är troligen ett ursprungligt ägonamn, där s.l. innehåller stycke 
n. ’del av åker; liten markbit’. F.l. åsyftar att ägan uppkommit genom nyodling. — 
Sanden sA)n. �748, �755 Ml. — Svensas hage svæ2n–sAs ha*O(É. F.l. innehåller hustru-
namnet Svensan, som bars av den s.k. makrillkungen James Svenssons mor. Enligt 
uppteckningar bodde hon på platsen. Se även Svensan Bd �4:2 s. �9. 

Gravarne och Bäckeviks m:e. EK(B). När municipalsamhällen år �952 avskaf-
fades, kom Gravarne och Bäckevik att ingå i tätorten Kungshamn.

Grindholmen gri2n–hÖ*§mên, avs. Fr. [Block nr �, Grindholmen � i Jr, har namnet 
Hasselön i Fr.]

Namnet betecknar en holme norr om Hasselön. Holmen har fått namn efter en grind 
som förr fanns ungefär mitt på holmen. Se Grinden Bd �4:2 s. 92. 

Torp o.d.: Småholmen, avs. EK(B), EK. Holmen är liten i relation till de omgivande 
stora öarna. Beträffande användningen av små- jfr Småjorden Bd �3:2 s. �45 och Små-
ris Bd �9:� s. 40. — Tjuvhålsskären, avs. EK(B), EK. F.l. innehåller sundnamnet 
Tjuvhålet, varom se Bd �4:2 s. 20.

Gulskär, Lilla. »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» EKB. 

Jordeboksbelägg: Gulskär Lilla Jr, Gulskär Fr. 

Stora och Lilla Gulskär, delar av platsens hamnområde, är idag sammanbyggda. F.l. 
syftar på gula bergarter och gula lavar. Numera är området helt förändrat, då det ut-
satts för bearbetningar av olika slag. 
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Gulskär, Stora. »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» EKB. 

Jordeboksbelägg: Gulskär, Stora Jr, Gulskär Fr.

Se Lilla Gulskär.

Gunnarby, Lilla, torp (�758–�88�), husman (�697, �7�9). Uteslutet ur Jr �93�. 

Jordeboksbelägg: Lille Gunneby �697, Lilla Gunnarby �7�9, Fr, Gunnarsby, 
Lilla �8��, Gunnarby, Lilla �88�. 

Se Lilla Gunnarby under Assleröd och Gunnarsbo under Björneröd. Dessa namn 
åsyftar sannolikt samma bebyggelse. 

Haby ha2b–y. �/4 sk. Var �659–�697 �/4 prästbolsh.; �7�9, �758 �/4 kr.; �8��, �825 
�/8 sk. och �/8 kr.; från kr. till sk. �77� (�825 jb). 

Medeltida belägg: j Hafbø �39� RB s. 373 [senare hand], 374 (2 ggr).
Jordeboksbelägg: aff Haby SP, y Haffuenbo, y Hoby �573, Aff Haabye SP 
�58�, aff haubye SP �586, Haby �659, Fr. Håby �665, Jr.
Andra belägg efter 1540: Haby �674 Kb.
Preposition: på.

Äldre belägg medger antagandet att namnet Haby återgår på ett äldre *Hagbø där f.l. 
innehåller fvn. hag n. ’gärdesgård’ eller fvn. hagi ’gärdesgård; inhägnad, hage’. S.l. 
innehåller bø/by ’gård’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Kroken. �8�0 Ml, �8�� jb. Namnet innehåller substantivet krok m. i bety-
delsen ’krök, krokig terräng’, sannolikt syftande på någon krokformad äga eller på att 
någon intilliggande vik har krökt form. — Lilla Haby. �830 Ml.

Hagaberg, avst. »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» EKB, Fr.

Ungt bebyggelsenamn. Namnets f.l. kan åsyfta en hage som legat vid ett berg på plat-
sen. Det är även möjligt att namnet saknar reell bakgrund och är ett utslag av mönster-
betingad namngivning, varom se inledningen. Beträffande Haga- jfr likalydande namn 
i t.ex. Bd �2:2 s. �2�. 

Hampholmen, Västra, kallas Väst-Hampholmen, avs. »Ingår i Tångens m:e» 
EKB.

Jordeboksbelägg: Västra Hampholmen Jr, Vägga skärgård Fr.

F.l. Hamp- åsyftar troligen odling av hampa. Jfr OGBReg.
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Hampholmen, Östra, kallas Mellom-Hampholmen. »Ingår i Tångens m:e» EKB. 

Jordeboksbelägg: Östra Hampholmen Jr, Vägga skärgård Fr.

Se Västra Hampholmen.

Hasselön ha2s-Elø*–e, avs. »Ingår i Hasselösunds m:e» EKB.

Jordeboksbelägg: Hasselön (oskattl. fiskeläge under Vägga) �8�� jb, Fr.
Andra belägg efter 1540: Hassellöen �662 Db, Hasselön �666, Hasslön �667, 
Hasselö �685 Kb, Hasselö Fiskeläge �8�0 Ml. 

Namnet betecknar en halvö som i äldre tid var helt omgiven av vatten. F.l. åsyftar 
 sannolikt hasselvegetation. Hassel växer dock inte här längre. 

Torp o.d.: Björkemyren, 2 avs. EK(B), EK. Namnet är sekundärt till myrnamnet 
Björkemyren, varom se Bd �4:2 s. �24. — Hasselön, består av 7 avs. EKB. — 
 Hasselösunds skär(en) haslEsU!n–s»ä*–re. Hasselösunds skär EK(B), EK. Namnet be-
tecknar ett stort och några mindre skär norr om Hasselösund. — Marieberg, avs. 
EKB. Namnet är sannolikt givet efter ägaren Maria Karlsson. En bergknalle finns 
intill. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. — Rosendal, avs. 
EK(B), EK. Namnet är relativt vanligt i Sverige och är ett vandringsnamn. De äldsta 
av namnen är medeltida medan de yngsta kan ha tillkommit i sen tid. Det ursprungliga 
mönstret för dessa namn är det tyska namnet Rosenthal, se Sahlgren �948 s. 7 ff. och 
Wahlberg 2007 s. �05. Se även inledningen om vandringsnamn. 

Hasselösund haslEsU!n– el. Sundet sU!n–t. F.d. municipalsamhälle. Hasselösund  
�825 jb. 

Namnet betecknar ett fiskeläge på Hasselön. Det åsyftade ursprungligen sundet mellan 
Hasselön och fastlandet men har sedan kommit att beteckna även samhället. Detta har 
numera vuxit ihop med Smögen. Orten kallades förr (�965) i dagligt tal för Sundet sU!n–t.

Bebyggelser inom f.d. municipalsamhället Hasselösund: Pallestugan pa2l-EstÖ*v–A. 
Namnet betecknar det som vid uppteckningstillfället (�965) var yttersta huset i norra 
delen av Hasselösunds fiskeläge. F.l. innehåller pall m. ’bergavsats vars ena sida be-
står av en mer eller mindre lodrät nedåtstupande kant; berg med avsatser’. Numera 
finns ingen sådan bergspall på platsen. — Sälbåden sE2–§bÖ–#n. Namnet betecknar den 
del av Hasselösund som ligger vid vägen mot Smögen. Det är sekundärt till naturnam-
net Sälebåden (varom se Bd �4:2 s. 69), som betecknar ett skär öster om bebyggelsen.

Holmen Skansen, avs. »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» EKB, Jr, Gravarne Fr. 

På holmen fanns förr befästningsverk från de båda världskrigen. Dessa är numera 
borttagna och bostadshus finns på holmen.
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Hovenäs ho2w…næ…*s. �/� uts. fr. �758–�88�. Var �659–�680 fr. och �697, �7�9 sk. Från 
fr. till sk. �694 och �695 donerat (�825 jb). Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen 
(�88� jb). Numera tätort.

Medeltida belägg: a Hauganæse �39� RB s. 375.
Jordeboksbelägg: y Hoffuennes KrL, HL, y Hogennes SP, y Haffuennes �573, 
Houffuene HL, Hogennes SP, i Houffuennes KrL, �58�, Hogenis R, i houffuen-
nes KrL, HL, �586, Hofwenäss �659, Hovenäs Fr.
Andra belägg efter 1540: y Hugenes (2 ggr) �544 NRJ 5 s. �74 f., Haagenaaß 
�607 OKK s. 8, Hagenes �648 NRR 9 s. �98, Hougenäss �660, Hogenähs �670 
Db, Hognæs �666 Kb, Hofwernäs �748 Ml, Hofwenäs �755 Ml. 
Preposition: i.

F.l. innehåller gen. pl. av fvn. haugr m. ’haug, særleg om gravhaug’ (Norrøn ordbok), 
’Høi, Forhøining som hæver sig mere eller mindre over Jordfladen; ogsaa saadan som 
Mennesker have sammenkastet af et eller andet Slags Materiale’ (Fritzner). Ordet har 
här betydelsen ’naturlig höjd’ och syftar på de höga bergshöjder som utgör näset. Om 
hog (< haug) se inledningen. S.l. innehåller näs n. ’utskjutande terrängparti’. Hovenäs 
kallas ibland i dagligt tal Näset, se nedan. Se också bild �0.

Hemmansdelar: Hovenäs gård. �/4 mtl. EK(B), EK. 
 EKB har ytterligare 3 icke namngivna hmd på vardera �/4 mtl. Se Hovenäs ovan.

Torp o.d.: Backa. �755 Ml. Namnet innehåller böjd form av ordet backe m. — Björne
myr, tp. �850 Ml. Torpet ligger vid den numera igenfyllda tjärnen Björnmyren och 
torpnamnet är sekundärt till tjärnnamnet. Om detta se Bd �4:2 s. 5. — »Klowa paa 
Næsett» �664 Kb. Troligen avses en smärre bebyggelse på näset Hovenäset. Namnet 
innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inled-
ningen. — Månsvik, f.d. stp. �820 Ml. F.l. innehåller mansnamnet Måns. — Näset, 
avs. EKB. Bebyggelsen ligger på Hovenäset, som ibland kallas Näset, och namnet 
innehåller näs n. ’utskjutande terrängparti’. — Rinnane, fyra avs. EK(B), EK. Nam-
net innehåller bestämd form plural av det bohuslänska rinnare m. ’liten bäck’,  
syftande på mindre bäckar som mynnar ut i den närliggande lilla sjön. — Röd. �748, 
�755 Ml. Namnet innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen. — Solhem. EKB. 
Detta är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Om denna namntyp se inled-
ningen. — Svinvik svi2n–vi'-g, avs. EKB. Swinewigen �665, Swinewiig �665, Swine-
wiigen �666, Swinewig �667, Swinnewig �668 Kb, Swinewiken �7��, Swinewijk 
�7�9 Hfl, Swijnewik �748, Swinewik �755 Ml, Svinevik �825 jb, �820 Ml. F.l. inne-
håller genitiv plural svina av substantivet svin och syftar säkert på att svin hölls här. 
— Vansvik vA!n–svi'-g, tp. EK, Waswijkan �669 Db, Wassvik �860 (tp) Ml, Wanswiken 
�825 jb, Wanswik �839 (två tp varav ett stp), �850 (ett tp) Ml. Vid viken Vansvik. 
Äldre belägg och sakförhållanden på platsen pekar mot att f.l. innehåller en assimile-
rad form av den gamla genitiven vats av vatten. — Vikarna. Wikarne »bebyggelse vid 
Saltsjön» �820 A nr 57. Vid havsvikar. — Ödegårdarna ø2–gå*–§anE. EK, Ögålane �835 
A nr 74. Namnet, som innehåller substantivet ödegård, vittnar om att de små gårdar 
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som fanns här under någon period legat öde eller brukats under annan enhet. Om 
namn innehållande ödegård se Ödby nedan. Om de ödegårdar som funnits under 
 Hovenäs och hur man där sökt lösa de problem den senmedeltida jordbrukskrisen 
 vållat se Framme �999 s. �99 ff. 

Hovenäsets m:e, kallas Näset næ!…sÉt. Hofvenäs (oskattl. fiskeläge under Vägga) 
�8��, Hofwenäs �825. F.d. municipalsamhälle, numera tätort.

Belägg: Hougenäs Nässet �66�, Nässet �666, Näset �674 Db, �806 K, Hofwe-
näs näs �755, Hofwenäs Fiskeläge �8�0 Ml, Nääs u.å. KrA XV:4, Hogenäs-
Näs (»municipalsamhälle») Tiselius �926–27 s. �0�, Hovenäset m:e EK(B). 
Inbyggare kallas: næ2…sarÉ, -N, -ar, -anÉ. Öknamn: næ2…sÉmA*–ra, -A, -Ér, -NÉ,  
næ2…sÉpä*–La, -A, -Ér, -NÉ.

För tolkning av namnet se Hovenäs ovan. 

Håkan Malms myr hå2–Kan mA!–§ms my*r, kallas Gräsmyr EKB (slåtteräng).

Jordeboksbelägg: Håkan Malins myr Jr, Vägga Fr. 
Andra belägg efter 1540: Håkan Malins myr �867 A nr �74.

Formen Malins i Håkan Malms myr kan bero på felläsning, ett fel som sedan upp-
repats. Om Malin kan vara namn på den omtalade Håkans fru är ovisst. Det alternativa 
namnet Gräsmyr innehåller snarast ett appellativ med betydelsen ’myr där det växer 
rikligt med gräs’ som av lantmätaren uppfattats som ett namn.

Håle hó2–§É, by. 

Jordeboksbelägg: y Halle �573, i Halle �58� (2 gd), i holdt (!) �586 (2 gd), 
Huole �659, Huolle �665, Huohler �680, Håhlle �697, Håhle �7�9, Håle �8��, 
Fr.
Andra belägg efter 1540: Hole �607 OKK s. 8, Huulegårds �665 jrp, Hohle 
�668, Huole, Hole �669 Db, Håhle �7��, Hohle �72� Hfl, Hull u.å. KrA XV:�7, 
Hule u.å. KrA I:6, Huule �673 K, Håle �806 K.
Preposition: i.

Beläggen sammantaget pekar mot att namnet innehåller oblik form av håla f., äldre 
hula, vars vokal skiftar mellan å och u i det dialektala uttalet. Både Håle Övergård och 
Håle Nedergård ligger mellan höga berg och namnet syftar troligen på att att byn 
 ligger som i en håla. Jfr likalydande namn Bd �� s. 45.

Nr � Håle Övergård. �/� uts. fr. Var �659–�680 fr.; �697, �7�9, �825 ofrimans fr. 
(�88� jb). H. Öfwerg. �697, H. Öfwergl �7�9, H. Öfwergård �825 jb, Håle Övergård 
Jr, Håle Fr. 
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Nr 2 Håle Nedergård. �/2 uts. fr. Var �659–�680 �/� fr.; �697 �/� ofrimans frälse, 
�7�9 �/2 ofrimans fr. Från �/� till �/2 mtl �684 (�825 jb). H. Nederg. �697, H. Nedergl 
�7�9, H. Nedergård �825 jb. 

Torp o.d.: Jörön, »en holme» �825 jb. Skrivningen är sannolikt en felskrivning eller 
felläsning av namnet Jörnsö, varom se Bd �4:2 s. 77. F.l. i namnet antas där inne-
hålla mansnamnet Jörn. — Björngärdena. EK. Om namnet är ungt kan det i f.l. 
innehålla mansnamnet Björn. S.l. innehåller gärde n. som i dialekten används både 
för odlad jord och olika typer av ängsmark. — Dalarna. EK. Bebyggelsenamnet har 
ursprungligen åsyftat åkrar. Åkermarken ligger i en dal mellan höga berg. Den plu-
rala formen beror troligen på att flera odlingsdelar en gång betecknades. — Grönvik 
grö!–nvig, två avs. EK(B), EK, Grönwik �84� A nr 79. Bebyggelsen ligger vid en vik 
som sannolikt är den ursprungliga namnbäraren. F.l. åsyftar frodig vegetation. — 
Gunneskog, tp. EK, Gynneskogen, Gyneskogen �84� A nr 8�, Gunnarsskogen 
�860 Ml. F.l. innehåller mansnamnet Gunne eller Gunnar. — Heden, tp, �850 Ml, 
EK. Namnet innehåller hed f., här snarast i betydelsen ’öppen ljungmark’, men 
 möjligen istället ’gemensam betesmark’. Om betydelser av appellativet och namn-
elementet hed se vidare inledningen samt Palm �976 s. 48 ff. och Bd �2:2 s. 336. 
Heden har äldst åsyftat den numera bebyggda slätt som ligger öster om bebyggel-
sen. — Holkegel, btp. Hålkejel �748, Hålckejäl �755 Ml, Hålkegel �84� A nr 8�, 
Hålkegjell �860 Ml. F.l. innehåller holk m., varom se följande. S.l. innehåller gel n. 
’mellanrum, springa, gap; öppning mellan två berg’, varom se inledningen. — 
 Holkegärdet, tp. EK, Hulckegiall �665 jrp, Holkegård �806 KrA Hermelin �8. Tor-
pet tycks under en period legat öde, se Framme �999 s. 20�. F.l. innehåller sannolikt 
holk m. ’källa fodrad med trä, såsom en urgröpt stubbe eller ett laggkärl, i syfte att 
hålla källan öppen och förhindra förorening, ras o.d.’. S.l. innehåller gärde n. ’fält, 
åker, stort och jämnt åkerfält’. Bebyggelsen ligger invid ett öppet fält. Skrivningen 
Holkegård torde vara en sentida förvanskning. — Håbacka, avs. EK(B), EK. F.l. 
innehåller det bohuslänska adj. hå ’hög’. Bebyggelsen ligger nedanför ett högt berg. 
Möjligen är namnet redukt av ett *Håbergsbacka. — Keö, tp. EK(B), EK, Kjöön 
�825 jb, Kjöö �850 Ml. Bebyggelsen ligger på Keö, vars namn är behandlat i  
Bd �4:2 s. 80. Namnet innehåller kid ’liten get’ syftande på att ön använts som bete 
för kid. — Stenhyttan. �8�0 Ml. Namnet innehåller ordet stenhytta f. ’liten låg 
stuga av sten’. Sannolikt har en stenhytta, eller stenstuga som sådana även kallades, 
legat där. Sådana primitiva bostäder var till största delen byggda av sten och hade 
ibland en bergssida som en av väggarna, jfr t.ex. Stenstugan Bd 6:� s. �84. — Stens
vik ste!–nsv–i'g, tp. �860 Ml, EK. Innanför stenbemängd vik. Mot bakgrund av genitiv-
formen på -s är det möjligt att f.l. innehåller mansnamnet Sten. — Tullboden tó2l-bu*–e. 
�820 Ml, EK. Här var i äldre tid tullplats.

Högebergs backe, avs. »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» EKB, Fr.

F.l. innehåller naturnamnet Högeberget.
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Kalvhällan, avs. »Ingår i Smögens m:e» EKB.

Jordeboksbelägg: Kalvhällan Jr, Smögenön Fr. 
Andra belägg efter 1540: Hella �665 Kb, Kalvhällan EK(B). 

F.l. innehåller djurbeteckningen kalv, här med oviss syftning. Djurbeteckningen kalv 
används ofta i ortnamn, framförallt i namn på kringflutna lokaliteter, med betydelsen 
’mindre (kringfluten) lokalitet belägen vid sidan av en större’ (jfr t.ex. Tjörne Kalv 
eller Kalven Bd 7 s. 43 och där citerad litt.). Kanske har hela den ö på vilken Kalvhäl-
lan ligger kallats *Kalven, syftande på läget invid och den storleksmässiga relationen 
till den betydligt större Smögenön.

Kleven med Lännudden K§E2–vEn, avs. »Ingår i Smögens m:e» EKB.

Jordeboksbelägg: Kleven Fr. 
Andra belägg efter 1540: Kleven, Lännudden EK.

Kleven med Lännudden har ursprungligen betecknat en mindre ö med broförbindelse 
till Smögen. Utgångspunkten för namnet är klev f. ’bergsskreva (med branta sidor) i 
vilken det går en stig; trång passage mellan berg e.d.’, här möjligen som naturnamn, 
och naturnamnet Lännudden varom se Bd �4:2 s. 57. En stor bergsskreva finns på en 
del av ön. Om namnelementet klev se inledningen.

Klåvholmen, avs. (Jr Klovholmen). »Utgör Smögenön» EKB (disponerades av 
strandsittare från Gravarne, Tången och Väjern).

Jordeboksbelägg: Klåvholmen Jr, Tången Fr.

F.l. innehåller klåv n. eller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, 
varom se inledningen, syftande på någon av de djupa sprickdalar som löper i öst-väst-
lig riktning över ön. Namnet kan även innehålla plural av klåv n. och syfta på alla 
sprickdalarna.

Knutsdal, kallas Knutsdalen Knu2–tsda*N. �/2 sk. Var �659–�697 ky.; �7�9–�825 kr. 

Jordeboksbelägg: y Knudzdall SP, y Knudzdal �573, i Knudtzdall SP, i Knudtz-
daill �58�, i Knudtzdall SP, �586, Knudsdall �659, Knudtzdahl �665, Knuts-
dahl �8��, Knutsdal Fr.
Andra belägg efter 1540: Knuzdal �602 LrAP, Knudzdall �604 Lr, Knusdal 
�673 K, Knutzdalen �7�� Hfl.

Gården ligger i en av socknens många sprickdalar. F.l. innehåller mansnamnet Knut.

Torp o.d.: Charlottenlund. EK. F.l. innehåller kvinnonamnet Charlotta/Charlotte. 
Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Fogen -en- beror sannolikt på 
påverkan från ytterst tyskt mönster. — Högedal, stp. �748, Högedahl �830 Ml. Nam-
nets sakliga bakgrund är oklar. — Klangetorpet K§A2]_ÉtÖ*r–pÉt, stp. F.l. innehåller 
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 soldatnamnet Klang. En soldat med detta namn bodde här. — Kornehed Ko2N_Éhe. F.l. 
åsyftar sannolikt kornodling. Här bodde enligt uppgift en skomakare med binamnet 
Kornkalle. — Ulvedalen u2§-vÉdA-N. EK. Bebyggelsen är numera borta men låg i en dal 
mellan höga berg. F.l. kan innehålla ulv ’varg’. Det förefaller möjligt att varg i äldre 
tid har hållit till där. Lika troligt är emellertid att det på platsen funnits berguv som i 
dialekten kallats ulv. Jfr t.ex. Ulveberget Bd �5 s. 267 med litt. 

Knutsvik KnU!s–vi'-g. �/2 sk. Var �659–�697, �758 �/� mtl. Från �/� till �/2 mtl �685 
(�825 jb). 

Medeltida belägg: j Knuz vik, j Hnuz vik (!) �338 DN 5 s. �02, j Knuswik �396 
DN 4 s. 494.
Jordeboksbelägg: y Knudtzuig �544 NRJ 5 s. �75, y Knudzuig HL, SP, �573, 
y Knudsuig �573, i Knudtzuigh SP, Knudtzwigh HL, Knudtzvigh �58�, Knudtz-
uigh HL, �586, Knudswig �659, Knutzwijk �665, Fr.
Andra belägg efter 1540: Kunzwig �602 LrAP, Knutsuig �604 Lr, Knudtswijk 
�663, Knudhswijk �663 Db, Knusvik u. å. KrA I:6, Knutsvik �806 K.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: KnU!s-vi'-gÉn.

Bebyggelsen ligger innanför den vik som idag bär namnet Knutsviksleran. F.l. kan 
innehålla mansnamnet Knut. Det är dock tänkbart att namnet innehåller ett numera 
försvunnet ortnamn *Knut, som i sin tur innehåller det terrängbetecknande knut m. Jfr 
det norska dialektala knut m. ’høi bergtop’ (Torp). Namnelementet är vanligt i västra 
Sverige och i Norge. I Värmland och Västmanland förekommer knut i namn på höga, 
runda bergstoppar (jfr t.ex. Saxeknut i SOV 3 s. �02). I Bohuslän tycks det emellertid 
ofta avse mindre rundade, kullformiga förhöjningar i terrängen, jfr Knuten Bd 8 s. 350 
och likalydande namn Bd �7 s. �79. Jfr även Knuten Bd �5 s. 259 f., som betecknar en 
hög och kullrig bergknalt, och det norska Knúden NG 9 s. 225. Om appellativet knut 
ingår i Knutsvik är det möjligt att det åsyftar den relativt låga men tydligt avgränsade 
bergknalle som ligger invid gården. 

Torp o.d.: Bubblekärr bo2b–§Écä*–r, tp. �860 Ml, EK �935–40. Namnet användes vid 
uppteckningstillfället (�940-tal) även om en intilliggande åker. Sannolikt har åkern 
varit ett kärr som senare dikats ut och odlats upp. Lokaliteten ligger i ett sankt område, 
innanför viken Källvik. F.l. åsyftar säkert bubblande sumpgas, något som är vanligt 
förekommande i kärr. Namnet bör förstås som ’kärret som det bubblar (påfallande 
mycket) i’. Om kärr se inledningen. — Fridhem, avs. EK(B), EK. Namnet är ett 
vanligt modenamn, se inledningen. — Knutsvik, avst. �933. EKB. Om namnet se 
ovan. Kärrshålan, tp. Kjerrshåla �820 Ml. Möjligen är torpnamnet givet i anslutning 
till den närbelägna och större bebyggelsen Kärrhåla, varom se nedan. Foge-s- är till-
lagt i uttalslättande syfte. — Lindräckan li2ndræ*K–a. EK. Namnet innehåller boh. lind-
räcka f. ’plats där man dränker, boh. dräcker, lin för rötning’. — Mariero. EK, EK(B). 
F.l. innehåller kvinnonamnet Marie. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namn-
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givning. Namngruppen innehållande -ro, som har varit mycket produktiv i denna typ 
av unga bebyggelser, har ytterst tysk förebild. Se Benson �972 s. 34 ff. Se även inled-
ningen. — Myren. �839 Ml. Namnet åsyftar myrmark. — Rosenlund, avs. EK(B), 
EK. Vanligt namn. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning och anses 
vara givet efter ursprungligt tyskt mönster, se Hallberg �976 s. 60, Bd �5 s. XXX och 
inledningen. — Solhem, avs. EKB. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namn-
givning, se inledningen. — Utsikten, avs. EKB. Bebyggelsen ligger högt. Lokaliteter 
som bär namnet är ofta belägna på eller invid höjder med god sikt, se OGBReg och 
inledningen. Namnet är ungt och ett utslag av mönsterbetingad namngivning. — Örn 
öN, två avs. �860 Ml, EK(B), EK. Inbyggare: ö2–NranÉ.. Namnet betecknar idag en be-
byggelse bestående av flera hus. En del av bebyggelsen ligger under Anneslätt, varom 
se ovan. Namnet innehåller ör m. ’grus, grusmark’, sannolikt syftande på den grusbe-
mängda jord som finns på platsen och som kanske är rester efter en större, numera 
försvunnen grusrevel. Se Örn hos Hellquist �903–06 s. 802 ff. och Modéer �933 s. 66. 
Möjligen är Örn i Knutsvik ett ursprungligt naturnamn betecknande det område på 
vilket bebyggelsen ligger.

Kristens holme, avs. »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» EKB, Fr. 

F.l. innehåller mansnamnet Kristen om vilket se Lind �905–�5 sp. 7�7 f.

Kronovattnet. Upptaget �929 (enligt tillfogad anteckning �88� jb). Fr. 

Namnet betecknar en del av det öppna havet med holmar och skär. Det är säkert inte 
folkligt. Jfr t.ex. den kamerala termen kronoholme ’holme tillhörig kronan’ (SAOB  
K 29�8).

Kungshamn Ko2]sha*m…n. Kungshamns kommun och församling EKB. 

Andra belägg efter 1540: Kongs Haun A II 28, Kongshamn �748 Hahn s. 353, 
Kongz Hamn �673 K, Stranden Kongs-Hamn �746 Oedman s. 233. 

Namnet avsåg ursprungligen ett fiskeläge kring vilket tätorten vuxit fram. Det har 
också använts som församlingsnamn. Det är oklart vad f.l. innebär. Namn på Kungs- 
kan ha olika sakliga bakgrunder. De anses ofta syfta på att lokaliteten utgjort kungens 
(dvs. kronans) mark, se t.ex. Kongs- i NSL s. 263, Kongsvik lille og store i NG ��  
s. �63 och Kongsvik hos Sahlgren �923 s. �8� f. Detta kan vara fallet även när det gäl-
ler Kungshamn. Man kan inte utesluta att en temporär tullstation funnits på platsen; 
denna möjlighet nämns för Kungsbacken i Bd �6 s. 85. I samband med sillfiskeperio-
der inrättades sådana på olika håll i Bohuslän. Om detta se Molander �924 s. � ff. Se 
om namnet Kungshamn även Lindroth �9�8 s. �02 och SOL s. �76. 

Bebyggelser inom tätorten Kungshamn: Bensemyren be2-nsEmy*_rE. Namnet betecknar 
en f.d. myr (varom se Bd �4:2 s. �24) som vid uppteckningstillfället (�965) var en 
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bebyggd hustomt vid sydligaste delen av Björkgatan. Marken ägdes av en Bense-
 Josef, en av två bröder som tillsammans kallades Bensrarna, se vidare Bd �4:2 s. �24 
(beträffande personbeteckningen Bensrarna jfr Hansrarna i Bd �9:� s. 20). — Dam
marna da2m–a)nE el. Isdammarna i2-sda*m–a)nE. Namnen betecknar ett bostadsområde 
vid Dinglevägen. Isdammarna uppfattas av upptecknaren (Tomas Görling �965) som 
det äldre namnet. Båda namnen syftar sannolikt på numera försvunna vattensamlingar. 
Bostadsområdet har idag det officiella namnet Hagaberg. — Djupemyr, L., St.  
le2l-E, sto2–rê dy2bêmy*_r. Namnen betecknade ursprungligen två myrar. Dessa dikades ut 
på �950-talet, och Lilla Djupemyr är numera en hustomt belägen i hörnet av Varvs-
gatan och Änggatan. Stora Djupemyr var vid uppteckningstillfället (�965) en lekplats. 
— Fredriks hage fre1d–reKs ha2ƒw–ê. Namnet betecknar ett hus i hörnet av Bäckeviks-
gatan och Storemyrsgatan. En person vid namn Fredrik byggde huset år �820. S.l. 
syftar på att det förr var en kohage på den plats där huset nu ligger. — Hallbergs hage 
ha2l-bäS ha2ƒw–ê. Namnet betecknar en f.d. kohage som låg där Skräddaregatan och 
Bäckeviksgatan korsas. Platsen är numera bebyggd. Hagen ägdes av en man vid namn 
Hallenberg, som i dagligt tal kallades Hallberg. — Hummertenan ho2m–öTe'-nA. Nam-
net betecknar det hus som idag har adress Nygatan 62. Huset användes förr av baptist-
församlingen. Namnet innehåller ordet hummertena f. ’hummerkupa’. Om ordet tena 
se t.ex. Tenskär i Bd �9:2 s. 52. — Jänkemagasinet jæ2]_KEmA)gasi'n–t. Namnet beteck-
nade ursprungligen ett sillsalteri, som byggts av en James Andersson och hans bror 
vilka bar det kollektiva binamnet Jänkarna jæ2]_Ka)nê ’amerikanerna’. Vid uppteck-
ningstillfället (�965) var sillsalteriet rivet, och på platsen fanns då istället en konserv-
fabrik. — Kallaremyren Ka2l-arEmy_*re9 el. Källaremyren. Namnet betecknar flera hus 
på båda sidor om Hallindenvägen. Källaremyren fungerar också som kvartersnamn. 
Namnet betecknade primärt en myr. Möjligen är formen Källare- en förvanskad, på 
missuppfattning beroende, skrivning. Är den ändå riktig, kan f.l. i namnet syfta på 
någon numera försvunnen jordkällare på platsen. Utgår man från att formen Kallare- 
är den ursprungliga, får f.l. sägas vara dunkel. Möjligen innehåller den verbet kalla 
med -are-utvidgning, syftande på att man kallat, dvs. ropat efter något, t.ex. kreatur, 
på platsen. Jfr t.ex. Roparestenen i Bd �9:2 s. 48. Om västsvensk -are-utvidgning se 
inledningen. — Kormyren Ko2–rmy*_re9. Namnet betecknade ursprungligen en numera 
försvunnen myr som låg på nuvarande Skolgatan. F.l. är dunkel. Möjligen kan den 
sammanhållas med det i Bd �8 s. 78 behandlade kore Ko2–rê m. ’utkant’. Detta stämmer 
väl med sakförhållanden, eftersom myren ännu i upptecknarens barndom (�940-talet) 
låg i utkanten av samhället. Ordet är dock svagt belagt. — Kroken Kro!–gên. Namnet 
betecknar det som förr var den sydligaste delen av bebyggelsen i Gravarne. Namnet 
syftar sannolikt på att vägen gör en krök här. — Kuba Ku!–ba. Namnet, som är ett upp-
kallelsenamn, är ett yngre namn på Trankoket (varom se nedan). Kuba användes, en-
ligt uppteckningar, främst av yngre personer och togs i bruk i början av �900-talet. 
Namngivningsgrunden är okänd. I början av �900-talet lösgjordes Kuba från Spanien 
och den kubanska republiken inrättades. Möjligen kan denna händelse ha bidragit till 
att landet kommit att omtalas i Bohuslän. — Kyrkehagarna cU2r-Kêha*ƒw–a)nE. Namnet 
betecknar de beteshagar som låg mitt emot kyrkan i det som idag kallas Kyrkparken. 
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— Leviatans hus le-viA!–tans hu–*s. Namnet betecknar en liten stuga på nuvarande Rapp-
mansgatan. Stugan tillhörde, enligt uppteckningar (Tomas Görling �965) »försam-
lingen». Här bodde en Levin Stefanusson med binamnet Leviatan, vilket sannolikt,  
av okänd anledning, anspelar på det bibliska havsodjuret Leviatan. — Lille hagen  
le2l-E ha2ƒw–ên. Namnet betecknar en hustomt på Nygatan, på krönet av den backe som 
går upp från hamnen. Här fanns förr en beteshage. — Lilla Helvetet le2l-E hæ2l-vEtEt. 
Namnet betecknade vid uppteckningstillfället (�965) två hus på Bäckeviksgatan. Det 
ena var redan då rivet. Enligt upptecknaren (Tomas Görling �965) har husen fått sitt 
nedsättande namn »efter råbarkade karlar som bodde där». — Nilgatan ni2-lgadA el. 
Nilvägen ni2-lvæ*j_ên. Namnen betecknar (del av) det som numera är Nygatan. F.l. inne-
håller sannolikt ett kvinnonamn Nila. En kvinna kallad Nila bodde här. Se vidare  
Bd �4:2 s. 93. — Petter Olssons hage petEr o!l-söns ha2ƒw–ê. Namnet betecknar en 
hustomt på Kyrkogatan 39. F.l. innehåller namnet på en av de tidigare ägarna, Petter 
Olsson (som dog omkring �9�0). S.l. erinrar om att det i äldre tid var en beteshage på 
platsen. — Petterssons kulle pe1t-ESEns KÖ2l-ê. Namnet betecknade primärt ett brant 
berg mellan idrottsanläggningen Kungshamnsvallen och bebyggelsen Österbacken. 
En Pettersson bodde i närheten av berget, närmare bestämt i huset Fredriks hage var-
om se ovan. — Pillans pi2l-A)s. Namnet betecknade en låg enkelstuga som revs år �953. 
Stugan låg vid nuvarande Pillas gata. Stugan har, enligt uppteckningar, fått namn efter 
en kvinna som kallades Pilla el. Pille-Katarina. — Prästhagen præ2s-tha*ƒw–ên. Nam-
net betecknar det som numera kallas Bäckeviksparken. Här låg förr en av prästgårdens 
beteshagar. — Roparebacken ro2–ba)rEba*K–En. Namnet betecknar en slip och en meka-
nisk verkstad nedanför Kungshamnsberget. F.l. innehåller verbet ropa med -are-ut-
vidgning (varom se inledningen). Härifrån ropade man i äldre tid över till Hasselösund 
för att bli hämtad med båt. — Rävestugan rä2–vEstÖ*vA). Namnet betecknar ett hus på 
nuvarande Sandbogengatan. Här bodde en man med tillnamnet Räven. — Sandbogen 
sa2n–bÉwÉn, sA2–mbo*ƒw–Én. Namnet betecknar ett hus som förr var handelshus, se vidare 
under Sandbogen nedan. — Sandboghagen sA2–mbowha*ƒw–ên. Namnet betecknade vid 
uppteckningstillfället (�965) kyrkogården vid Sandbogen, men avsåg ursprungligen 
en beteshage. — Sandklåvan sA2–]K§Ö*v-A). Namnet betecknar en lekplats innanför Tånge-
kilen. Det betecknade ursprungligen den klyfta som går i Segelmakaregatans sträck-
ning. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se 
inledningen. — Sjömanskalles hus »ö2–mansKA*l-ês hu*–s. Namnet betecknar ett hus i hör-
net av Skolgatan och Brödkortsgatan. En man med binamnet Sjömanskalle bodde 
under �900-talets första hälft här. Sjömanskalle hade tidigare varit sjöman men blev 
sedan kyrkväktare. — Store backe sto2–rê ba2K–E. Namnet betecknade ursprungligen en 
beteshage men är nu en del av Brödkortsgatan. — Storejylland sto2–rêjy*l-an. Namnet 
betecknade en backe som användes som kälkbacke vintertid. Den gick mot Tången-
vägen och Läggarebacken. Backen var vid uppteckningstillfället (�966) förstörd av 
stenhuggeriverksamheten. Namngivningsgrunden är okänd. — Svens Brittas svæ!n–s 

bri1t-as. Namnet betecknar ett hus på Brunnsplatsen �. Här bodde Britta och hennes 
make Sven Persson. Se även Brittas myr eller Sven Persa Bd �4:2 s. �25. I huset fanns 
fram till �965 en diversehandel. — Tjuvsund ty!f_sUn. Namnet betecknar den del av 
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Kungshamn som ligger vid Tjuvsundsberget (Bd �4:2 s. ��4). Namnet är sekundärt 
till naturnamnet Tjuvsund, som betecknar sundet mellan Tjuvsundsholmen och fast-
landet. Se Tjuvsund Bd �4:2 s. 20. — Tomas hage to!–mas ha2ƒwê. Namnet betecknade 
ursprungligen en liten stuga där en Tomas bodde. Numera ligger här ett villaområde. 
— Toppen tÖ2p_ên. Namnet betecknar en backe som löper från toppen av en höjd. — 
Tredjegatan tre2j_êga*d–A. Namnet (som även behandlas i Bd �4:2 s. 95) betecknar den 
tredje gatan som byggdes i Gravarne. Den första gata som byggdes var Kyrkogatan, 
den andra var Nilgatan och den tredje gatan, som byggdes parallellt med de båda 
 andra, fick namnet Tredjegatan. — Vallyvallen va!l-yva*l-En. Namnet betecknar en fot-
bollsplan bakom Folkets hus. Planen har fått sitt namn efter en Vally Löfquist som vid 
uppteckningstillfället (�968) bodde intill fotbollsplanen. — Varpens va2rpEns. Nam-
net betecknar ett hus vid Skräddarhålet. Huset byggdes av en man med binamnet 
Varpen, syftande på att personen i fråga ursprungligen kom från bebyggelsen Varpet 
vid Klevekilen. — Vita briggen vi2-dE bre1g_En. Namnet betecknar ett hus där Fräls-
ningsarmén förr hade sin lokal. Vid uppteckningstillfället (�968) användes huset som 
magasin av ABBAs konservindustri. F.l. åsyftar husets färg; det har enligt uppteck-
naren »alltid varit vitmålat». Sannolikt har det ståtliga, vitmålade husets utseende 
föranlett en skämtsam jämförelse med en brigg. — Österbacken ø2s-têrba*K–ên. Namnet 
betecknar dels Bäckeviksgatans och Dinglevägens korsning, dels bebyggelsen öster 
om denna korsning. Bebyggelsen utgjorde tidigare området Bäckeviks östligaste del.

Källaremyren, avs. Jr, Tången Fr. Källaremyren är idag en del av samhället  
Tången. Förr fanns här en myr. Det är ovisst vad f.l. åsyftar.

Kärrshåla cæ2S_vU*–§. 

Jordeboksbelägg: y keerßull �544 NRJ 5 s. �75, y Kiershale HL, y Kierhol SP, 
y Kuershull, y Kiershull �573, i Kiershulle HL, Kierßholdt SP, i Kierßhulle 
�58�, i Kiershulle SP, HL, i Kiersuall �586, Kiersshuoll �659, Kiärssholle 
�665, Kiärsshole �680, Kiershulle, Kiärshulle �697, Kiärsshålle �7�9, Kiers-
hulan, kiärshullan �758, Kjerrhåla, Kjershåla �8��, Kärrshåla Fr.
Andra belägg efter 1540: Kierssuol �602 LrAP, Kerswold �666 Db, Kierswoll 
�666 Kb, Kjärsholan �7�� Hfl, Kjärshohle �7�9 Hfl, Kiärshulan �748 Ml, 
 Kiärhula u. å. KrA XV:4, Hulla u.å. KrA I:6, Kärshåla, Kärshålan �806 K.
Inbyggare kallas: cä2S_vU*–¬.

Kärrshåla ligger längst in i en av de sprickdalar som löper genom socknen. Gården är 
omgiven av höjder. Omgivningarna är sanka och nära gården rinner Kärrhålans bäck; 
den avvattnar Stora Dalevatten som till största delen utgörs av sumpmark. F.l. innehål-
ler kärr n. som i bohuslänska namn betecknar antingen sumpmark eller snårskog eller, 
vilket tycks vara det vanligaste, snårskog på sumpig mark. Sannolikt har kärr i det här 
aktuella namnet betydelsen ’sumpmark’. Om ordet och namnelementet kärr se vidare 
inledningen.
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 S.l. är oklar. Yngre skrivningar antyder att den innehåller hål n. eller håla f. i så fall 
syftande på gårdens inflikade läge mellan höga berg. Såväl namnets uttal som skriv-
ningar som t.ex. y keerßull av år �544, Kierssuol från �602 samt �600-talsskrivning-
arna Kerswold, Kerswoldh, Kersswoldh osv talar dock emot detta. 
 Möjligen bör s.l. istället sammanhållas med det av Lars-Erik Edlund (20�0 s. 2� ff.) 
behandlade ordet valv. Fsv. har hvalf n. och f. ’hvalf, hvälfdt tak, hvälfdt rum’ (Söder-
wall) och hvälva ’hvälfva, förse med hvalf, bygga med hvalf’ (Söderwall). I fvn. finns 
hvalf n. ’Hvælving, hvælvet tag eller Dække’, ’Skjoldets indre, hule eller hvelvede 
Side’ (Fritzner), hvalfr n. ’kvelv, kvelving, kvelvtak’, ’innside av skjold’ (Norrøn ord-
bok). Jfr även fvn. holfa ’ligge hvœlvet’ (Fritzner) och isl. í-hvolfur ’konkav, indbuet, 
indhvælvet’ (Blöndal). Såsom påpekas av Edlund (a.a.) har hvalf och därmed besläk-
tade ord i fornspråken kunnat användas både om konvexa och konkava former. I 
svenska och norska dialekter finns valv och därmed samhöriga former med terrängbe-
tecknande betydelser representerade, använda både om höjder och steniga terränger 
och om sänkor och dalgångar. Det i detta område mest intressanta jämförelsemateria-
let torde vara det norska. I norska dialekter möter t.ex. kvelv n. ’Hvælv’ och kvelv  
m. ’en Hvælving’ och ’en Huulning, en rundagtig Fordybning imellem Bakker eller 
Bjerge’ (Aasen) och kvelva f. ’skaalformig Dal’ (Ross). Vidare anför Norsk ordbok 
kvelv m., n. med bl.a. betydelserna ’skålforma dalsøkk’ och ’rundvoren fjellformasjon’. 
Med tanke på gården Kärrshålas läge i en inskjuten dalgång förefaller det tilltalande 
att sammanhålla s.l. med det terrängbetecknande valv eller ett ord besläktat med detta 
med en betydelse ’valvliknande sänka e.d.’. Det kan dock på saklig grund inte helt 
uteslutas att valv har betydelsen ’höjdformation e.d.’, syftande på någon av de om-
givande höjderna. Paralleller till en betydelse ’dalgång, sänka’ erbjuds dock i det bo-
huslänska namnmaterialet. Jfr t.ex. gårdnamnet Valven i Bd �2:� s. 97, åkernamnet 
Välven i Bd �7 s. 230 och Valvemyren i Bd �� s. �07. Ytterligare en parallell anförd av 
Edlund (a.a.) är t.ex. ett norskt Hvelven som i NG 5 s. 228 knyts till norskans kvelv 
’Hulning, rundagtig Fordybning mellem Bakker eller Bjerge’. 

Nr � Kärrshåla. �/2 sk. �685 från �/� mtl till �/2 mtl (�825 jb). 

Nr 2 Kärrshåla, Lilla, en äng. Lille Kiärshulle �697, Lille Kiärsshålle �7�9, Lilla 
kiärshullan �758, K. Lilla �8��, K. �88� jb, Lilla Kiärshula under Kiärshulan �748, 
L:a Kiärshålan under Kiärshålan �755 Ml.

Torp o.d.: Buxmyr. �825 jb. Skrivningen återger sannolikt ett *Byxmyr syftande på 
tudelad form. Jfr OGBReg. — Hönsebetet, se Platsen el. Hönsebetet. — Kroken 
Kro1–, avs. �839 (bst.), �860 (tp) Ml, EK(B), EK. Vid en äga vars ände har krokig form. 
— Platsen el. Hönsebetet pla!s–Én el. hö2n–sÉbe*d–Ét, tp. Hönsebetet EK. Platsen innehål-
ler plats m. ’torp, mindre hemman’. Namnet Hönsebetet vittnar om att hönor hållits på 
den intilliggande betesmarken. S.l. innehåller ordet bete n. ’plats för bete’. — Rese
myr. �8�� jb. Sannolikt innehåller f.l. det mot norska dialektala ris n. ’forhøining, 
høieste punkt paa bakke’ (Torp) svarande boh. riss res- n., varom se t.ex. Björnbär-
risset Bd �9:2 s. ��5 f. och »Reset» a.a. s. �88. — Vilhelmsberg, avs. EK(B), EK. F.l. 
innehåller förnamnet på en förutvarande ägare, Vilhelm Andersson.
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Liggarebacken, avs. Jr, »Ingår i Tångens m:e» EKB, Tången Fr.

Namnet torde betyda ’backen där man ligger’ men namngivningsgrunden är okänd. 
För annat tolkningsförslag se dock Lekare- el. Liggarebacken Bd �5 s. ��.

L. Djupedal, se Djupedal, Lilla.

L. Gulskär, se Gulskär, Lilla.

L. Lönnekärr, se Lönnekärr, Lilla.

Linddal li2n–da*–§ (Jr Lindal). �/2 sk. 

Medeltida belägg: j Lindal �338 DN 5 s. �02, j Lindale �39� RB s. 375.
Jordeboksbelägg: y Lendall, y Lindal, y Lømdal �573, i Lhindall SP, �58�, i 
Linndall SP �586, Lindahl �659, Lindal �88�, Linddal Fr.
Andra belägg efter 1540: Lindall �602 Lr, �602 LrAP, �604 Lr, Lindahl �7�� 
Hfl, Lindal �748 Ml.
Preposition: på.

F.l. innehåller antingen växtbeteckningen lin, som i dialekten uttalas lin–, eller träd-
beteckningen lind. Det är utifrån beläggen svårt att avgöra vilket alternativ som före-
ligger. Jfr t.ex. »Lindalæ» Bd 20:� s. �08 och Lindalen Bd �5 s. 93. Gården ligger i  
en dal.

Torp o.d.: Agalund, avs. EK(B), EK. Namnet förefaller vara ungt som bebyggelse-
namn. F.l. är oklar. — Aspelunden, avs. EK(B), EK. Ung namntyp. — Dalarna. 
Dalarne �825 jb. — Linddal, utbruk. Lindahl �820 Ml. Ligger inom Knutsviks ägo-
område. — Linddalsbacken, stp. Lindalsbacken �860 Ml. F.l. innehåller ortnamnet 
Linddal varom se ovan. Enligt uppteckningar bodde där under en period en soldat vid 
namn Lind. — Linddalsmyr, tp. Lindalsmyr �830 Ml, �839 (und.), �850 (bst.) Ml. 
F.l. innehåller ortnamnet Linddal varom se ovan.

Lycke lö2K–É, lö2K–ö. �/� sk. 

Medeltida belägg: j Lyckiu �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Lyøcke �544 NRJ 5 s. �76, y Løcke SP, �573, y Locke  
(2 ggr) �573, i Løcke SP, Løicke HL �58�, i løcke HL, �586, Lyche �659, 
�665, Lycke �680, Fr.
Andra belägg efter 1540: Løcke �602 LrAP, �604 Lr, Lycke �660 Db, Lyche 
�66� Db, Löcke �663 Db, Löke �663 Db, Löche �680 Kb.
Preposition: i.
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Namnet innehåller en böjningsform av fvn. lykkja f., sv. lycka ’inhägnat jordstycke, 
inhägnad mark’. Jfr t.ex. Hellberg �967 s. �7�, NG � s. �49 (Løkke) och Bd �9:� s. �43 
f. (Lycke).

Hemmansdelar: Stämmet. �/�6 mtl. EK(B), Stämmen EK. Namnet innehåller stäm-
me n. eller stäm m. ’fördämning, kvarndamm’ och syftar på en fördämning i det in-
tilliggande vattendraget.

Torp o.d.: Bokklåvan, f.d. stp. Boklåfvan �830 Ml. Namnet är sekundärt till ett natur-
namn Bokklåvan (varom se Bd �4:2 s. �29), som betecknar en klyfta i Skyggeberget 
där det växer bok. — Dalarna, stp. Dahlarne �820 Ml, Dalarne �825 jb. I en dalgång. 
— Jonshyttan, bst. �860 Ml. F.l. innehåller mansnamnet Jon och s.l. hytta f. ’liten 
stuga, koja’. — Lyckholm, avs. EK(B), EK. Ungt, troligen föga folkligt namn. Nam-
net är sannolikt bildat i anslutning till moderbebyggelsens namn Lycke, varom se 
ovan. — Stenhuset, f.d. stp. �850 Ml. Jfr Stenhyttan ovan. — Storesten, bst. �839 
Ml. — Trångemyren, f.d. stp. �839 (två tp), �850 (bst.) Ml. Namnet har tidigare varit 
ett ägonamn betecknande mark invid åkern Trånget, varom se Bd �4:2 s. �34.

Långeland lA2]_Éla*–n. �/2 sk. Var �659–�697, �758 �/� kr.; �7�9 �/2 kr. Från �/2 till 
�/4 mtl �68� (�825 jb); från kr. till sk. �760 (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: y Langeland �544 NRJ 5 s. �74, y Langland KrL, y Lange-
landt SP, y Langland HL, y Langlandt, y Langelant �573, i Lanngelanndt SP, 
Langlanndt KrL, i Langelandt HL, �58�, i Langgelandt KrL, i Langgelanndt 
SP, i lannggelanndt �586, Langeland �659, Långelandh �665, Lan(n)gelandh 
�680, Långeland �7�9, Fr.
Andra belägg efter 1540: Langland �602 LrAP, Langelannd �604 Lr, (»Crono-
gårdh») Langelandh �663, �666, Langeland �670, Långelandh �67� Db, Lange-
lan �679 Kb, Långeland �755 Ml. 
Preposition: i.

Långeland ligger i en av de långa sprickdalar som löper genom socknen. F.l. innehål-
ler det bohuslänska adj. lang ’lång’ och åsyftar den långsmala formen hos gårdens 
ägomark. S.l. innehåller land ’jordstycke, åker’, varom se inledningen och även SOL 
s. �85 och Bd �9:� s. XXVII f. Jfr likalydande namn Bd �5 s. 35 f.

Torp o.d.: Löken, stp. EK, �830, Lögen �8�0 Ml, �825 jb. Namnet innehåller boh. lök 
m. ’djup, bred och sakta rinnande bäck’, en motsvarighet till det norska dialektala løk 
’djup och sakta rinnande bäck; vattendrag; vattensamling i en myr; stilla vik av älv 
m.m.’, om ordet se Jonsson �966 s. 270 f. Namnet syftar på det intill bebyggelsen 
flytande vattendraget. — Tuvorna, tp. Tufvene �820 Ml. Platsen är olokaliserad. 
Namnet innehåller tuva f., möjligen i betydelsen ’mindre tuv- eller kupliknande höjd’, 
jfr t.ex. Tuvan Bd �5 s. �57 med litt. 
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Långemyr, avs. Fr.

Namnet betecknar idag ett bostadsområde men avsåg ursprungligen en långsmal,  
sank äga.

Långevik lA2]_vi'-g. �/2 uts. fr. Var �659–�680 fr.; �697–�7�9 ofr. fr. 

Jordeboksbelägg: ij, y Languig �573, i Lannguig �58�, i languigh �586, Lange-
wig �659, Langewijk �665, Langevijk �680, Langewijck �697, Långewijck 
�7�9, Långewik �758, Långevik �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Langewijk �663, �668 Db, Långewyk �665 jrp, 
Langewiig �664 Kb, Långevijk �673 K, Langewig �680 Kb, Långewik �7�� 
Hfl, Långwijk �748, Långewik �755 Ml. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: lA2]_vi'-gA (avser väl en kvinnlig innehavare). 

Bebyggelsen har sannolikt fått namn efter den påfallande långsmala vik vid gården 
som idag bär namnet Ödgårds lera. Se bild 7.

Hemmansdelar: Dalen da1–“. �/8 mtl. EK(B), EK. Ligger i en dal mellan höga berg. 
— Långevik. �/32 mtl. EK(B), EK. Se ovan. — Myrarna my2_ranE. 5/96 mtl. EK(B), 
EK. Namnet åsyftar myrar vid gården, numera utdikade och uppodlade. — Myrarna. 
3/70 mtl. EK(B), EK. Se föregående. — Stämmet stæ!m–e. 7/�28 mtl. EK(B), EK. 
Namnet innehåller stäm n. ’fördämning’, syftande på fördämningar som funnits i det 
intilliggande vattendraget.

Torp o.d.: Bomyren, tp. �665 jrp, Bomyr �673 Kb, Bomyra �7�� Hfl, Bomyren �748, 
Bomyra �755 Ml, Bomyr �8�� jb, Bomyren �830 Ml. F.l. åsyftar säkert fiske- eller 
spannmålsbodar. — Husholmen. �8�0 Ml, EK(B), EK. Namnet betecknar den största 
ön i Långeviks skärgårdsområde och syftar på att det förr (enl. lantmäteriakt från 
�798) låg tre hus på holmen. Se Bd �4:2 s. 50. — Hälsingeberg hæ2l-se]Ebä*r–j, tre avs. 
EK(B), EK. Bebyggelsen ligger på en höjdplatå. F.l. kan syfta på att någon person från 
Hälsingland haft med platsen att göra. — Myren. �8�0 Ml. — Trossemyr(en), tp. 
Trossemyr �830, Tråssemyr �839 Ml. F.l. innehåller sannolikt boh. tross n. ’multnat 
trä, kvistar, stubbar o.d.’, jfr Trossö Bd �9:2 s. 63 med litt. — Ödegården. �864 
Askum nr �53, �54. Ögården �825 Askum nr 6�. En ödegård låg enligt en skiftes-
karta från �824 (Askums sn Långevik nr �) i västra delen av Långevik. Se även Fram-
me �999 s. �99. Jfr även naturnamnet Ödgårds lera (varom se Bd �4:� s. 39) beteck-
nande en vik söder om ödegården. Om namn innehållande ödegård se Ödby nedan.

Lönhult, en äng. Utesluten ur Jr �929 (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: Lønholtt SP, for Lundholdt HL, for Lønholtt �573, Aff 
Lhønnholtt SP, For Lhønnholdt �58�, Aff lønnholdt HL, SP, �586, Löendhult 
�659, Lönhullt �665, Löhnhuldt �697, Lönhult �758, Fr.
Andra belägg efter 1540: Lönholt �748 Ml. 
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F.l. innehåller sannolikt trädbeteckningen lönn. S.l. innehåller hult, holt n. ’liten skog’, 
’höjd’ m.m. Om namnelementet se vidare i inledningen. Det är omöjligt att avgöra om 
det är betydelsen ’liten skog’ eller ’höjd’ som föreligger i namnet Lönhult.

Lönnekärr, Lilla, kallas även Heden he!–Én, he-. �/4 sk. Var �697–�758 kr. Ökat till 
�/4 mtl �666 (�825 jb); från kr. till sk. �760 (�825 jb). 

Jordboksbelägg: Lille löhnekiär �697, Lille Löhnekier �7�9, Lilla Lönnekier 
�758, Lilla Lönnekjerr �8��, Lönnekjerr Lilla �825, Lönnekärr Lilla �88�, Jr, 
Lönnekärr Fr.
Andra belägg efter 1540: Lilla Lunekier (på Askums gårdars utmark) �665 jrp, 
Lönnkiärr �748, L:a Lönnekiärr �755 Ml, Lönnekärr, Lilla EKB, Hede EK. 

Lilla Lönnekärr omtalas i jrp �665 som »en ödeplats eller tomtställe». I RB (�39�  
s. 377) förtecknas två gårdar i Lönnekärr under Tossene. En av dessa anses av Framme 
(�999 s. 204) vara ödegården Lilla Lönnekärr som har brukats under byn Askum. 
 Lönnekärr har alltså delats: Lilla Lönnekärr fördes till Askum medan Stora Lönnekärr 
kom att tillhöra Tossene. Gårdarna Lönnekärr blev �/4 skatte vardera. För tolkning av 
namnet se Lönnekärr i Tossene sn. Det alternativa namnet Heden innehåller hed f. 
’öppen ljungmark’ eller ’gemensam betesmark’. Om betydelser för namnelementet 
hed se vidare inledningen samt Palm �976 s. 48 ff. 

Torp o.d.: Toftehagen. �8�0 Ml, �825 jb, Tofthagen �830 Ml. Namnet betecknar åker-
mark, men förr låg hus på platsen. F.l. innehåller toft f., sidoform till tomt, sannolikt 
med betydelsen ’enskild mark med hus, hustomt; ödetomt’. Se samma namn Bd �4:2 
s. �58 med litt. och om toft inledningen. — Vassklåvan, tp. Wassklåfwan �839 Ml. 
F.l. innehåller sannolikt gammal gen. vats (> vass) av vatten. Området är vattensjukt. 
S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inled-
ningen.

Malmön, ma2l-mø(n), ma2l-mø–*, ö och fiskeläge. Fiskeläge �7�9. Var �659–�697 �/� kr.; 
�758 �/� sk. 

Jordboksbelägg: paa Mallmø �544 NRJ 5 s.�78, Malmøø KrL, y Molle �573, 
paa Molløe KrL �58�, Paa Moløe KrL �586, Malmöe �659, Mallmö �665, 
Mallmö �680, Mallmöe �697, Malmö �7�9–�825, Malmön �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Malmöen �658 K, Malmö �664 Kb, Mallmö �664 
Db, �748 Ml, Mallmöe �670, Malmöe �672 Db, Malmöön �673 K, Mallmön 
�755, Malmö Fiskeläge �8�0, �820 Ml (under Risdal), Malmön u.å. KrA 
XV:4. 
Preposition: på. 
Inbyggare kallas: ma2l-möarE, ma2l-möbo*–n el. (nedsättande) ma2l-möpU*t-ar.

F.l. innehåller malm. Ordet malm m., som hänger samman med verbet mala och har 
ursprungsbetydelsen ’något sönderkrossat’ (SAOB M �33), syftar i ortnamn ofta på 
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riklig förekomst av grus eller sand. På öns östra sida finns sandstränder. Stenindustri 
har gjort att öns utseende drastiskt förändrats under årens lopp vilket gör att det är 
mycket svårt att uttala sig om namnets sakliga bakgrund. 

Torp o.d.: Dammen dA!m…Én, tp. Namnet syftar väl på att en damm funnits på platsen. 
— Draget drA–t, förr stenhuggerisamhälle, nu del av samhället. EK. Namnet på bebyg-
gelsen är sekundärt till naturnamnet Draget (varom se Bd �4:2 s. 7), som betecknar 
det sund som skilde Drags holme från Malmön. Namnet innehåller drag drA– n. ’vind-
drag’ syftande på hård västlig vind. — Fiskeläget fe2s-Kêlæ*–gêt. Fiskeläget är de mesta-
dels från Blekinge inflyttade stenhuggarnas namn på tätorten på Malmön. Kallas av 
infödda Stranden, varom se nedan. — Hasseländen ha2s-lE–*n. Namnet betecknar ett 
område som förr utgjorde utkanten av samhället Malmön. Kallas även Tampen, varom 
se nedan. Enligt uppteckningar från �965–�966 har området fått f.l. i sitt namn efter 
en kvinna från Hasselösund, som bodde i det nordligaste huset. Namnet kan vara  
redukt av ett *Hasselösundänden. — Hästhuset hæ2s-thu*–söt. Namnet betecknar ett  
hus mitt i tätorten på Malmön. Namngivningsgrunden är okänd. — Kullebacken  
Kö2l-êbAK–ên, del av samhället Malmön. EK, Kullbacken EK �935–40. På en sluttning 
från Kulleberget (varom se Bd �4:2 s. �06) ner mot den del av bebyggelsen som  
kallas Kullen. — Kullen Kö2l-ên, KÖ2l-n. Del av samhället Malmön som ligger på en berg-
kulle nedanför Kulleberget. — Kvarnvik Kwæ2–Nêvig. EK(B), EK. Bebyggelsenamnet 
innehåller viknamnet Kvarnvik(en), varom se Bd �4:2 s. �2 f. Sannolikt har en kvarn 
stått vid viken. — Kyrkotomten, avs. EKB. Vid kyrkan. — Myren my!_re*–. EK. Bebyg-
gelsen ligger i en sänka med myrmark mitt på ön. Numera är myrmarken utdikad. — 
Olofsholm el. Snurran snu2r–A, beb. Olofsholm EK. Postanstalten på platsen, inrättad 
år �88�, fick namnet Olofsholm, som ursprungligen betecknade en del av hamnen där 
Olof Christiansson bedrev sillsalteri och tunnbinderi. Snurran, som är ett ursprungligt 
naturnamn, åsyftar säkert att vindar och strömmar snurrar, dvs svänger runt en holme. 
Jfr t.ex. likalydande namn Bd 6:2 s. 470 med litt. — Pampelen? pA2m…pÉlÉn. Uppgifter 
om lokalitetens art saknas och namnet är idag okänt för tillfrågade meddelare. — 
Prästgårdstomten, avs. EKB. Vid prästgården. — Rackarkvarteret rA2K–arKva‡e-*rÉt, 
del av samhället Malmön. F.l. innehåller personbenämningen rackare, säkert i nedsät-
tande betydelse, men anledningen är oviss. — Skogen sKo!ƒw–ên, beb. EK. Här finns en 
mindre skog. — Slättemyren, avs. EK(B), EK, Slättemyr �849 A nr 90. Bebyggelsen 
ligger invid en myr, på slät mark. — Stallen stA!–§n, stal-, beb. Stallet �67� Db, Malmö 
Stallen �677, Stallen �68�, �683, �685 Kb, �7��, �7�9 Hfl, �806 K, EK. Namnet 
betecknar en mindre bebyggelse belägen på ett bergsområde. Personer från bebyg-
gelsen Stallen kallades sta2lEbu–*r. I Bohuslän finns många namn innehållande namn-
elementet stall (se OGBReg). Dessa har sannolikt felaktigt i flera fall ansetts syfta på 
att lokaliteten på ett eller annat sätt liknats vid eller använts som stall. Till sådana 
namn finns ofta förklaringssägner knutna. Ett tilltalande tolkningsalternativ är att i 
namnet Stallen se en motsvarighet till det norska dialektala stall m. ’en ophøiet Flade, 
en Høi med flad Top’ (Aasen). Detta stämmer sakligt bra med förhållandena vid 
 Stallen i Askum. Jfr Stallarna hos Lindroth �922 s. 64 f. Noteras bör här att maskulina 
ord på -ll i dialekten saknar ändelse i bestämd form. Betydelsen ’en ophøiet Flade, en 
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Høi med flad Top’ hos stall förefaller företrädesvis vara belagd i västra Norge. Detta 
gäller även stall som namnelement (se NGReg), även om det förekommer i Akershus 
fylke (se NG 2 s. 43). Jfr även färöiskans stallur m. ’(Klippe ved Strandbredden) 
fremspringende Fjeldknæ, Afsats i en Bjervæg’ (Jacobsen & Matras) och isländskans 
stallur m. ’Trin, Afsats’ och ’Afsats i en Fjældside’ (Blöndal). Det kan inte uteslutas 
att namnet Stallen i Askum är ett ursprungligt naturnamn primärt åsyftande hela eller 
en del av bergsområdet vid bebyggelsen. Namn innehållande stall har behandlats av 
Bertil Björseth (�952 s. 59 ff.). Han för de bohuslänska namnen innehållande stall 
tillbaka till ett äldre *stadhul med den ursprungliga betydelsen ’plats i utmarken där 
kreaturen har samlats för mjölkning’. Björseth påpekar att namn innehållande stall i 
Bohuslän ofta betecknar torpställen e.d., och han menar att namnen har kommit att 
beteckna mindre bebyggelse som tillkommit på dessa platser i utmarken, och att namn-
elementet kommit att få betydelsen ’torpställe i utmarken’. Torp håller för stall sam-
man betydelserna ’standplads’ och ’haug med flat top’ (Torp). Se även Bd �2:� s. 43 f. 
Se vidare om namnelementet stall Wahlberg �988 s. 5� ff. med litt., Bd 20:� s. 85 
(Stale) och Bd 9 s. 67 f. (Stala). Med tanke på terrängens beskaffenhet förefaller det 
mest tilltalande att anta att Stallen innehåller det terrängbetecknande stall och åsyftar 
bebyggelsens läge på den flata toppen på berget. — Stranden stra!–ne, stra!–na.  Namnet 
betecknar en vid stranden belägen del av samhället Malmön. Kallas även Fiskeläget, 
varom se ovan. — Svälteholmen svæ2l-tÉhó*§–mÉn, f.d. trankokeri. Sannolikt är namnet 
ett ursprungligt naturnamn, vars f.l. innehåller svälta f. ’mager betesmark’. —  
Tampen tA!m…pÉn. Namnet betecknar det område som förr utgjorde utkanten av sam-
hället. Namnet innehåller sannolikt en motsvarighet till det norska dialektala tamp m. 
’en langagtig klump’ (Aasen), syftande på den höjd nedanför vilken bebyggelsen lig-
ger. Om appellativet och namnelementet tamp se Karlsson �970 s. �86 f. Kallas även 
Hasseländen, varom se ovan. — Tolleristen tŒ2l-Éris–tÉn. Här bodde en soldat med 
mansbinamnet Tolleristen ’artilleristen’, jfr boh. tollerist ’artillerist’. — Torskpallen. 
EK. F.l. i namnet, som säkert är ett ursprungligt naturnamn, syftar på torskfiske. S.l. 
innehåller appellativet pall m. ’bergavsats vars ena sida består av en mer eller mindre 
lodrät nedåtstupande kant’, syftande på det berg på vilket bebyggelsen ligger.

Malmöns kommun och församling. EKB. Församling fram till 2009. Se inled-
ningen.

Malmöns m:e. EKB.

Näseskär, avs. Jr, »Ingår i Hovenäsets m:e» EKB, Vägga Fr. 

F.l. innehåller näs n. ’utskjutande terrängparti’, syftande på det intilliggande Hovenä-
set. Namnet betyder ’skäret vid näset’.
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Omholmen, avs. »Ingår i Smögens m:e» EKB, Fr. F.l. innehåller om m. ’ugn’, som 
i ortnamn ofta syftar på grottor och hålor. Jfr t.ex. Ommerholmen Bd �9:2 s. 47.

Prästbacka præ2stbA*K–a. �/2 sk. Var �659–�697 prästbolsh.; �7�9–�825 kr. 

Jordeboksbelägg: Presteback �573, i Prestebaick �58�, i Prestebacke �586, 
Prestbache �659, Prästebacha �665, Prästebacka �680, Prästbacka �697, Fr. 
Prstbacka (!) [ändrat senare till Prest-] �758.
Andra belägg efter 1540: Prestbake �602 LrAP, Prestbache �604 Lr, Prästbaka 
�665 Db, Præstbacha �672 Kb, Präsbacka �673 K, Præstbach �678, Præst-
bache �680 Kb, Prästebacka �7�� Hfl, Prästebackas (ägor) �746 Oedman  
s. 234, Prästbacka �748 Ml, Präsback u. å. KrA XV:4, Präsbacka u. å. KrA I:6, 
Prästbacken �806 KrA Hermelin �8. 
Preposition: i.

F.l. åsyftar den ursprungliga jordnaturen. Jfr den f.d. kyrkoegendomen Prœstebakke i 
NG � s. 208 och Prästbacka Bd �2:2 s. �2.

Prästgårdshagen el. Prästhagen præ2s–tÉha*O(Én, avs. Prästgårdshagen Jr, Vägga Fr. 

Ägdes vid uppteckningstillfället av Kungshamns församling.

Ramsvik rA2msvi'-g, ra2m…svi-g, by. 

Medeltida belägg: j Rams vik �39� RB s. 375, j Rams vik […] j øystrastofu-
onne �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: y Ramßuig (2 gd) �544 NRJ 5 s. �76, y Raffuensuig HL, y 
Ramsuig (2 ggr) SP, �573, y Ramswig �573, i Ramsuig HL, i Rhamßuig (2 gd), 
i Rørrißrygh �58�, i Ramsuigh (2 gd) HL, SP, �586, Rambssuig, Romssuig, 
Ramssuig �659, Ramsswyk, Ramsswyck �665, Rambsswijk, Rambsswyk 
�680, Ramsswijk �697, Ramsswijck, Rambzwyck �7�9, Ramswik �758, Rams-
vik Fr.
Andra belägg efter 1540: Rambsuig �602 LrAP, Ranswiig �666 Kb, Ramswijk, 
Ramsswijk �673 Db, Ramswik �7�� Hfl.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: rA2msvi'-gÉn. 

F.l. innehåller sannolikt fvn. (h)rafn m., sv. ramn ’korp’ i kollektiv betydelse. Det 
brant mot Ramsvikskilen stupande bergsmassivet öster om bebyggelsen bör ha varit 
en lämplig häckningsplats för korp. Jfr namn på Ram- i OGBReg. Sannolikt åsyftar 
s.l. den vik som idag kallas Ramsvikskilen, varom se Bd �4:2 s. �6. Namnet Ramsvik 
Framgård har väl angivit gårdens centrala placering. Jfr Framgården Bd �5 s. �57, 
Framme Bd 20:2 s. 83 samt Framme Bd �9:� s. �3 f.
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Nr � Ramsvik Övergård. �/2 kr. Var �659–�680 �/� fr.; �697, �758 �/� kr. Red. från 
fr. till kr. �694; från �/� till �/2 mtl �685 (�825 jb). R. Öfwerg. �697, R. öfrgl �7�9 jb, 
Ramswijk Öfra �748 Ml, R. Öfregl �758, R. Öfvergl. �8��, R. Öfwergård �825, 
Ramswik Öfvergård �88� jb, Ramsvik Fr.

 Nr 2 Ramsvik Nedergård. �/2 kr. Var �659 �/� sk.; �665, �680 �/� fr.; �697, �758 
�/� kr. Från �/� till �/2 mtl �694 (�825 jb). R. Nederg. �697, R. Undergl �7�9 jb, 
Ramswijk nedra �748 Ml, R. Nedergård �758, R. Nedergl �825 jb, Ramsvik Neder-
gård Jr, Ramsvik Fr.

Nr 3 Ramsvik Framgård. 3/4 sk. Var �659 �/� fr. Från �/� till 3/4 mtl �685 (�825 jb). 
R. Framg. �697, R. framgl �7�9, R. framgård �8�� jb, Ramsvik Fr. 

Torp o.d.: Bredmyr, tp. EK �935–40, Bremyran �806 KrA Hermelin �8, Brämyr 
�8�� jb, Bremyr �820 Ml, �825 jb. Bebyggelsen ligger invid en påfallande rund äga 
som sannolikt uppfattats som bred. Denna är en utdikad myr. — Fals(?)hagen. �825 
jb. Namnet är dunkelt. Möjligen skall f.l. i detta namn förstås på samma sätt som f.l. i 
namnet Fasseröd i Lane hd (Bd �2:� s. �2), som på �806 K skrivs False-. I Bd �2:� 
anses f.l. i Fasseröd innehålla ett familje-, soldat- el. mansbinamn Fasse och skriv-
ningen False- antas bero på att kartskrivaren feltolkat förlagans sammanskrivna dubb-
la s och tolkat det som ls. — Fykan fi2-gA, inbyggare kallas: fi2-gÉn. �825 jb, �839 (ett tp 
och ett ställe bebott av strandsittare), �850 (ett tp, fyra strandsittare, en fiskare, en 
bst.), �860 (btp, bst. och strandsittare) Ml, EK, Fyka �820 (strandsittare) Ml. Namnet 
är sannolikt ursprungligen ett naturnamn, primärt åsyftande hela det landområde på 
vilket bebyggelsen ligger. Denna ligger vid havet. Namnet hör samman med boh. fyka 
’blåsa omkring, yra’, jfr fvn. fjúka ’fyke, drive’ (Norrøn ordbok). — Glasvik. �8�� jb. 
F.l. kan syfta på att vattnet i den intill liggande viken liknats vid glas när det frusit till 
is. — Grosshamn grÖ!s-ham–n. EK, Grijsshamn �860 (tp) Ml. Namnet, som även be-
handlats i Bd �4:2 s. �43, är dunkelt. S.l. innehåller hamn f. ’utmark, utmarksbete’. 
Möjligen kan namnet vara ett ursprungligt *Grjótshamn där f.l. innehåller grjot ’sten-
samling, stenig terräng’. Invid bebyggelsen finns både större och mindre berghällar 
och fristående stenblock. Jfr *Grötsbacke i Bd 5 s. �78 och Grössbacke hos Janzén 
�970 s. 5 ff. samt Grösslingarna Bd 7 s. �68 med litt. — Kastet, tp och bst. �830 Ml, 
EK. Namnet, som är ett ursprungligt naturnamn, behandlas i Bd �4:2 s. �47. Det inne-
håller kast n. ’stup utför vilket man kastar timmer’. På platsen finns ett mycket brant 
stup. Detta kan, såsom påpekas i Bd �4:2, ha benämnts *Kastet. — Moarna. EK. 
Namnet innehåller bestämd form plural av mo m. ’område med sandig jord där ljung 
eller tall växer’ och åsyftar terrängen på platsen. — Myren my!_re. EK. Uppodlad myr-
mark där. — Måsebo. EK(B), EK. Ungt namn. Bebyggelsen har kanske liknats vid ett 
måsbo. — Rotkärr. Rotkjerr �825 jb. F.l. kan syfta på täkt av rötter för tillverkning av 
rep eller fiskeredskap eller som föda för svin. S.l. innehåller kärr n. ’buskage; sump-
mark’, varom se inledningen. — Rörkärr, tp. Rörkjärr �8�� jb, Rörkjerr �820 Ml, 
�825 jb. F.l. innehåller säkert rör ’vass, säv’. S.l. innehåller kärr n. ’buskage; sump-
mark’, varom se inledningen. — Strandhagen. EK. Ungt namn. Sannolikt avsåg 
namnet ursprungligen den hage vid stranden som bebyggelsen ligger invid. —  
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Stättan stæ!t-e, lgh. Stätten EK. Namnet innehåller det dialektala stätt f. ’öppning i 
gärdsgård’. — Tångevik. EK. Bebyggelsenamnet är sekundärt till viknamnet Tånge-
viken (varom se Bd �4:2 s. 20) vars f.l. antingen innehåller växtbeteckningen tång f. 
’tång, alger’ eller boh. tånge m. ’udde’. — Varpet. Warpet �830 Ml. Numera försvun-
nen bebyggelse vid viken Varpet eller Varpebukten (varom se Bd �4:2 s. 2�). Namnet 
innehåller varp n. ’vadkast’. Här var, enligt uppteckningar, ett gott vadkast. —  
Gården, Ö., statarbostad. �850 Ml.

Ramsviksdalen, avs. Jr, Ramsvik Fr. 

Vid Ramsvik. Boningshuset ligger i en dal mellan berg.

Ringskären, avs. Ringskären Jr, Tången Fr. 

Små skär utanför hamnen. Sannolikt syftar namnet på att man i äldre tid med hjälp  
av fastgjutna ringar förtöjde båtar vid de små skären. Större fartyg förtöjdes ofta lite 
 utanför den egentliga hamnen. Skären ligger norr om djuprännan.

Risdal ri2s–da§. �/4 sk. Var �659–�758 �/4 kr.; �8��, �825 �/8 kr. och �/8 sk. �/8 från 
kr. till sk. �79� och �846 (�825 jb). 

Jordboksbelägg: y Rißßdall KrL, Rißdall SP �573, i Rißdall KrL, i Rhisdall SP 
�58�, i Risdall SP, KrL �586, Rissdall �659, Ryssdahl �665, Rijssdahl �680, 
Risdahl �758, Risdal �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Rissdal �602 LrAP, Rissedall �604 Lr, Risdahlen 
�663 Db, Risdall �666 Kb, Risdahl �669, Rijssdahl �673 Db, Rijsdal �748, 
Rijsdahl �755 Ml, Rysdal u.å. KrA XV:4, Rydahl u.å. KrA XV:�7.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: ri2s–da¬.

S.l. -dal syftar på att gården ligger nedsänkt mellan höga berg. Det kan inte utselutas 
att f.l. innehåller ris n. ’småskog’ eller ’skog där man samlar in ris’. Äldre skrivningar 
av namnet tyder dock på att detta innehåller boh. riss res- n. ’jordrygg, bergrygg’, fvn. 
ris n. ’res, jordrygg’ (Norrøn ordbok). Norska dialekter har ris n. ’en Forhøining, Jord-
ryg, Bjerryg; det høieste Punkt af en Bold eller Bakke’ (Aasen). Se även Torp. F.l. 
åsyftar sannolikt det öster om bebyggelsen liggande, långsträckta bergsmassivet. Se 
vidare om boh. riss, fvn. ris Bd �9:2 s. 70 f. med litt., a.a. s. ��5 f. (Björnbärrisset), 
Bd �5 s. 92 (»Reset») och Bd �6 s. 72 (*Risset). 

Hemmansdelar: Huset hu–!söt. �/32 mtl. EK(B), EK. 

Torp o.d.: Backedalen. �825 jb. — Björkdalen, avs. EK(B), EK. I en dal mellan berg. 
F.l. innehåller trädbeteckningen björk. — Bokedalen bo2–gÉda*–¬, tp. �823 A nr 872, EK, 
Bogedalen �850, �860 (två tp) Ml. Bebyggelsen ligger i en dal. F.l. innehåller träd-
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beteckningen bok. — Dammen. EK �935–40. Vid en numera igenvuxen damm. — 
Fågelhuset, tp. Fulehusett �670 Kb, Fogelhuset �7��, Foglehuset �7�9, �72� Hfl, 
�748, �755 Ml, Fogelhuset �8�� jb, �839 Ml, Foglehuset �825 jb. Namnet innehåller 
ordet fågelhus men namngivningsgrunden är okänd. — Gerdhem, EK. Ungt namn. 
F.l. innehåller sannolikt kvinnonamnet Gerd eller Gerda. Om denna typ av unga 
mönsterbetingade namn se inledningen. Möjligen har namngivaren inspirerats av 
sockennamnet Gärdhem. — Holmen. �830, �850 (tp), �860 (bst.) Ml. Bebyggelsen 
låg på halvön Holmen, som förr var helt vattenomfluten. — Hästhagen. �820 Ml. 
Namnet innehåller appellativet hästhage. — Klåvan. Klåfwan �825 jb. Namnet inne-
håller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. 
— Risdalsbacken, avs. EK(B), EK. F.l. innehåller ortnamnet Risdal, varom se ovan. 
— Risö. EK(B), EK, Rijssöönn �658 K, Risön �837 Askum nr 75. Liten ö i Åbyfjor-
den. F.l. åsyftar buskartad vegetation. Ön är rik på fornlämningar. Här finns bl.a. gra-
var från järnåldern. På ön finns även rester av husgrunder (tomtningar), sannolikt 
lämningar av tillfälliga byggnader som använts av fiskare och strandsittare, se Kultur-
miljöer i Sotenäs kommun. — Sandvik, tp. �830, Sandviken �820 Ml. — Sjöhagen, 
�/6 av en avs. EK(B), EK. Invid en hage nära havet. — Solvik. EK(B), EK. Ung 
mönsterbetingad namnbildningstyp. — Strandliden, 5/6 av en avs. EK(B), EK. S.l. 
innehåller lid f. ’sluttning, backe’. Bebyggelsen ligger i en sluttning ner mot stranden. 
— Sundvik, tp. �839 Ml. F.l. åsyftar läget vid en vik av Lilla Risö sund.

Rished ri2-Sé. �/� sk. 

Jordeboksbelägg: y Ryßhede �544 NRJ 5 s. �75, y Rishee HL �573, y Rißehee 
SP �573, y Rise �573, i Rijshee HL, i Rißehee �58�, i Rishee �586, Risshee 
HL, �586, �659, Rysshee �665, Rijsshee �697, Rijshed �758, Rished �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Rissee �602, Risshee �604 Lr, Rishede �602 LrAP, 
Ryshee �665 jrp, Rishe �67�, Rishee �683 Kb, Rijshed �748 Ml, Ryshe u.å. 
KrA XV:4.
Preposition: i.

F.l. kan innehålla ris n. ’småskog’ eller ’skog där man samlar in ris’. En annan möjlig-
het är att f.l. innehåller det under Risdal ovan behandlade boh. riss res- n. ’jordrygg, 
bergsrygg’, fvn. ris n. ’res, jordrygg’ (Norrøn ordbok); se vidare om detta ord under 
Risdal. F.l. syftar i så fall sannolikt på någon höjd, troligen den höjdrygg som ligger 
väst om gården. Uttalet ri2-sÉ (med långt i) beror då sannolikt på att namnbrukare efter-
hand associerat till ordet ris. S.l. innehåller hed f. ’öppen ljungmark’ och namnet kan 
betyda ’heden invid den långsträckta höjden e.d.’. Om betydelser av appellativet och 
namnelementet hed se vidare inledningen samt Palm �976 s. 48 ff. och Bd �2:2  
s. 336.

Torp o.d.: Bergvik, avs. EK(B), EK. Bebyggelsen är av allt att döma ung. Den ligger 
mellan höga berg en bit in mot land. Det finns ingen havs- eller sjövik i närheten. 
Därför är det troligt att namnet syftar på att bebyggelsen ligger i en vikliknande inflik-
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ning mellan bergen. — Brunneklåvan, f.d. stp. Brunneklåfvan �850 Ml. F.l. kan 
innehålla boh. brunne m. i betydelsen ’eldsvåda, skogsbrand’ eller ’svedjeland’. 
 Möjligt är även att f.l. innehåller ordet brunn. Eftersom platsens läge numera är okänt, 
är det svårt att uttala sig om vilket alternativ som föreligger. S.l. innehåller klåva f. 
’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. — Damm 
hålan, tp. Dam- �839, �850 (förpantningstorp) Ml. Namnet syftar på en damm som 
fanns här. — Granbacken. �825 jb. — Grinnebacken �8�0 Ml. F.l. åsyftar säkert 
någon grind. — Heden, stp. �820 Ml. Namnet innehåller hed f. ’öppen ljungmark’, 
som här möjligen har betydelsen ’gemensam betesmark’. Om betydelser av appella-
tivet och namnelementet hed se vidare inledningen samt Palm �976 s. 48 ff. och Bd 
�2:2 s. 336. — Jordhålan, bst. �830 Ml. — Klevarna, tp. Klefvane �799 A nr 25. 
Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’. Om detta ord se 
inledningen. — Liden, avs. EKB. Namnet innehåller lid f. ’sluttning, backe’. Bebyg-
gelsen ligger vid foten av ett berg. — Lyckan. EK. Namnet innehåller lycka f. ’inhäg-
nad betesmark; avgränsad åker; åkerlycka i skogen’. — Slätten, avs. EK(B), EK. 
Bebyggelsen ligger i en jämn dalbotten. — Söhällan. �825 jb. F.l. innehåller sannolikt 
det bohuslänska söd sø– m. ’får’ och s.l. hälla f. ’berghäll’. — Ävjemyr, f.d. stp. Efje-
myr �860 Ml. F.l. innehåller appellativet ävja f. ’dy, gyttja, sumpig mark’. — Ävjen. 
Efjen �830, �850 (förpantningstorp, stp) Ml. Namnet är sannolikt redukt av ett  
*Ävjeåkern e.d., där f.l. innehåller ävja f. ’dy, gyttja, sumpig mark’. — Ävjevrån, stp. 
Efjevrån �847 A nr �22. F.l. innehåller ävja f. ’dy, gyttja, sumpig mark’. S.l. åsyftar att 
soldattorpet låg i en vrå av ägorna, mot bebyggelsen Rån. Den intilliggande odlings-
marken består av lermylla. — Ödegården. �799 A nr 25, Ödegl. �755 Ml, Ögåln, 
Ögålane �834 A nr 7�. Namnet åsyftar troligen ödegården Stenkärr, som redan under 
�600-talet brukades under Rished, se Framme �999 s. 202. Om namn innehållande 
ödegård se Ödby nedan.

Rockeskäret ro2K–ê»æ–rêt. 

Jordeboksbelägg: Bockeskäret Jr, Tången Fr. 
Andra belägg efter 1540: Bockeskäret EK(B).

F.l. innehåller fiskbeteckningen rocka och namnet åsyftar sannolikt utseendemässig 
likhet, i det att namngivaren jämfört det platta skäret med fisken rocka. Skrivningen 
Bocke- beror säkert på missuppfattning. 

Rån ro–n (Jr Råen). �/2 uts. fr. Var �659–�680 fr.; �697–�7�9 sk. Tillhör Hvitfeldtska 
stipendieinrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Roonne �39� RB s. 375.
Jordeboksbelägg: y Roumn SP, y Rum, y Roffum �573, i Rhoum SP, i Rhom 
�58� (2 ggr), i Rum SP, i Rom �586 (2 ggr), Raen (!) �659, Råen �665, �88�, 
Råhn �7�9, Råån �8��, Rån Fr.
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Andra belägg efter 1540: Roon �66�, Roen �667 Db, Rohn �7�� Hfl, Rån �748 
Ml, Råmb u.å. KrA XV:4, Ron �806 K.
Preposition: i.

De äldre beläggen är flertydiga. Skrivningar som j Roonne �39�, y Roumn �573,  
i Rhom �58� och i Rom �586 kan tyda på att namnet är osammansatt och innehåller 
fvn. ró, rá f., norska dialekters ro, bohuslänskans ro, som motsvaras av det standard-
svenska vrå. Sakligt stämmer detta väl eftersom gården ligger inklämd mellan höga 
berg. Senare skrivningar såsom Råen �665, Roen �667 och Rån �748 kan vara av 
skrivaren missuppfattade former eller ha med skrivarvanor att göra. Möjligen kan 
namnet ha sammankopplats med andra bebyggelser vid namn Rån, t.ex. Rån i Öde-
borgs sn, Valbo hd, varom se SOÄ �8 s. �42. Se bild 8.

Torp o.d.: Asphuset. �820 Ml, Aspehuset �825 jb. F.l. innehåller trädbeteckningen 
asp.

Röd, en äng �8��–�88�. Utjord �659–�7�9. Utesluten ur Jr �929 (enligt anteckning 
i �88� jb). 

Jordeboksbelägg: aff Rudt [och Døßedall] �573, aff Rod [och Døßedal] �573, 
Aff Røidt �58�, for Røidt HL �58�, Aff Røid [och Dußedall] SP �58�, Aff Rødt 
[och dußedall] �586, SP �586, [och døßedall] HL �586, aff Rud HL �586, 
Röed �659, Röödh �665, Röd �758, Jr, Askums-Röd Fr. 

Namnet innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Rörvik. by.

Medeltida belägg: j Rœyrwik, j œfra Rœyrwik �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 
s. �05, j Rørviik �399 RB s. 540, j Rørwikene �430 DN 2 s. 527.
Jordeboksbelägg: y Rørwig, y Røruig (2 ggr), y Roruig �573, i Rhøruigh �58�, 
i Rhørvig �58�, i Røruigh (2 ggr) �586, Rö(e)rwig �659, Rörwyk �665, Röör-
wijk �680, Rörwijk �697, Rörwijck �7�9, Rorwik(!) �758, Rörvik �8��, Fr, 
Rörwik �825.
Andra belägg efter 1540: Rørwyk �604 Lr, Rörviig �660 MHjb s. 83, Rörwijk, 
Rörwijke �664 Db, Rörwiig �665 Kb, Rörwig �683 Kb. 

Rörvik Östergård och Rörvik Västergård är i nuläget två skilda hemman. Hur dessa 
två hemman i äldre tid hört samman är oklart. De är storleksmässigt jämnbördiga och 
det är därav svårt att påvisa någon kronologisk skillnad mellan dem. De tycks inte ha 
något geografiskt samband men har har ändå (sannolikt på grund av namnet) sam-
manförts i jordregistret och fastighetsregistret. Detta är inte helt ovanligt, jfr Röd i Bd 
�9:� s. �7�. Det troligt att f.l. i båda namnen innehåller fvn. hreyrr, sv. rör ’vass’. 
Rörvik Västergård ligger vid nuvarande Sotekanalen. Marken vid gården är sank och 
tycks ha varit det även innan kanalen byggdes. Rörvik Östergård ligger vid den vik 
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som idag kallas Rörviks bukt. Det är möjligt att denna vik ursprungligen kallats  
Rörvik. Här finns goda förutsättningar för vass att växa. Jfr t.ex. Rörvik i Bd �9:�  
s. �72.

Nr � Rörvik Östergård rø2–rvig, ø2stårÉ rU2rvi-g. �/� uts. fr. Tillhör Hvitfeldtska stipen-
dieinrättningen (�88� jb). Östre Rörwig �666 Kb, Öster Rörwiig �667 Kb, Röörwijk 
�673 K, R. Österg. �697, R. östergl �7�9, R. östre �758, R. Östergård �825 jb, Jr, 
Östra Rörvik Fr, Rorvyk u. å. KrA XV:4, Rowyk u. å. KrA XV:�7.

Nr 2 Rörvik Västergård væ"stårÉ rU2rvi-g. �/� uts. fr. Ändrad från fr. till sk. �695, 
samma år donerat till Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�825 jb). R. Västerg. �697 
jb, Wäster Rörwik �7�� Hfl, R. Wästergl �7�9, R. Wästegård �758 jb, Rörvik Väster-
gård Jr, Västra Rörvik Fr, Rorvyk u.å. KrA XV:4, Rorwyk u.å. KrA XV:�7.

Hemmansdelar: Ödegården ö2g_å¬. �/4 mtl. EK(B), EK, Ödegårdhen (liggandhe 
 undher Rörwijk) �664 Db. Namnet innehåller appellativet ödegård m. Laga skiftet 
�840 förlägger ödegården Lönnhult till norra delen av Rörvik Östergård. Ödegården 
Lönnhult tycks ha utgjort hela norra delen av Rörvik Östergård. Se Framme �999  
s. 202. Om namn innehållande ödegård se Ödby nedan. — Rykopp ry2_gó*p, rø2g_U*p—, 
ry2G_Ö*p. �/4 mtl sämjedelat. EK. Namnet är ett s.k. imperativnamn med oviss innebörd. 
Jfr Ryckin Bd �5 s. 5� med litt. Enligt uppteckningar (från �927) är en förklarings-
sägen knuten till namnet Rykopp: »När huset till den här gårddelen för 70–80 år sedan 
flyttades ut, bodde ägaren i en provisorisk koja och där kunde han inte få det att ryka 
upp.» 

Torp o.d.: Aspekullen, avs. EK(B). Ungt namn. F.l. innehåller trädbeteckningen asp. 
Bebyggelsen ligger på en mindre kulle. — Brurhuset. �84� A nr 8�. Ovisst vad nam-
net betecknat. Namnet innehåller det bohuslänska appellativet brurhus (brudhus) 
 ’huset där vigseln förrättas; bröllopsgård; brudens hem’. — Dalen, avs. EK(B), EK, 
Dahlen �839 (tp), Dalen �850 (tp), Dalarne �850 (tp) Ml. Ligger i en dal mellan höga, 
branta berg. — Enerbacken, tp. �850 Ml. Namnet innehåller appellativet enerbacke, 
vars f.l. innehåller växtbeteckningen ener m. ’en(buske)’, fvn. einir m., som i bohus-
länskan bevarar den gamla nominativformen. Dess -r har sekundärt kommit att ingå i 
ordets stam (Janzén �936 s. 52). — Hagen, avs. EK(B), EK. Sank mark, f.d. kreaturs-
hagar. — Heden, tp. �860 Ml. Namnet innehåller hed f. ’öppen ljungmark’ som möj-
ligen också haft betydelsen ’gemensam betesmark’. Om betydelser av appellativet 
och namnelementet hed se vidare inledningen samt Palm �976 s. 48 ff. och Bd �2:2  
s. 336. — Holkegel, tp. Holkegiell �677, �680 Kb, Hålkegjel �850 Ml. Bebyggelse-
namnet är sekundärt till naturnamnet Holkegel (varom Bd �4:2 s. �30), som betecknar 
en trång dal. Namnet innehåller boh. holk ’holkkälla’ och gel n. ’mellanrum, springa, 
gap; öppning mellan två berg’; om det senare se inledningen. — Kalvhagen. Kalf-
hagen �8�0, �820 (btp), Kalfhagen �830 (två beb.), �839 (en beb.), �860 (tp) Ml. — 
Lindhagen, avs. EK(B), EK. F.l. innehåller trädbeteckningen lind. — Linmyren, avs. 
EK(B), EK. F.l. åsyftar snarast linrötning. — Linnéebacken, avs. EK(B), EK.  
Namnet är ungt. F.l. innehåller sannolikt kvinnonamnet Linnéa. — Lönnhult. EK, 
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»Lunhult skatte ödegårdh, brukas till äng wnder Buua Gårdh» �665 jrp, Lönhult 
 (under Bua) �748 Ml, �755 Ml, Lundhult »under Bua» �795 A nr 47, Lindhult [sic!] 
�830 Ml, Lundhult �839 (tp) Ml. Laga skifte i Bua och Rörvik Östegård av år �840 
förlägger ödegården Lönnhult till norra delen av Rörvik Östergård (se Framme �999 
s. 202), och ödegården Lönnhult tycks ha utgjort norra delen av Rörvik Östergård.  
F.l. i namnet Lönnhult kan innehålla trädbeteckningen lönn f. S.l. innehåller hult, holt 
n. ’(liten) skog, skogsområde’, varom se inledningen. — Myren my!_re, avs. EK(B), 
EK, �860 (tp) Ml. Den intilliggande åkern är en uppodlad myr. — Olstenen o!–STe'-n, två 
avs. EK(B), EK, Olsten �666 Kb, �7��, �7�9 Hfl, �748 Ml, �806 K, �8�0 Ml, �8�� 
jb, �820 (strandsittare) Ml, �825 jb, �830 (strandsittare) Ml, Orsten �820 A nr 57. F.l. 
innehåller mansnamnet Olov. Enligt Ml har flera personer vid namn Olof bott på Rör-
vik under �600- och �700-talet. S.l. åsyftar det stora stenblock som ligger ca �00 
meter från huset och är väl synligt från farleden. — Orrekärr, avs. EK(B), EK. Invid 
ligger ängen Orrekärret, som väl är den ursprungliga namnbäraren. F.l. innehåller boh. 
orr f. ’al’, och s.l. innehåller kärr n. ’buskage; sumpmark’, om vilket se inledningen. 
— Smedliden, EK. F.l. erinrar om att där förr låg en smedja. S.l. innehåller lid f. 
’sluttning’. Bebyggelsen ligger nedanför en sluttning. — Solliden, avs. EK(B), EK. 
Ungt mönsterbetingat namn innehållande sollid f. ’sluttning som ligger utsatt för solen 
under större delen av dagen’ (Nilén). Bebyggelsen ligger i en sydsluttning. — Svine
viken, »bebyggelse vid Saltsjön». �820 A nr 57. F.l. kan åsyfta att vild- eller tamsvin 
funnits där. — Trummen. Tome �748, Tromme �755 Ml, Trommen �806 K. Namnet 
betecknar en numera försvunnen bebyggelse som låg i det område där den mellan 
�93�–35 anlagda Sotekanalen går. Namnet innehåller sannolikt boh. trum, trumme m. 
’mule (på kreatur)’ i jämförande användning, troligen syftande på någon udde e.d. 
Kanalbygget medförde emellertid sådana förändringar i terrängen där bebyggelsen 
Trummen låg att den sakliga bakgrunden till namnet ej kan fastställas. Beträffande 
bohuslänska namn innehållande trum el. trumme se Jansson �940 s. �76 med litt. Se 
även *Trumbergen Bd �5 s. 266. — Utsikten, avs. EK(B). Bebyggelsen ligger på en 
mindre höjd. Vanligt mönsterbetingat namn, ofta givet till bebyggelser belägna på 
höjder med god utsikt. Se OGBReg. — Vikarna vi2-ganE nr �, 2, 3 varav nr � kallas 
Hagen, avs. Wigene �680, �683 Kb, Wikarna �7��, Wikera �7�9 Hfl, Wijgarne �748, 
Wigarne �755 Ml, Vikane �806 KrA Hermelin �8, Wiggarne �8�� jb, Viggarna �8�0 
Ml, Wikarne �825 jb, Wikarne �830, �839 (två beb. varav ett tp), �850 (tre beb. varav 
ett tp) Ml, Vigarna EK(B), EK. Bebyggelsen låg även före byggandet av Sotekanalen 
vid några havsvikar. 

Rösholmen ru2–shó*§–mÉn, avs. Jr, »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» EKB, Gra-
varne Fr, Rössholmen (avskr. �920) �869 A nr �74. Disponerades av strandsittare från 
Gravarne, Tången och Väjern.

Namnet avsåg ursprungligen en holme. F.l. innehåller väl rös n. ’stenrös’. Holmen är 
dock idag så bebyggd att det är svårt att uttala sig om den sakliga bakgrunden.
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Sandbogen sa2n–bÉn(Én, sA2–mbo*ƒw–Én, avs. »Ingår i Gravarne och Bäckeviks m:e» 
EK(B), Fr. 

Andra belägg efter 1540: Sandbogen �787 Sillsalterier, �807 Askum nr 4� 
(trankokeri). 

Namnet betecknar en byggnad som ursprungligen var ett handelshus. Här har även 
varit ett trankokeri. Bebyggelsen ligger innanför en rundad, sandig vik, som torde vara 
den ursprungliga namnbäraren. Sandbogen var under stenhuggeriperioden en be-
tydande lastplats. S.l. innehåller boh. båg m. ’bågformig vik; bukt, helst med svag 
rundning, bred vik’. Jfr fvn. bugr m. ’Bøining, Krumning, Bugt’ (Fritzner) och norska 
dialekters bug m. ’langagtig krumning paa noget, rund vik’ (Torp).

Sandön sA2–nø*–, avs. u. å. KrA XV:�7, Fr, Sandö u. å. KrA Hermelin 2. 

Sandön är mycket klippig och förr fanns här stenhuggerier. Fjorden öster och söder 
om Sandön är dock mycket sandrik, och säkerligen har ön fått sitt namn efter läget vid 
denna fjord.

Sanneröd sA!ndrø. �/� uts. fr. Var �659–�680 fr.; �697, �7�9 sk. Ändrad från fr. till 
sk. �695, samma år donerat till Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: y Sønderødt HL, y Sønrødt SP, y Sonrødt, y Samrødt �573, i 
Sannderødt HL, i Sannerødt SP �58�, i Sannderødt SP, �586, i Satterødt �586, 
Sandröed �659, Sanrö(ö)dh �665, Sanderö �697, Sandrööd �7�9, Sannered 
�758, Sanneröd �8��, Fr. 
Andra belägg efter 1540: Sanrödh �66� Db, Sanrö �668 Kb, Sannere �673 K, 
Sanröd �7�� Hfl. 
Preposition: i.

Möjligt är att f.l., såsom framförs av Hellberg (�967 s. �34), innehåller genitiv av 
mansnamnet Sande. Jfr Sånnersta hos Hellberg a.st. S.l. innehåller röd ’röjning’, var-
om se inledningen. 

Torp o.d.: Hagarna, tp. Hagane �820 Ml. — Hasslebacken ha2s-lEbA*K–ön, avs. EKB. 
Vanligt namn, se OGBReg. F.l. åsyftar förekomst av hassel. — Norra Gärdet, avs. 
EKB, N. Gärdet, EK. Namnet betecknar dels bebyggelse, dels åkrar norr om bebyg-
gelsen Sanneröd. Det innehåller gärde n., här i betydelsen ’åker, stort och jämnt åker-
stycke’. Om ordet gärde se vidare Bd �4:2 s. �37 f. — Olivedal, avs. EK(B), EK. 
Ungt namn. F.l. kan innehålla kvinnonamnet Olivia. Namnet kan vara ett betingat 
uppkallelsenamn med stadsdelen Olivedal i Göteborg som förebild.

Skansviken. Fr. Vik på Holmen Skansen, varom se ovan.
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Skindelsröd »i2n–ÉSÉ. �/2 uts. fr. Var �697, �758 �/�. Från �/� till �/2 mtl �683 (�825 
jb). Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Skinnils rudi �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Skinersrødt �573, i Skinderødt KrL �58�, i Skinddrødt 
KrL �586, Shindessröed �659, Schindessröd �665, Skindelssröödh �680, 
Skindssrödh �697, Skindessröd �7�9, Skindelsrö �758, Skindelsröd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Skinnersrödh �663, Skinnesrödh �668, Skinnerö 
�672 Db, Skindersrö �674 Kb.
Preposition: i.

F.l. kan innehålla genitiv av det forndanska personnamnet Skenild, Skennild, om vilket 
se DGP � sp. �255. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Backarna el. Backen, tp. Backanne �8�0, Backarne �820 Ml. Backen  
(2 tp) �825 jb, Backane �835 A nr 73. I en backsluttning. — Liden, tp. �850 Ml. 
Namnet innehåller lid f. ’sluttning’. — Tinnhogen ti2n–ho*jw…Én, tp och åker. EK. Bebyg-
gelsen är numera försvunnen. Namnet har sannolikt primärt betecknat den sanka åker-
marken vid torpet. F.l. kan eventuellt hänga samman med boh. tinn tin– m. ’pinne i 
räfsa, harv o.d.’. Möjligen har man tagit material till sådana tinnar vid lokalen. Näm-
nas kan kanske också boh. tinning ti2n–e] m. ’område med hopräfsat och till torkning 
utbrett hö’. S.l. innehåller hog m. ’höjd’ och åsyftar sannolikt någon av de låga berg-
kullarna invid åkern. Om hog se inledningen. — Änghagen æ2]_hA*w…Én, tp, avs. EK(B), 
EK. Ängsmark där.

Skitareskäret »i2-darE»ä*–T, avs. Jr, Kleven Fr. 

F.l. innehåller substantivet skit eller verbet skita med kompositionsform på -are (var-
om se inledningen och Alfvegren �958) och syftar på fågelspillning. Sjöfåglar brukar 
sitta på skäret. Jfr Dritareskär Bd �9:2 s. 36.

Skogen, se Dössedal och Skogen.

Skäret, avs. Jr, Tången Fr. 

Smögens fiskehamn, avs. 

Jordeboksbelägg: Smögen (oskattl. fiskeläge under Vägga) �8��, (under 
 Vägga) �825 jb, Smögens fiskehamn Jr, Smögenön Fr. 
Andra belägg efter 1540: Smögen �664 Db, Smöyen �680 Kb, Smögens Fiske-
läge �8�0 Ml, Smygen »på Hällströms karta» �859 HGSL 6 s. 236, Smögens 
fiskehamn EK(B). 

Se Smögen nedan.



47

Smögens kommun och församling. EK. 

Namnet Smögen innehåller sannolikt ett *smög m. ’trång passage, trång gång’, jfr det 
dialektala smuga f. med samma betydelse samt fvn. smuga f. ’smotthol, smau, hòl’ 
(Norrøn ordbok). Orden står i avljudsförhållande till verbformen smyga. Namnet be-
tecknade ursprungligen Smöghålet (varom Bd �4:2 s. 26 f.), som är en trång infart 
västerifrån in i tätorten Smögens hamn. Se även SOL s. 285, Smögen i Bd 8 s. 29, 
*Smögholmarna hos Lindroth �922 s. �28 f. och Smugeviken hos Kallstenius �940  
s. 28.

Bebyggelser inom tätorten Smögen: F.d. municipalsamhället, nuvarande tätorten 
 Smögen, var enligt EKB uppdelat i kvarteret Valen, kvarteret Havet, kvarteret Källan 
och kvarteret Soten. Dessa omfattade i sin tur ett antal tomter varom se EKB. — 
Berntzegången, avs. EKB. En person med namnet August Berndtzen bodde här. — 
Havsvallen. EK. Ungt namn. Det betecknar en fotbollsplan. — Holmen hÖ2§-mên. EK. 
Namnet betecknar vad som idag är en halvö i Smögens gamla fiskhamn. Här finns en 
fiskhall och magasin. — Skäret i sund. EK(B), EK. Namnet betecknar ett skär som 
numera är ihopbyggt med fastlandet. Lokaliteten ligger i sundet mellan Smögenön 
och ön Kleven. — Skäret, avs. EKB. — Smögenön smo!ƒw–ön avs. Jr, Fr, Smogen 
�658 K, Smygen �806 K, Smögenön EK(B), EK. Se Smögen ovan. — Soldattorpet, 
avs. Ingick enligt EKB i Smögens f.d. m:e. Jr, Fr, EK(B), EK. Torpet var ett soldat-
torp. Namnet är ett närhorisontnamn, sålunda fungerande inom en begränsad närmiljö. 
— Varvet, avs. EKB. 

Soteskär, en holme. Införes i jb �9�2 (senare anteckning i �88� jb). 

Medeltida belägg: (við) Sótasker Fagrskinna. 
Jordeboksbelägg: Soteskär �88�, Fr. Sotaskär �859 HGSL � s. �04. 

Holmnamnet är bildat till namnet Soten, som betecknar ett havsområde. Om Soten se 
Bd �4:2 s. 27 f.

Torp o.d.: Soteskär, Grå. EK �935–40. Meddelare uppger att det namnbärande skäret 
på avstånd, vid viss väderlek, upplevs som gråare än omgivande skär. Riklig före-
komst av fågelspillning på skäret bidrar även till skärets grå färg. Se Soteskär ovan. 
— Soteskär, Västra. EK. Väster om Soteskär.

Springet, avs. Jr, Tången Fr. 

Namnet är sekundärt till viknamnet eller kanske snarare till källnamnet Springet var-
om se Bd �4:2 s. 28 och s. �73. Källnamnet Springet innehåller boh. spring n. 
’(käll)språng’.
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Stenkärr, en skatteäng �665–�88�. 

Medeltida belägg: j Stiærnukiarre �39� RB s. 375. 
Jordeboksbelägg: Stennekier H, Stenkier, aff Stennekier �573, Aff Stiennekier 
HL, SP, (For) �58�, Aff Stennekier HL �586, Stenekier �659, Stenkiärr �665, 
Stenkier �680, Stenkiär �697, Stenkjerr �8��, Stenkärr �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Steenekierr, Steenekier (äng under Rished) �665 jrp, 
Stenkiärr �748 Ml. 

Flera skifteskartor visar att Stenkärr var en skatteäng och brukades under Rished. Se 
Framme �999 s. 202 f. Stenkärrs exakta läge är dock okänt. Namnets innebörd och 
sakliga bakgrund är oklar. Om man bortser från belägget �39� kan namnet tilltalande 
förbindas med stenig mark. Det är något oklart om det avvikande belägget j Stiærnu-
kiarre av år �39� avser Stenkärr.

Stensvik ste1–nsvi'-g. Jr, Vägga Fr. 

Invid en vik som sannolikt är den ursprungliga namnbäraren. Viken är stenbemängd.

Stortångskäret, avs. Jr, »Ingår i Tångens m:e» EKB, Tången Fr.

Namnet betecknar ett skär utanför den del av fiskeläget Tången som kallas Store 
Tången. 

Styrens holme, avs. Fr. 

Namnet innehåller sannolikt den bestämda formen styren (av styr m.) ’platsen där 
man står då man styr båten’. Holmen ligger i Smögens fiskehamn.

Ståleröd stå!–±É, stå!–§êre9. �/2 sk. Var �659–�697 �/2 ky.; �7�9, �758 �/2 kr.; �8��, 
�825 �/4 kr. och �/4 sk. Till sk. �760 (�825 jb). 

Medeltida belägg: j Stalarudi �39� RB s. 375.
Jordeboksbelägg: y Stalrødt HL, SP, �573, sthollrødt SP, i Stallrøidt �58�, i 
Stalrødt SP, i Stallrødt �586, Ståålröed �659, Stållrödh �665, Ståhleröödh �680, 
Ståhlerödh �697, Ståhlröd �7�9, Ståhlered �758, Ståleröd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Stolrøt �602 LrAP, Stollerøed �604 Lr, Stålrödh �664 
Db, Staalrö �669 Kb, Stålröd �7�� Hfl, Ståleröd �7�9 Hfl.
Preposition: i.

F.l. innehåller sannolikt genitiv av mansnamnet Stale, se om detta Lind �905–�5 sp. 
943 och DGP � sp. �274 f. Jfr Stålered i SOH 2 s. �85. S.l. innehåller röd ’röjning’, 
varom se inledningen.

Torp o.d.: Broddalen bró!d–a¬, brU!d–a–*“, lht, avs. EK(B), Brådalen »undantag» �848 A 
nr �4�, Brodalen, Brådalen �870 A nr �73, EK. Troligen återgår uttalet och de äldre 
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skrivningarna på ett *Bråtedalen, med bortfall av mellanvokalen. F.l. innehåller då 
sannolikt bråte m. ’hög av fällda träd’ eller ’svedjefall’. — Hagen, tp. �839 Ml. — 
Kattetorpet. EK. F.l. innehåller väl djurbeteckningen katt, möjligen i nedsättande 
betydelse. — Lunden, tp. �860 Ml. Namnet innehåller lund m. ’lund, mindre skog’. 
— Rosendal, EK. Namnet är relativt vanligt i Sverige, och är ett vandringsnamn. De 
äldsta namnen är medeltida, medan de yngsta kan ha tillkommit i relativt sen tid. Det 
ursprungliga mönstret för dessa namn är det tyska namnet Rosenthal. Se Sahlgren 
�948 s. 7 ff. och Wahlberg 2007 s. �05. Se även inledningen om detta namn. — Stor
gärde, tp. Storjerde �820 Ml. 

Svenneby svæ2n–by*_, svæ2m…by, by. 

Medeltida belägg: j Swæinaby, j Sweinaby �39� RB s. 375, j Suæinaby �39� 
RB s. 377.
Jordeboksbelägg: Suenndby HL, aff Suennby SP, aff Suenneby �573, Aff 
 Suenneby SP �58�, Suenebye R �586, Suenneby �659, Suäne- �665, Swenne-
by �680, Swanneby(!) �758, Svenneby, Swenneby �8��, Svenneby Fr.
Andra belägg efter 1540: Suenebye �664, Swennebye �664, Suennebye �666 
Db, Swenneby �665, Swenby �7�9 Hfl, Swäneby �748, Swänneby �755 Ml, 
Sveneby u. å. KrA XV:4, Svenneby �806 K.
Preposition: i.
Inbyggare kallas: svæ2m…byn.

Svenneby, som består av två gårdar, är centralt beläget i socknen, en knapp kilometer 
från Askums kyrka. Det är inte otänkbart att Svenneby är en utflyttarbebyggelse från 
Askums kyrkby eller har utgjort en del av denna. Både bebyggelsen och namnet är av 
betydande ålder. Såsom påpekas av Tom Schmidt (2000 s. 386) tycks Svenneby under 
en period ha legat öde, eftersom den saknas i jordeboken från år �544. Svenneby är 
omgivet av gårdar med namn på -röd, flera med personnamn i förleden. F.l. kan inne-
hålla mansnamnet Sveini. Detta bör dock betraktas som osäkert med tanke på namnets 
höga ålder (jfr Schmidt a.a. s. 52�). Det är fullt möjligt att f.l. innehåller genitiv plural 
av fvn. sveinn m. ’yngling, tjänare, väpnare’ och därmed ansluter till den typ av namn 
på -by vilkas förleder innehåller beteckningar för män i olika sociala ställningar (så-
som Rinkeby, Tegneby, se vidare Hellberg �967 s. 247). 
 S.l. innehåller by ’gård’, varom se inledningen. Jfr Schmidt 2000 s. 386, Bd �6  
s. �02 med litt. (Svenneby), SOL s. 305 och Lindroth �945 s. 88 ff. För en mer över-
gripande och sammanfattande diskussion om bebyggelser som bär namnet Svenneby i 
Bohuslän och Østfold se Schmidt 2000 s. 386 ff. Nedre Svenneby tycks ha blivit den 
viktigare gården, varvid preciseringen Nedre inte längre behövdes. Övre Svenneby 
var redan �659 en äng som brukades under annan gård.

Nr � Svenneby Nedre. �/2 sk. For Suennebye Nededr �58�, Aff Suennebye Nederre 
�586, Aff Suennebye Nederre SP �586, Svenneby Fr.
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Nr 2 Svenneby Övre, äng �659–�88�. aff Offuersuennby SP �573, For Suennebye 
Offuere HL, Aff Offuerre Suennebye SP, for Suennebye Øffuere �58�, Aff Suennebye 
Øffre, Suennebye Offre HL, Aff Suennebye Offuerre SP �586, S. Ofr [osäker läsning] 
�659, Öfre Suänneby �665, S. Öfwer �680, S. Öfver �8��, Övre Svenneby Fr. 

Torp o.d.: Ekebo. EK(B), EK. F.l. åsyftar förekomst av ek. S.l. -bo förekommer ofta i 
mönsterbetingad namngivning av unga bebyggelser, se inledningen.

Svälte svæ2l-tÉ, svæ2ltÉ. �/2 uts. fr. Var �659–�680 fr.

Medeltida belägg: j Swelte �430 DN 2 s. 527, Swæltte �5�9 NRJ 3 s. �6. 
Jordeboksbelägg: ij, y Suelte �573, �659, i Sueltte �58�, i Sueldthe �586, 
 Suälte �665, Swällte �680, Swälte �7�9, Svälte �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Suelte �602 LrAP, Suälte �673 K, Swelte �680 Kb, 
Swälte �7�� Hfl.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: svæ2ltn=, svæ2ltranÉ.

Namnet innehåller boh. svälte n. ’mager betesmark’, en motsvarighet till det nyisländ-
ska svelti n. ’sted, hvor kreaturer ikke kan faa foder, spec. i ufremkommelige klippe-
egne, hvor faar ikke kan slippe bort’ (Blöndal). Jfr likalydande namn i Bd �5 s. 334 
och Bd �6 s. 68 med litt.

Torp o.d.: Dammbacken dA2m…bA*K–Én el. Dammslätten da2m…slæ*t-n=, avs. Damslätten, tp 
�860 Ml, Dammbacken EK, Dammbacken, Dammslätten EKB. F.l. åsyftar någon nu-
mera försvunnen damm eller fördämning i det förbiflytande vattendraget. — Kroken. 
�8�0 Ml. Det är omöjligt att säga om namnet syftar på läge i någon krok, t.ex. mellan 
berg, på avsides läge eller på krokig form hos någon intill liggande äga. — Lyckan, 
avs. EK(B). Namnet innehåller lycka f. ’inhägnad betesmark; avgränsad åker’. — 
Stockekärr stÅ2K–êcä*–r, tp. Stockekjerr �820 Ml, Stackekiärr, Stackekjärr �825 A nr 60, 
Stackekjerr �825 jb. Namnet är sekundärt till ägonamnet Stockekärr (varom se Bd 
�4:2 s. �56), som betecknar en åker på förutvarande kärrmark. F.l. åsyftar sannolikt att 
stockar lagts ut i kärret för att öka framkomligheten. — Sundet sU!n–t, förr brovaktar-
bostad. �825 A nr 60, EK �935–40. Bebyggelsen ligger vid Sotekanalbron. 

Söön sø–, en holme sk.-lagd, lht. Söön �825 jb, EKB.

F.l. innehåller sö(d) n. ’får’. Så sent som vid uppteckningstillfället (�965) släpptes får 
på bete på holmen.

Tegelholmen ti2-§hÖ*§manE, avs. Jr, Smögenön Fr. 

F.l. innehåller tegel men bakgrunden därtill är oviss.
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Tobaksholmen tU!b–AKshÖ*§mön, avs. Jr, Smögenön Fr. 

F.l. innehåller tobak men bakgrunden därtill är oviss. Andra namn på Tobak- finns i 
OGBReg.

Todderöd tó2d–Érø*–, tó2d–ÉrÉ. 3/4 sk. Var �659–�697, �758 �/2 sk.; �7�9, �8��–�88� 3/8 
sk. Från �/2 till 3/8 sk. �685 (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: y Toderø HL, for Toderødt SP, aff Toderø �573, for Thoderø 
SP, aff Thoderødt �58�, aff Thodderødt HL, �586, Toderö �659, Tåderöedh 
�665, Tåderöödh �680, Tåderödh �697, Tåderööd �7�9, Todderö �758, Tådde-
röd �8��, Todderöd �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Thoderøe �602 LrAP, Toderøed �604 Lr, Tåderöd 
�7�� Hfl, Tåderö �748 Ml, Tuttere �673 K, Todderöd �806 K. 
Preposition: i.

F.l. kan innehålla mansnamnet Toti, Tode (DGP � sp. �472 f.) eller kanske mansbi-
namnet Toddi (Lind �93� sp. 384). Se NG 3 s. �49 och Rygh �898 s. 37 om namnet 
Todderud. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Dalarna, tp. Dalarne �807 A nr 39. Mellan berg. Namnets plurala form 
åsyftar flera mindre dalar mellan bergen. — Jutehagen, �702 A nr �0. F.l. innehåller 
jute m. som ofta använts i betydelsen ’jyllänning’ eller ’dansk’ men som ibland avsett 
norrmän eller personer som bott i Norge. Se t.ex. Jutehagen Bd �5 s. 77 med litt. — 
Katrinelund, EKB. Ungt namn. — Korsvägarna, tp. Korsvägarne �850 Ml. Sanno-
likt plats där vägar korsades. — Korsängen, tp. �860 Ml. Namngivningsgrunden är 
okänd. För olika tolkningar av namn på Kors- se t.ex. Korsstenarna Bd �9:2 s. 9� där 
f.l. åsyftar gränsstenar (som ofta hade kors inristade), Korsbacken a.st. där f.l åsyftar 
ett kors använt som sjömärke och Krossekärr Bd �9:� s. �28 f. — Lilla Todderöd, tp. 
�850, Lilla Toddröd �860 Ml. Se Todderöd ovan. — Långeklåvan. Långeklåfwa �825 
jb. Sannolikt vid en lång klåva, dvs. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, se 
om klåva inledningen. — Runehäll. EKB. F.l. innehåller sannolikt mansnamnet Rune. 
S.l. åsyftar en eller flera berghällar som finns invid bebyggelsen.

Trankoket trA2–]Ko*–gêt, avs. Jr, Tången Fr. 

Namnet betecknar ett hus längst inne i Skanungekilen. Huset låg ursprungligen på en 
holme i viken, men denna vik fylldes igen vid mitten av �950-talet. Under �700-talet 
var här ett trankokeri. Huset kallas även Kuba varom se under Kungshamn ovan.

Tryggö try2g_ø–*, try2g_ö, (ö och) frälsetorp, upptaget i jb (Jr) �93�. Fr.

Belägg efter 1540: Trygg-Öen, Trygger Öen Oedman �746 s. 235, Trigøe A II 
28, Tryggö u.å. KrA Hermelin 2.
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Namnet betecknar en ö och ett torp vid inloppet till Sotenkanalen. Tryggö är belagt 
första gången år �746 hos Oedman. På en äldre karta (Felterus av år �673) bär ön 
namnet Dyngö. Detta Dyngö kan tillfälligt ha undanträngt namnet Tryggö, men det är 
också möjligt att Tryggö är yngre. Namnet på det intill liggande Tryggöskär finns 
upptaget på Felterus karta av år �673, där det skrivs Tryggesier. Namnet Tryggö är 
möjligen yngre och sekundärt bildat till Tryggöskär (varom Bd �4:2 s. 85). Tänkbart 
är att f.l. i det ursprungliga namnet innehåller adjektivet trygg, kanske syftande på att 
sjöfarare som passerat den farliga Soten kunde känna sig trygga här. Se vidare Bd �4:2 
s. 85. En förklaringssägen om att kung Tryggve Olavsson är begravd i Tryggö rös på 
Tryggö finns knuten till öns namn. 

Tången, avs. 

Jordeboksbelägg: Tången (oskattl. fiskeläge under Vägga) �8��, (under Rör-
vik) �825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Tangen �68� Kb, Tången �748 Ml, Fiskeläget  
Tången �787 Sillsalterier, Tånga Fiskeläge (under Wägga) �8�0 Ml. 
Bebyggelsen Tången ligger på en udde, och namnet innehåller boh. tånge m. 
’smal, utskjutande landtunga’. Se Fisketången ovan.

Torp o.d.: LilleTången. EK. Namnet betecknar östra delen av området Tången. — 
St. Tången. EK, Store-tången, EK �935–40. Namnet betecknar norra delen av områ-
det Tången.

Tångens m:e tA2]_ên. EK(B). 

Preposition: på. 
Inbyggare kallas: tA2]_a)rE (pl. tA2]_rar). Personer från den del av samhället som 
vetter åt sjön kallas ne2-rå*–vA)rE och de från den övre delen av samhället kallas 
Ö2p_å*–va)rE. Jfr det dialektala ne1-rå–vêr ’nedåt’ och Ö!p_å–vêr ’uppåt’.

Tången är det vanligaste namnet på Fisketången (varom se ovan). När man (�9�4) 
inrättade en poststation här ansågs namnet Tången inte vara tillräckligt särskiljande, 
och man gav då poststationen och området det vid den tiden inte särskilt ofta brukade 
namnet Fisketången. 

Tångens utmark, avs. Jr, Tången Fr. Utmark på Tången varom se ovan.

Ulvedalen, en äng �697–�88�. 

Medeltida belägg: j Vlfua dale �39� RB s. 374.
Jordeboksbelägg: Ulfwedahlen �697, �7�9, �825, ulfwedahllen �758, Ulf-
vedalen �8��, Ulfwedalen �88�, Ulvedalen Fr. 
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Namnet kan åsyfta att vargar uppehållit sig i dalen. I Bd �4:2 s. 34 framhålls att 
 Ulvedalen kan innehålla ett numera försvunnet vattendragsnamn på *Ulv- beteck-
nande det intill liggande vattendrag som avvattnar den lilla sjö invid vilken Ulvedalen 
ligger. 

Vattersröd va2d–ÉSö*– vad-ÉSÉ, va2d–ESe9. �/2 sk. Var �665–�7�9 �/2 kr. Från kr. till sk. 
�760 (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: y watthersrød �544 NRJ 5 s. �74, y Waßrødt KrL, y Waßrø, 
y Vattisrot �573, Wadtzrødt KrL, i Wadtzrøidt �58�, i wadtzrødt �586, Watess-
röed �659, Watterssrod(!) �665, Watterssröödh �680, Watterssrödh �697, 
 Watersröd �825, Vattersröd Fr. 
Andra belägg efter 1540: Wassrøed �604 Lr, Watersrö �669, Wattersrödh �670 
Db, Wadersre u.å. KrA Hermelin 2. 
Preposition: i.

Vattersröd ligger nära sjön Germunneröd vatten. Invid gården flyter det vattendrag 
som mynnar ut i sjön. De äldre beläggen ger en spretig och oklar bild. Det äldsta be-
lägget, y watthersrød �544, är hämtat ur NRJ 5. Denna källa bör, såsom påpekats av 
Tom Schmidt (�982, �983), användas med viss försiktighet. Det bör påpekas att i 
denna skrivning är -er- en upplöst förkortning, varför formen möjligen inte bör tillmä-
tas alltför stor vikt. Assimilationen ts > ss är i detta område föga förvånande. I jorde-
boken av år �573 (y Vattisrot) uppträder en inskottsvokal. Denna uppträder också �659 
(Watessröed), �665 (Watterssrod) och senare. En möjlig utveckling av namnet är  
Vatsruð > Vatseröd (med inskott av e mellan s och r, varom se Ejder �979 s. 46 ff.)  
> Vattesröd > (för att undvika förbindelsen -sr-) Vattersröd (med -S-). 
 Om f.l. innehåller genitivformen vats av vatten, är det sannolikt att den syftar på 
bebyggelsens läge nära sjön Germunneröd vatten. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom 
se inledningen. Namnet bör sannolikt förstås som ’röjningen vid vattnet’. Jfr Vasseröd 
i Bd 8 s. �39 och ett likalydande namn i Bd 9 s. �6 (i dessa båda namn är ljudutveck-
lingen mer som förväntat). Jfr även Vassrud hos Harsson 20�0 s. 823. Vatten är det i 
Bohuslän vanligaste namnelementet i namn på (ofta mindre) insjöar. Se t.ex. Bd �4:2 
s. �, Bd �9:2 s. � med litt. och Jonsson �966 s. 2�3 ff. 

Torp o.d.: Asklunden, avs. EK(B), EK. Ungt namn. F.l. innehåller trädbeteckningen 
ask. — Lyngnmon, avs. EK(B), EK. F.l. innehåller det boh. lyngn lö2]n ’ljung’ och s.l. 
appellativet mo m. ’område med sandig jord där ljung eller tall växer’. Sandig jord-
mån där. — Myränden. EK. Bebyggelsen ligger vid änden av en numera utdikad myr. 
— Nybygget. �806 K, �830 (undantag), �839 (tp) Ml. Vanligt namn på bebyggelser 
som vid namngivningstillfället var nyanlagda. Namnet är ett utslag av mönsterbe-
tingad namngivning. — Stämmen, stp. Stemmen �806 K, Stämmen �8�0 Ml, �825 
jb. Namnet innehåller boh. stäm m. ’fördämning’ syftande på en numera försvunnen 
fördämning i det intill bebyggelsen flytande vattendraget. — Sävebäcken, avs. Säve-
backen EK(B), Säfvebacken �820 Ml, Säfbacken �825 jb, Säfvebecken �839 A nr 77, 
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Säfvebäcken �850 (bst.) Ml, Särbäcken EK. Sannolikt är det urspungliga namnet 
 Sävebäcken och skrivningen Sävebacken resultatet av missuppfattning. Namnet är se-
kundärt till naturnamnet Sävbäcken (varom se Bd �4:2 s. 32), som avser ett vattendrag 
invid bebyggelsen. F.l. i namnet innehåller växtbeteckningen säv. På EK �974–79 
kallas bebyggelsen Särbäcken. Denna skrivning avspeglar möjligen en differentia-
tionsprocess: om förbindelsen -vb- tenderat att bli b- kan ett r ha inskjutits för att be-
vara en konsonant i f.l. — Ängshult. �806 K. F.l. åsyftar ängsmark. S.l. innehåller 
hult, holt n. ’skog, skogsområde’, varom se inledningen.

Vilarebacken, avs. Jr, Vägga Fr. Var sannolikt ett viloställe. För formen Vilare- se 
inledningen om -are-utvidgning.

Vilandsholmen vi1-lanshÖ§mên, avs. Vilas holme Jr, Gravarne Fr. 

Namnet kan innehålla mansnamnet Viland. Detta har enligt upptecknaren (Tomas 
Görling �965) förekommit i trakten.

Vägga væ2g_a, by. 

Medeltida belägg: vid Veggina firir sunnan Sotanes Flateyjarbók (ed. Unger) � 
s. 67, við Veggina Codex Frisianus s. 92, Wæggia �430 DN 2 s. 527, i Veggiæ 
�5�4 DN � s. 749, y Vegher �5�9 NRJ 3 s. �5.
Jordeboksbelägg: y Wege, y Wegge �573, i Wegge �58� (2 gdr), i wegge �586 
(2 gdr), Wäge �659, Wägge �665, Wägga �825, Vägga Fr.
Andra belägg efter 1540: en øe Vegge, [paa] Vegge �594 JN s. 224, Wegga 
�674 Kb, Wägga �7�� Hfl, Weggia u.å. KrA XV:4. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: væ2g_Én, -rar, -ranÉ.

Byn Vägga ligger på samma halvö som tätorten Kungshamn. Bebyggelsen ligger på 
låglänt mark på västra sidan av ett stort och högt bergsmassiv. Detta kännetecknas av 
ett påfallande långt parti av brant stupande bergväggar. Framförallt på den västra 
 sidan, där byn ligger, utgörs det långsträckta bergsmassivets sida av tvärt avskurna, 
branta stup. Namnet är sannolikt bildat till fvn. veggr m., sv. vägg f., m. Detta ord 
förekommer i bohuslänskan med både maskulint och feminint genus. 
 Landhöjningen i området är ganska kraftig. Det är möjligt att bergsmassivet öster 
om Vägga by vid ortnamnets tillkomst varit en ö, eller möjligen halvö, och att då vikar 
och låglänta områden söder och norr om berget trängde djupare in i landet än nu och 
helt eller delvis omslöt bergsmassivet. Jfr formuleringen en øe Vegge �594. Det är 
tilltalande att återföra bebyggelsenamnet på ett gammalt önamn fvn. *Väggja ’Vägg-
ön’, bildat till fvn. veggr och syftande på de karaktäristiska bergväggarna. Jfr Vägga 
bjär hos Ohlsson �939 s. �90 med litt., namnelementet veggr m. hos Rygh �898 s. 85 
och Väggarö hos Lindroth �9�4 s. �95 f. Se bild 3.
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Nr � Vägga Nordgård. �/2 uts. fr. �7�9, �8��–�88�. Var �659–�665 �/� fr.; �680–
�697, �758 �/� uts. fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb). V. Norg. 
�697, V. Norgl �7�9 jb, Wägga Nolgl �748 Ml, V. Nohlgarden (!) �758 jb, Wägga Nor. 
�806 KrA Hermelin �8, V. Nordgl �8��, Wägga Nordgård �88� jb, Vägga Nordgård 
Jr, Vägga Fr.

Nr 2 Vägga Sörgård. �/2 uts. fr. �7�9, �8��–�88�. Var �659–�665 �/� fr.; �680–
�697, �758 �/� uts. fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb). V. Söderg. 
�697, V. Sörgl �7�9, V. Sörgården �758 jb, Wägga Södr. �806 K, Vägga Sörgård Jr, 
Vägga Fr.

Torp o.d.: Albertsro, avs. EKB. F.l. innehåller mansnamnet Albert. Ungt ortnamn 
som är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Om unga namn av detta slag se Bd 
�5 s. XXXI, Benson �972 s. 34 ff. och inledningen. — Altarsmyr a2l-tÉSmy*_r, a2l-tESmy*_r, 
lht, avs. Altersmyr EK(B), EK, Alters Myr �867 A nr �74. Bebyggelsen ligger på en 
numera utdikad myr som säkert är den ursprungliga namnbäraren. Myren är påfal-
lande rektangulär. Möjligen har dess form fört tanken till ett altare (i dialekten a2l-tEr). 
Namnet kan tänkas vara givet i relation till namnet Predikstolen i samma område, som 
betecknar en större sten på en udde på andra sidan Klevekilen (Bd �4:2 s. ��0). Det 
finns i dagsläget ingen altarliknande stenformation i närheten av Altarsmyr. Jfr t.ex. 
Altaret Bd �4:2 s. 39. — Anneberg, avs. EK(B). F.l. innehåller kvinnonamnet Anna 
eller Ann(e). Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Om denna namn-
typ se inledningen och Benson �972 s. 34 ff. — Asplund, avs. EK(B), EK. Ungt 
namn, beträffande namntypen se föregående. — Backen bA2K–ên, lgh. �748, �839 (tp), 
�860 (bst.) Ml, EK(B), EK. Nedanför ett högt berg. Numera i tätorten Kungshamns 
utkant. — Berghem, avs. EK(B), EK. Invid berg. Ett utslag av mönsterbetingad namn-
givning. — Båtemyr, tp. �820 Ml. F.l. innehåller ordet båt men namngivningsgrun-
den är okänd. — Dammen och Damhagen. �839 Ml. Namnen syftar väl på någon 
förutvarande damm. — Djupedal dy2_bÉda*–§, avs. �807 A nr 4�, Djupedahl �839 (btp) 
Ml, EK. Bebyggelsen ligger i en dal mellan berg med branta bergssidor. — Ene
backen e2-nEbA*K–ên, avs. �860 (tp) Ml, EK(B), EK. Bebyggelsen ligger i det lilla sam-
hället Märden varom se nedan. Namnet betecknade tidigare en äng. Det innehåller 
sammansättningen enerbacke m. vars f.l. innehåller växtbeteckningen ener m. 
’en(buske)’, fvn. einir m., som i bohuslänskan bevarar den gamla nominativformen. 
Dess -r har sekundärt kommit att ingå i ordets stam (Janzén �936 s. 52). I Enebacken 
har r fallit i trycksvag ställning. — Eriksberg, avs. EKB. — Fridhem fri2-dhe'm…, EK. 
Namnet är ett mycket vanligt modenamn som är mycket spritt i Sverige. Se inled-
ningen. — Förålarna fórå!–lanÉ, förå!–la)nE, fÖ2r–å)lanE, lht. EK. Namnet betecknar dels 
tre lghr, dels ett relativt vidsträckt, kuperat terrängområde. Möjligen innehåller nam-
net ett av de i bohuslänska vanliga adjektiven med suffixet -all. Denna bildningstyp 
har i bohuslänska varit mycket produktiv långt fram i tiden. Exempel på denna avled-
ningstyp ges i bohuslänska ord som fiskall ’fiskrik’, dritall ’osnygg’ och matall ’rik på 
mat’ (Janzén �933 s. 34 ff.). Möjligt är att namnet Förålarna innehåller ett adjektiv 
*furall *fÖ2r–å)l ’tallbevuxen’, bildat av bohuslänskans fura fÖ2r.a f. ’fura, tall’ och ovan 
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nämnda suffix. Några furor finns i området. Adjektivet kan ha substantiverats med 
maskulin böjningsform men namnet kan också vara ellips av ett *Furallkullarna e.d. 
med ett maskulint ord i ellipsbasen. — Gräsmyr, EK. Se Håkan Malins myr el.  
Håkan Malms myr ovan. — Högbergsbacke, tp. �8�0 Ml. — Högebacken, tp. �807 
A nr 4�. Nedanför ett berg. — Johannesvik joha1n–êsvi'-g, avs. EK(B), EK. Antingen är 
namnet ett primärt bebyggelsenamn, vars f.l. innehåller mansnamnet Johannes, eller 
också är det sekundärt till det i Bd �4:2 s. �0 behandlade viknamnet Johannesvik, som 
avser en intill liggande lokal. — Karlsro. EK(B), EK. F.l. innehåller mansnamnet 
Karl. Ortnamnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Om unga namn av 
detta slag se Bd �5 s. XXXI, Benson �972 s. 34 ff. och inledningen. — Kleveskog 
K§e2–vEsKo*ƒw–, avs. EK(B), EK, Klefveskog �830 (tp), Klåfweskog �839 (tp), Klefva-
skog �860 (tp) Ml. F.l. innehåller klev f., här sannolikt i betydelsen ’väg uppför sidan 
av ett berg’. Bebyggelsen ligger invid en lång backe, där vägen till bebyggelsen Lovi-
sedal går. Värt att notera är hur namnelementen klev och klåva växlar i de äldre beläg-
gen av namnet. Om klev och klåva se inledningen. — Kranen KrA!–ne9. Namnet beteck-
nar ett vid uppteckningstillfället (�965) nedlagt stenhuggeri, som låg på stranden mitt 
emot Husholmen. Stenhuggeriet har fått sitt namn efter den lyftkran som användes vid 
stenlastningen. — Kransestugan KrA2n–sêstÖ*v–A). Namnet betecknar en vid uppteck-
ningstillfället (�965) öde stuga. F.l. kan antingen innehålla personnamnet Krans eller 
vara ett med -stugan utvidgat namn *Kransen betecknande någon kransformad loka-
litet i närheten (jfr t.ex. Kransekärr Bd �9:2 s. �30 med litt.). Beträffande rundade 
terrängformationer se t.ex. Kringlehed Bd �3:2 s. �38. Eftersom området numera är 
bebyggt med småhus och ingår i tätorten Kungshamn, är det nu omöjligt att påvisa en 
namngivande lokal. — Kristinedal. EK(B), EK. F.l. innehåller kvinnonamnet Kristin. 
Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. — Liden li1-e eller Storliden, 
avs. Liden �860 (tp) Ml, Storliden EK(B), EK. Namnet Liden innehåller lid f. ’slutt-
ning’; bebyggelsen ligger i en sluttning. — Lilla Ulvemyr. Lilla Ulfvemyr �850 Ml. 
Se Ulvemyr nedan. — Linddal el. Linddalsskogen li2n–daSKo*ƒw…Én, avs. Lindalsskog 
�825 jb, Lindahlsskogen �839 (tp) Ml, »Lindal nr �, kallas Linddalsskogen» EKB, 
Linddalsskogen, EK. Namnet Linddalsskogen innehåller ett Linddal som sannolikt är 
ett primärt naturnamn, vars f.l. åsyftar förekomst av trädet lind. Detta var i äldre tid av 
betydelse för folkhushållet. Bl.a. tog man bast från linden. — Lovisedal. EK(B). F.l. 
innehåller kvinnonamnet Lovisa. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngiv-
ning, varom se inledningen. — Märden mä!–DN, lht och vid uppteckningstillfället 
(�962, �965) ett eget litet samhälle. EK(B), EK. Namnet innehåller sannolikt den 
västsvenska obrutna formen märde av standardspråkets mjärde. Uttalet uppvisar den i 
Bohuslän förekommande övergången från grav till akut accent. Sannolikt har man 
brukat sätta mjärdar i vattnet utanför bebyggelsen. Jfr Märdviken på Smögenön varom 
Bd �4:2 s. �5, Mäludden Bd 7 s. �76 med litt. och Märd(a)sjön hos Brevner �942  
s. �5 f. — Nordhagen, lht. �868 A nr �74. Sannolikt ett ursprungligt naturnamn, se 
likalydande ägonamn i Bd �4:2 s. �52. — Nya Stycket ny4_ stø2K–êt, avs. EK(B). Förr 
fanns en åker invid bebyggelsen, och namnet är sannolikt ett ursprungligt ägonamn 
som innehåller stycke n. ’liten markbit; del av åker’. — Nytorp ny!_tÖrp. EK. Namnet 
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betecknar ett av husen i det område som kallas Förålarna varom se ovan. —  
Näseskär nE2–sE»ä*–r, avs. EK(B), EK. F.l. innehåller Näset, som är ett alternativt namn 
på tätorten Hovenäset. — Paradiset pA!–radi-sEt, avs. EK(B), EK. Namnet är vanligt 
och ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Det är ibland berömmande, ibland 
ironiskt. Se OGBReg och framförallt Bd �2:2 s. �� och s. �67 med litt. Vilketdera det 
rör sig om i detta fall är omöjligt att avgöra. — Rosendal. EK. Namnet förekommer 
på flera håll i Sverige och är ett vandringsnamn. De äldsta namnen är medeltida, 
medan de yngsta kan ha tillkommit i sen tid. Det ursprungliga mönstret för dessa 
namn är det tyska namnet Rosenthal. Namnet förekommer på flera ställen i Sotenäs. 
Se Sahlgren �948 s. 7 ff., Wahlberg 2007 s. �05 och inledningen. — Sjövik »ö2–vi'-g, lht. 
EK(B), EK. Namnet syftar på att bebyggelsen ligger innanför en vik i Klevekilen. — 
Smedjebacken sme2d–jEbA*K-ên, avs. EK(B), EK. Förr fanns en smedja här. — Solliden. 
EKB. Namnet innehåller sollid f. ’sluttning som ligger utsatt för solen under större 
delen av dagen’ (Nilén). Det är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inled-
ningen. — Stavsäng, N., S. stA2–vsæ*], stA2f_sæ*]_, avs. Norr Stavsäng, EKB, N. Stavsäng, 
EK, Söder Stavsäng, EKB, S. Stavsäng, EK. Namnet betecknar en bebyggelse som 
ligger nedanför ett högt berg. Berget ligger strategiskt vid farleden in till Hovenäset. 
Troligen har man i äldre tid haft en stav till ledning för sjöfarten på berget. Om namn-
elementet stav i betydelsen ’sjömärke’, se KL �7 sp. 83 och Bd 7 s. 277 (Sankt Olavs 
valar). — Storemyr sto2–rêmy*_r, sto2–rmy*_r, avs. �839 (tp) A nr �74, EK(B), EK. Namnet, 
som är ett ursprungligt ägonamn, har betecknat en åker på en uppodlad myr. Vid upp-
teckningstillfället (�965) användes huset som personalbostad för anställda inom  
ABBAs konservindustri. — Strandbacken. EK(B), EK. Bebyggelsen ligger alldeles 
invid stranden. — Strandbo. EKB. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namn-
givning. Vid stranden. — Strandhem. EKB. Ungt namn. Vid stranden. Namnet är 
mönsterbetingat, se inledningen. — Strandäng, avs. EK(B), EK. Ungt namn. Vid 
stranden. — Svinevik svi2n–êvi'-g. »Fiskeläge» �8�0 Ml, Svinvik »oskattl. fiskeläge un-
der Vägga» �8�� jb, Svineviken »bebyggelse vid Saltsjön» �820 A nr 57. Namnet, 
som är ett ursprungligt naturnamn, har använts även om ett litet fiskeläge invid viken. 
F.l. innehåller djurbeteckningen svin med okänd saklig bakgrund. Se Bd �4:2 s. �9. Se 
vidare Södra Svinvikarna nedan. — Såtan sÅ2t-e9, avs. Såta �867 A nr �74, Såtan �869 
A nr �6�. Namnet betecknade vid uppteckningstillfället (�965) en jordbrukslägenhet 
med åker. Namnet innehåller såta f. ’höstack’. — Södra Svinvikarna, avs. EKB, S. 
Svinvikarna, EK �935–40. Namnet avser en bebyggelse som tidigare utgjorde fiske-
läget Svinevik. — Torshäll. EKB. Sannolikt ett ungt namn. F.l. innehåller mansnam-
net Tor och s.l. innehåller häll m. ’stenhäll’. — Tromma, oskattl. fiskeläge. �8�� jb. 
Namnet kan innehålla boh. trumma tro2m–a f. i betydelsen ’(häst)mule’, kanske syf-
tande på någon terrängformation, eller i betydelsen ’stenbro över dike’ eller ’täckdike’. 
Eftersom platsen är olokaliserad, är det omöjligt att avgöra den sakliga bakgrunden. 
— Ulvemyr u2§vÉmy*_r, U2§vêmy*_r, avs. EK(B), EK, Ulfvemyr(en) �870 A nr �74. Nam-
net torde vara ett ursprungligt naturnamn som betecknat den intill liggande myren.  
F.l. syftar sannolikt på att det funnits varg i trakten. — Varpet va!r–pÉt, avs. EK(B), EK, 
�8�� jb, Warpet �8�0 (btp), �830 (tp) Ml, Varpet �860 Ml. Bebyggelsen ligger vid en 
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udde som går ut i Klevekilen. Namnet innehåller väl varp n. ’notvarp, notdrag, ställe 
där not drages’. Säkert har man i äldre tid dragit not här. — Viggersro vi2g_ESro*– el.  
Viggersvik. Viggersvik EK. Vid en havsvik. F.l. i namnen är dunkla. Man kan möjli-
gen tänka på det fornvästnordiska mansnamnet Víkarr, om vilket se se Lind �905–�5 
sp. ��04. Mansnamnet tycks ha funnits i Bohuslän, se Vigansröd Bd �2:� s. �4� och 
där cit. litt. Beträffande -ro se inledningen om mönsterbetingad namngivning. — Öde
gård, tp. �8�0 Ml, Ödegården �830 Ml, �8�� jb. Namn innehållande substantivet 
ödegård vittnar i regel om att gården under någon period varit obebodd och att dess 
mark brukats under annan gård. Om namn innehållande ödegård se Ödby nedan. San-
nolikt åsyftar namnet i Vägga en avsöndring från den intill liggande bebyggelsen, 
numera kallad Ödegården, varom se nedan. — Östebacka. �839 Ml. F.l. åsyftar öst-
ligt läge.

Vägga skärgård, en samling skär och holmar. Jr, Fr. Se Vägga ovan.

Väjern væ2j_ÉN, avs. 

Jordeboksbelägg: Wägeren (ett torp och en frälsehusman ) �665 jrp, Weijern 
(oskattl. fiskeläge under Vägga) �8��, (under Rörvik) �825, Väjern Fr.
Andra belägg efter 1540: Weggeren �672 Kb, Veggeren �673 K, Wäggaren 
�7��, Wäggern �7�9 Hfl, Wäijern �748, (fyra beb., varav en bst.) �860 Ml, 
Weije �806 K, Weyern (tre beb., varav en bst., ett tp) �850, Wejer �859 HGSL 
bd � s. �03, Weggaren u.å. KrA XV:4. 
Inbyggare: væ"j_arÉ, -N, -rar, -ranÉ.

Namnet betecknar ett litet samhälle som förr var ett fiskeläge. Det är dunkelt. De 
äldsta skrivningarna (t.ex. Wägeren �665, Weggeren �672 och Wäggaren �7��) gör 
det möjligt att sammanhålla namnet med Vägga ovan eller med appellativet vägg m., 
f. Nordväst om Väjerns hamn skjuter en bergudde ut i vattnet. Den del av udden som 
vetter mot Väjern utgörs av brant stupande klippor. Vid insegling till Väjerns fiske-
hamn är denna framträdande bergvägg väl synlig. Den har möjligen motiverat ett 
Vägg-. Jfr holmnamnet Kniparen (Bd 8 s. �9�) som innehåller knip m. eller knipa f. 
’berg med brant sida’. Se bild 5.

Väjerns m:e. EK(B), municipalsamhället Veijern Tiselius �926–27 s. �0�. Se  
Väjern ovan.

V. Hampholmen, se Hampholmen, Västra.

Åsberget. Jr, Gravarne Fr. 

Bebyggelsen ligger vid ett långsträckt, åsliknande berg.
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Åttonebräcka, äng �697–�88�. »Enligt uppgift bel. inom Anneslätt» (EKB).

Jordeboksbelägg: Åttene Bräcke �697, Åttennebräcke �7�9, Åttennebräka 
�758, åttonnebräcka �8��, Åttonebräcka Fr. Även upptaget som torp under 
Anneslätt, se ovan.

F.l. kan åsyfta ägans storlek, dvs. att ängen utgjort ett åttondels mantal, och hela nam-
net kan då vara redukt av ett *Åttondelsbräckan. Jfr det dialektala åttung ’�/8 hem-
man’, och Åttingelyckan Bd �2:2 s. 373. S.l. innehåller bräcka f. ’bred, långsluttande 
backe; brant backe’. Jfr Åttondebräckan ovan.

Ödby ö2d–by*_, ø–2by, by.

Medeltida belägg: j Œyðibœ �3�7 DN 3 s. �08, Œyðibœ Johnsen �905 s. �05, 
j Eidbø �39� RB s. 375, j Eidby nordra gardin �430 DN 2 s. 527, j Eidby j 
midstofwonne �430 DN 2 s. 527, j Eidby �430 DN 2 s. 527, y Edby (2 ggr) 
�5�9 NRJ 3 s. �5.
Jordeboksbelägg: y edby �544 NRJ 5 s. �75, y Wddbye KrL, Ødby HL, y 
Wdby (2 ggr) �573, Ødbye KrL, i Wdbye �58� (4 gd), Ødbye KrL, i wdbye 
�586 (4 gd), Öedby �659, Ödby �665, Ödhby �697, Öhdby �7�9, Ödby Fr. 
Andra belägg efter 1540: Øbye �602 LrAP, Ødbyø �604 Lr, Ödbye �663, Ödby 
�669, Ödssbye �672 Db, Utby u. å. KrA I:6.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: ö2d–by*_n.

Namnet kan innehålla ett fvn. *eyðibø/eyðibýr ’ödegård’. Jfr Øby NG � s. 243, Øbø 
NG �6 s. ��4, Öbyn SOV 9 s. 67 f. och Öbbön Bd �5 s. 68 med litt. Namn innehål-
lande ödegård m. är relativt vanliga i Västsverige och Norge. De bär ofta vittnesbörd 
om att lokaliteten tidigare varit en gård som av olika anledningar blivit öde och varit 
ur bruk som självständig enhet så länge att detta tillstånd uppfattats som mer än rent 
tillfälligt. Ofta har marken då brukats av annan gård. Såsom påpekas av Rygh (�898 
s. 5) bär ofta dessa gårdar namn som Ödegården o.d., även sedan de åter blivit själv-
ständiga enheter och det ursprungliga namnet har fallit i glömska. Se Bd �5 s. 2 f. och 
Framme �999. Namnet Ödby Framgård anger gårdens centrala placering. Jfr Fram-
gården Bd �5 s. �57, Framme Bd 20:2 s. 83 samt Bd �9:� s. �3 f.

Nr � Ödby Nordgård. 5/8 sk. Var �659–�680 �/� fr.; �697 �/� sk.; från �/� till 5/8 mtl 
�685; från fr. till sk. �694. Ydby �7�� Hfl, Ö. Norgården �7�9, Ödby Nohlgl �748,  
Ö. Nordgården �8��, Ödby Nordgård �88� jb, Ödby Fr.

Nr 2 Ödby Framgård. �/� uts.fr. Var �825 ofr. fr. (�88� jb). Ö. framg. �697,  
Ö. framgl �7�9, Ödby Framgård �88� jb, Ödby Fr.

Nr 3 Ödby Sörgård. sö!g_å§. �/2 uts. fr. Var �825 ofr. fr. (�88� jb). Ö. Söderg. �697,  
Ö. Sörgl �7�9, Ö. Sörgård �758, Ödby Fr. 
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Nr 4 Ödby Nedergård. �/4 uts. fr. Var �659–�7�9 �/2 mtl; �758 �/� mtl; från �/� till 
�/4 mtl �733 (�825 jb); �825 ofr. fr. (�88� jb). Ö. Nederg. �697, Ö. Nedergl �7�9 jb, 
Ödby Nedregl �755 Ml, Ö. Nederg:d �825 jb. 

Hemmansdelar: Hogarna ho2j|w…anÉ. �/4 mtl. EK(B), EK. Namnet innehåller plural av 
hog m. ’höjd’, syftande på de små bergknallar på vilka husen ligger. Om hog se inled-
ningen. — Klåvan K§ó2v–A el. (förr) Ekelid e*–gÉli, kallas Klåvan eller Ekelid, �/8 mtl. 
(EKB), EK. Namnet Klåvan innehåller appellativet klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång 
mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. Namnet Ekelid innehåller trädbeteck-
ningen ek och appellativet lid f. ’sluttning’.

Torp o.d.: Nordre stugan. nordre stugun �5�9 NRJ 3 s. �5. Det är oklart vad namnet 
betecknat. — Faxhällebacken, bst. Faxhällebacken �799 A nr 44, Faxilebacken �860 
Ml. Namnet är bildat till naturnamnet Faxhällan (varom se Bd �4:2 s. �28), som avser 
en mosse eller en myr. Faxhällan har sannolikt från början betecknat någon av berg-
hällarna i det branta bergsmassiv som reser sig öster om lokaliteten. F.l. kan innehålla 
fax n. ’(häst)man’, och namnet kan vara ett jämförelsenamn: någon klippformation 
sedd ur en viss vinkel har kanske liknats vid en hästs man eller manke. Jfr Faxeholm i 
SOL s. 77. Det är svårt att bestämt uttala sig om namnets sakliga bakgrund, eftersom 
berget numera är omgivet och delvis dolt av rik skog. Ett fax- som höjdbeteckning 
ingår i flera svenska ortnamn, jfr Faxan hos Hellberg 20�� s. �39 ff. Jfr även Fasma 
hos Moberg �990 s. 89 ff. — Gunnarsbo. Gunnesboe �669 Db, Gunnersbo �673, 
�674 Kb. F.l. innehåller mansnamnet Gunnar. — Intaget, bst. �850 Ml. Namnet  
innehåller substantivet intag n. ’jord som intagits av den gemensamma utmarken’. 
— Kastebacken. �830 Ml. Namnet är ett ursprungligt naturnamn (varom se Bd �4:2 
s. �05) och betecknar en brant backe vid åkern Kastet vars namn innehåller det dialek-
tala kast n. ’stup utför vilket man kastar timmer’. — Kroken, �820 (stp) Ml, �825 jb, 
�839 (två tp), �860 (bst.) Ml. Namnet åsyftar sannolikt ursprungligen någon numera 
försvunnen krokformig äga. — Kvarnmyren. EK, Qvarnmyren �839 (stp) Ml. Nam-
net betecknar en bebyggelse invid en numera uppodlad myr. F.l. åsyftar en numera 
försvunnen kvarn. — Långemyr. �850 (tp) Ml, EK. Namnet betecknar en bebyggelse 
vid en långsträckt åker med myrjord. — Myren. �825 jb. — Näsdalen, f.d. btp. EK, 
Näsdahlen �830 Ml, Närsdalen �858 A nr �35. Namnet är sekundärt till naturnamnet 
Näsdalen, som betecknar den längre norrut liggande dalgången mellan Middagsber-
get och Röseberget. F.l. Näs- är svår att sakligt motivera. — Orremyr(en) Ö2r-my*_re9, 
avs. Orremyr �830 Ml, EK(B), Orremyra �839 (tp) Ml, Orremyren �850 Ml, EK. 
Bebyggelsen ligger invid en utdikad myr. Här växer orr f. ’al’. — Sandvadet, tp. 
�850 Ml. Platsen är olokaliserad. — Spaktorpet, f.d. btp. EK(B). Här bodde en båts-
man vid namn Spaak. — Stenbacken ste2-mbA*Kên. Namnet betecknade en gammal 
stenstuga vid nuvarande Sotekanalen. Uttalet uppvisar en i talspråk vanlig labialise-
ring av n till m före b. Enligt uppteckningar (�967) bodde där en kvinna som kallades 
Stenback-Lena (ste2-mbAKêle-'na)). — Stenhagen, bst. �860 Ml. — Stora stugan. sttore 
stwffnen �5�9 NRJ 3 s. �5. Jfr Nordre stugan ovan. — Tollebacken, tp. �820 Ml. F.l. 
innehåller det i trakten förr vanliga mansnamnet Tolle, jfr t.ex. Tollekroken Bd �4:�  
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s. �58. — Vassbacken va2s-bA*K–ên. EK �935–40. Namnet betecknar en bebyggelse vid 
sjön Dalevattnet. F.l. innehåller gammal gen. vats av vatten. — Vattenmyren. Watten- 
�830 (bst.) Ml. Bebyggelsenamnet är sekundärt till naturnamnet Vattnemyren (varom 
se Bd �4:2 s. 2�), som betecknar en myrlänt sjö och vars f.l. sannolikt innehåller ver-
bet vattna ’föra djur till vatten för att dricka’. — Ödby ö, f.d. tp. Ödby Ö �830 Ml. 
Namnet betecknar en mindre bebyggelse som under �800-talet var ett torp. Bebyg-
gelsen ligger på ön Ödby ö (se Bd �4:2 s. 73); önamnets f.l. innehåller bebyggelse-
namnet Ödby.

Ödegården ø2–gå*–N, avst. Fr, Ögård �806 K. 

Namnet innehåller ödegård m. I jb �544 framgår att denna gård brukades under 
 Hovenäs. Se Framme �999 s. 200. Se vidare om ödegård under Ödegården el. Öde-
gårdarna i Björneröd och Ödby ovan.

Torp o.d.: Berghem, avs. EK(B), EK. Ungt namn. Bebyggelsen ligger nedanför ett 
högt berg. S.l. -hem har i detta unga namn den standardsvenska betydelsen ’bostad’. 
— Tångarna tA2]_a)nE, avs. EK(B), EK. Namnet innehåller tånge m. ’udde’ och åsyftar 
två uddar åtskilda av en mindre vik. 

Ö. Hampholmen, se Hampholmen, Östra.

Namn som är belagda i äldre källor  
och inte har kunnat säkert lokaliseras till Askums socken

Följande namn förekommer i sammanhang som uppges beröra Askums socken, men 
det behöver inte innebära att de varit belägna i denna eller ens angränsande socknar. 
De betecknade platserna är alltså inte lokaliserade.

»j Ala tunum» �39� RB s. 375. F.l. kan innehålla trädbeteckningen al. S.l. innehåller 
tun n. vars ursprungliga betydelse är ’gärdesgård, stängsel’ (jfr ty. Zaun) men som 
efterhand kommit att beteckna det inhägnade området. Se t.ex. Bjorvand & Lindeman 
s. ��97, NSL s. 465 och tuna i SOL s. 328. I bohuslänska dialekter har tun i modern 
tid, såsom även i norska, använts med betydelserna ’gårdsplats, öppen plats mellan 
husen (på en gård)’ och ’mindre inhägnad (särskilt för småboskap)’, jfr Tunflaten Bd 
�9:2 s. 20�. Se även Tanum i Bd �9:� s. �9� f. och där anförd litt.

»j Biarrum» �39� RB s. 375. Skrivningen kan återge ett *Berghem; s.l. innehåller 
hem varom se inledningen. 

»j Bo» �3�7 DN 3 s. �07. Kan möjligen avse Bua i Askums sn varom se ovan (jfr 
Johnsen �905 s. �05). 
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»Boleren» �676 Kb, »Bolleren» �677 Kb. Namnen kan kanske återge någon sam-
mansättning som innehåller bol n. ’gård’. 

»j Bordbø» �39� RB s. 375. F.l. kan innehålla en motsvarighet till fvn. borð n. ’Rand, 
Kant’ (Fritzner), eventuellt syftande på någon bergskant e.d. S.l. innehåller bø ’gård’ 
varom se inledningen. Jfr häradsnamnet Bullaren Bd �8 s. XIII och Bolsjön Bd �9:2 
s. �6.

»Högås» u.å. KrA I:6. Namnet åsyftar säkert ursprungligen en höjdformation.

»j Kika» �39� RB s. 375. Namnet sammanhänger kanske med norska dialekters keika 
’bøie tilbage, el. til Siden’ (Aasen) och syftar eventuellt på något vattendrag. Jfr Kige 
i NG 9 s. 7�. En annan möjlighet som framläggs för det norska Kige är substantivet 
kik ’opblæst Faarebelg, der bruges som Boie’ (Ross). Jfr även Kik(e)ån Bd �5 s. 2�8 
och Bd �7 s. �60 f.

»Kindelsröd» �806 K. Belägget avser möjligen gården Skindelsröd varom se ovan. 

»j synzsta Kiærsfirdi» �39� RB s. 375. F.l. innehåller kanske ett bebyggelsenamn 
Kärr. 

»Kjedisröd» �648 NRR 9 s. �98. Eventuellt felskrivning för namnet Kisteröd  
(Tossene sn).

»Qvarnbacken» �806 K. Vanligt namn i hela häradet. Se Kvarnbacken i Reg. �.

»Rigsaais» Aff Rigsaais �58� SP, Aff Ragis(!) Aas �586 SP. Jfr j Rygs aase nedan.

»Ross» �648 NRR 9 s. �98. Namnets innebörd är oklar. 

»j Rygs aase» �39� RB s. 375. Namnet sammanhänger kanske med det i Bd �0 s. 2� 
behandlade bohuslänska ortnamnet Ryk i Hjärtums sn och med fvn. *hrjúkr m. som 
står i avljudsförhållande till fvn. hraukr m. ’konformad stapel eller hög’ (Fritzner),  
jfr det norska dialektala rauk ’liten stack av korn, torv, löv’ o.d. (Torp) och det svenska 
dialektala ordet rök ’toppigt föremål, stapel’ (SOL s. 265). Jfr även Ryk Bd �9:� s. �66 
med litt.

»Raarö» �666 Kb. Möjligen återger skrivningen ett *Råröd där f.l. innehåller rå 
’gräns’ och s.l. röd ’röjning’ om vilket det senare se inledningen.

»Rörhult» u. å. KrA I:6. F.l. kan innehålla rör ’vass’. S.l. innhåller hult, holt varom se 
inledningen.

»i Stennerødt» �586 KrL. Jfr följande.

»i Stiennerødt» �58� jb. Namnet är oklart.

»j Suna rudi» �39� RB s. 375. Namnet är oklart.

»Sønderrød» �648 NRR 9 s. �98. Avser skrivningen samma lokal som j Suna rudi 
ovan?
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Bärfendals socken

Uttal: bä!f_Élda*–¬, bæ!f_Énda*–¬, bæ!fElda–¬, bæ!fElda*–¬.

Äldre belägg för sockennamnet: 

Medeltida belägg: Berofiardardals kirkia �39� RB s. 378, Bærafærdals (!)  
kirkia �399 RB s. 540, j Bærofiærdale kirkiu sokn �3�7 (senare hand) DN 3  
s. �08, i Bergfferdalssokn �456 DN 5 s. 580, j Berfardal �472 DN 2 s. 659. 
Jordeboksbelägg: Berfenndall sogenn HL, SP, Berfendall sogenn (2 ggr) KrL, 
�573, Berfendall Sogenn �58�, KrL, HL �586, Berfendaill KrL �58�, �586, 
Berffenndall Sogenn HL, Berfenndall Sogenn �586, Berffedall �544 NRJ 5  
s. �73, Berffendahl �659, Berffendähl �665, Bärffendahl �680, Berfwendahl 
�758, Bärfendal Fr.
Andra belägg efter 1540: ved Berfendals kircke, Berffendals kircke, i Berffen-
dal, Berffendall, til Berffedals kircke �594 JN s. 224–229, Berffuerdal �59�–98 
JN s. ��, Berfendall Sogenn �602 LrAP, Berfenndall Sogenn �604 Lr, Bervedal 
Sogn �648 NRR 9 s. �97, Belphendahl sockn �664, Belffendahl sockn �665 
Db, Dalen �664 Kb, Bärffendahls sochn �665 jrp, Beverdall A II 28, Berffendal 
�859 HGSL bd � s. �54, Belfendalss kyrkia �673 Db, Bäfvendal u.å. KrA I:6.

Sannolikt innehåller f.l. i sockennamnet Bärfendal, såsom framhållits bl.a. av Hjalmar 
Lindroth (�9�8 s. 78 f.) och i Bd �4:2 s. 32 f., genitiv av ett fjordnamn *Berufjǫrðr. 
Detta betecknade den fjord som idag bär namnet Åbyfjorden. I fjordnamnet anses  
genitiv av ett vattendragsnamn *Bera f. ingå. *Bera torde ha betecknat det vattendrag 
som flyter genom Bärfendals socken och mynnar ut i Åbyfjorden och som idag kallas 
Bärfendalsälven eller Daleån m.m., varom se vidare Bd �4:2 s. 32 f. Såsom Lindroth 
(a.a.) framhåller finns både fjordnamnet Berufjǫrðr och vattendragsnamnet Bera på 
flera håll i Norge. Lindroth betraktar etymologin av namnet Bera som osäker. Andra 
forskare (se Rygh �904 s. �0 ff., Ståhl �950 s. 37 och SOL s. 55) menar att namnet 
hänger samman med det fvn. bera f. ’björnhona’. Namnet kan, såsom framförs i Bd 
�4:2 a.st., vara ett jämförelsenamn där vattendraget på något sätt (avseende styrka, 
kraftigt ljud e.d.) jämförts med en björnhona. Uttalet bä!f_Él- har, som påpekats av Lind-
roth (�9�8 a.st.), uppkommit av att -rð- i fjǫrðr i dialekten utvecklats till § som sedan 
blivit l. S.l. innehåller dal, syftande på den djupa dalgång som löper genom socknen. 
Se bild �.

Aspbacken. Jr, Östebo Fr. 

F.l. åsyftar bestånd av asp. Sådana finns fortfarande i området. Bebyggelsen ligger i 
en sluttning.
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Berg bärj, bä)rj, bærj. �/2 kr. Var �665–�697 kr. 

Jordeboksbelägg: Bärgh �665, �680, Bergh �7�9, Bärg �758, Berg �8��, jr, 
Bärfendals-Berg Fr.
Andra belägg efter 1540: Berg �672 Kb, Bärg �748 Ml. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: bä2rjÉn. 

Bebyggelsen är ett f.d. militieboställe. Bebyggelsen ligger vid foten av ett impone-
rande berg som varit namngivande.

Torp o.d.: Bergfors bä2)rjfós–, tp, avs. EK(B), EK. Enligt uppteckningar från �927 var 
Bergfors ett torp. F.l. syftar på att Bergfors avsöndrats från gården Berg. S.l. åsyftar 
läget vid Kapperöds fors. — Dalkasen da2§KAse, avs. EK(B), EK, Dahlekasen �839, 
Dalkasen �850 (tp) Ml. Bebyggelsen ligger i en dal mellan två berg och invid en åker 
som möjligen är den primära namnbäraren. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall’. 
Kallades även Raschetorpet varom se nedan. — Dalskogen, avs. EK(B), EK. Bebyg-
gelsen ligger i samma dalgång som Dalkasen ovan. S.l. syftar på den omgivande sko-
gen. Möjligen är skogen den primära namnbäraren. — Fruängen, stp. �820, �839 
(stp), �860 (tp) Ml. Namnet, som primärt är ett ägonamn, förekommer på flera håll i 
landet. F.l. innehåller fru ’hustru av högre stånd’, även använt om jungfru Maria. Vem 
f.l. Fru- här åsyftar är inte utrett. Jfr t.ex. Frufaten Bd �4:2 s. �42 och namn på Fru- i 
OGBReg. — Giljan. Gilljan �850 (stp), Giljan �860 Ml. Namnet innehåller gilja f. 
’trång smal dal eller klyfta mellan två berg’, varom se inledningen. — Karlsberg  
KA2–lsbä*)rj, avs. EK(B), EK. Ungt namn. Enligt uppteckningar (�927) har ägaren Karl 
»själv satt namn på stället». — Raschetorpet ra2»_ÉtÖ*)rpÉt. Alternativt namn på Dal-
kasen, varom se ovan. F.l. innehåller släktnamnet Rasch efter en av de personer som 
ägde torpet under slutet av �800-talet. — Ryggehagen. �825 jb. Torpet, som är oloka-
liserat, fanns troligen endast mellan åren �8�8 och �83�. Sannolikt låg en namn-
givande hage vid en jord- eller sandrygg. — Vanviken. �820 Ml. Sannolikt återger 
skrivningen ett *Vannviken som går tillbaka på ett *Vattenviken syftande på vattensjuk 
mark.

Bergskär (Jr Bäskär) bä!»ä–r, bä2»är. �/2 sk. �88�. Var �7�9–�825 kr.; �659–�697 
prästbolsh. 

Medeltida belägg: j Bæghers kiarre v aura boll �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: y Børgiskier �573, Besskier �659, Basskiär �665, Bäskiär 
�680, Bässkiär �697, Bäskier �7�9, Bäskjär �8��, Bäskjerr �825, Bäskär �88�, 
Bergskär Fr.
Andra belägg efter 1540: Berssker �602 LrAP, Bersskier �604 Lr, Bergskiär 
�665 Db, Bergskier �665 Kb, Bergskjär �7�� Hfl, Bergzskär �7�9 Hfl, 
Bergskjerr �72� Hfl, Buskiär �748, Bäskiär �755 Ml, Bergskär �806 K. 
Preposition: i.
Inbyggare kallas: bä!»ä–N, bæ!¹æ–r, bæ!!S¹ær, bä!»_ä*–r.
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F.l. är oklar. De äldre beläggen antyder att den kan sammanhänga med fvn. bágr 
’vanskeleg, hinderleg, rangsnudd, lei’ (Norrøn ordbok), det norska dialektala baag.  
Jfr t.ex. namnet Bohus som återgår på Bágahus vilket sammanställts med samma  
bágr ’hinderlig, besvärlig’, kanske syftande på besvärlig ström förbi fästningsholmen 
(Bd 5 s. ��3). S.l. tycks kunna innehålla fvn. kjarr n., sv. kärr ’buskage; sumpmark’. 
Om kärr se inledningen.
 Yngre skrivningar överensstämmande med bergskär n. ’en ur (åker)jorden upp-
skjutande berghäll eller bergknalle’ torde bero på omtolkning av namnet, troligen för-
anledd av flera bergskär som finns nedanför den äldsta hemmansdelen. 

Torp o.d.: Dalarna. Dahlarne �830, Dalarne �850 Ml. Endast en husgrund återstår av 
torpet, som låg i en dal mellan höga berg. — Fyrhagen fy2_rhA*w…Én. EK. Torpet är nu-
mera borta. Här bodde en person kallad Fyren. Fyr- kan gå tillbaka på soldatnamnet 
Fyr som förekommit i Bohuslän, jfr t.ex. Bd �7 s. �0� med där anförd litt. samt med 
annan bet. Bd �9:� s. �26 (Fyren). — Kasen. �825 jb. Vid åkern Kasevallen, varom se 
Bd �4:2 s. �47. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall’. — Malishagen. EK.  
F.l. innehåller kvinnonamnet Malin. En kvinna med detta namn har bott på torpet 
(Drougge �980 s. 72). — Myrbacken my_2rbA*K–Én. Myrebacken �850 (bst.), �860 (tp) 
Ml. Det numera försvunna torpet låg i en backsluttning invid en myr. Kallas även 
Rävhagen. — Rävhagen. EK. Alternativt namn på Myrbacken.

Bottnelycke bø2t-nÉlø*K–É, bó2tnEløKA, bÖt-löK–É. 3/4 sk. Var �659, �665 �/2 fr.; �694 red. 
till kr. och �695 ökat till 3/4 mtl (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: i Bodtnneløcke HL, Bodnneløcke SP �586, i Bodnneløcke 
HL, Bodtzkierekenn SP, i Bodttnneløcke �58�, Boetnelyeche �659, Båttne-
lyche �665, Båttnelyke �680, Båthenlycke �697, Båtnelycke �7�9, Båtnelyke 
�758, Bottnelycke �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Botneløke �602 LrAP, Bottenløke �604 Lr, Botne-
løcke �604 Lr, Botnlyke �663 Db, Botnelycke �665 jrp, Bottnelöche �67� Kb, 
Båttnelycke �7�� Hfl.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: bö2t-lø*K–Én.

Gården gränsar till Bottna sn, och f.l. innehåller sockennamnet Bottna. S.l. innehåller 
lycka f. ’inhägnat jordstycke, inhägnad mark’.

Torp o.d.: Backen bA2K–Én, avs. �830 (stp) Ml, �825 jb, EK(B), EK. Backen var soldat-
torp för Bottnelycke och för Elseröd fram till �9�0. Huset ligger i en backe nedanför 
ett högt berg. — Hesäm. Heesemb �665 jrp. Enligt jrp �665 tillhörde skatteödegården 
Hesäm Bottnelycke. Hesäm är dock inte upptagen på senare förekommande skiftes-
kartor (se Framme �999 s. �9�), och gårdens exakta läge är okänt. Möjligen innehåller 
Hesäm namnet på en sedan länge försvunnen gård med namnet Säm. Säm är ett i Bo-
huslän vanligt namn. F.l. innehåller fvn. sœr m., en sidoform till fvn. sjór m. ’sjö’ 
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(Norrøn ordbok). S.l. innehåller hem ’gård’, varom se inledningen. Troligen åsyftar 
namnet läge vid Tåsteröds stora vatten. F.l. i Hesäm innehåller hed f., som i bohuslän-
ska används om öppen, skoglös, relativt slät terräng. Om hed se inledningen samt 
Palm �976 s. 48 ff. och Bd �5 s. 89. Troligen låg Hesäm vid utmarken av gården Säms 
ägor. — Hålkasen. �830 (bst.) Ml. Den numera försvunna backstugan låg i en sänka, 
och f.l. åsyftar sannolikt att man uppfattat sänkan som ett hål. S.l. innehåller kas f. 
’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Nya Strömmen. �860 (tp) Ml. San-
nolikt felskrivning för följande. — Nya Stämman, avs. EKB. Namnet betecknar 
samma torp som Nötehogen, se följande. Torpet är numera försvunnet, och tomtmar-
ken är återköpt till ursprungsgården. Nya Stämman är en del av Stämmorna, varom se 
nedan. — Nötehogen nö2deho*wÉn, tp. EK. Namnet betecknar samma torp som Nya 
Stämman, varom se föregående. F.l. avser sannolikt nötkreatur; nötter har i den äldre 
dialekten formen naddar (na!d–ar) eller näddar (næ!d–ar). Bebyggelsen ligger vid en 
mindre höjd. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se inledningen. — Påskemyrarna, 
utdikad myr och f.d. tp. Påskemyrarne �8�7 B nr 2�. Som vid många namn innehål-
lande ordet påsk är namngivningsgrunden oklar. Jfr OGBReg. Möjligen har mark-
området haft samband med någon tro eller sed i samband med påsk. — Rutan ru!dA. 
EK. Var vid uppteckningstillfället (�92�) ett torp. Namnet, som sannolikt primärt är 
ett ägonamn, kan syfta på rutodling. Sådan innebar att marken utstakades i rutor av 
viss storlek, varefter man brände marken och sådde råg. Ruta kan som namnelement 
även ha den mer allmänna betydelsen ’liten markbit’. Om namnelementet ruta och 
rutodling se Bd �4:2 s. �37 och Bd �9:2 s. �58, �89 med där anförd litt. — Skyggen 
»y2g_Én, tp. EK. Namnet betecknade vid uppteckningstillfället (�92�) ett torp. Skyggen 
är sannolikt en ellipsbildning av ett *Skyggbacken e.d., vars f.l. innehåller verbet  
skygga »y2g_É, »y2g_a ’skugga, skymma’, en avledning till skugga (SAOB S 5509). Be-
byggelsen ligger mörkt och skuggigt djupt inne i skogen i en norrsluttning, vid foten 
av ett högt berg. — Slätebacken. �72� B nr 4. Torpet är numera försvunnet. F.l. åsyf-
tar sannolikt jämn mark. — Stycket stöK–Ét, tp. �825 jb, �850 Ml, EK �935–40. Torpet 
är numera försvunnet. Namnet innehåller stycke n. ’del av åker’ eller allmännare  
’(liten) markbit’, syftande på den intill liggande ägan som väl är den ursprungliga 
namnbäraren. — Stämmen. �830 Ml. Stämmen var under en period soldattorp. Det 
numera försvunna torpet låg helt nära bebyggelsen Stämmorna. Namnet innehåller 
stäm m. ’fördämning, kvarndamm’ och syftar på fördämningar i den intill flytande 
bäcken. Kvarnarna som fanns där är sedan länge borta. — Stämmorna, avs. EK(B), 
EK. Namnet innehåller stämma f. ’fördämning’ och syftar på fördämningar i den 
 under Stämmen nämnda kvarnbäcken. I Stämmorna ingick detta Stämmorna och Nya 
Stämman. — Söderhagen, tp. �850 Ml. I hemmanets södra del. 

Bålkeröd bÖ§Kerö, bó2)§KÉrø*–. �/4 sk. 

Jordeboksbelägg: aff Bulekerødt SP �58�, i Bulckerødt HL �586, Bolcheröed 
�659, Bollcherödh �665, Bolkeröödh �680, Bålckerödh �697, Bålckerööd 
�7�9, Bålkered �758, Bålkeröd �8��, Fr, Bållkeröd �88�.
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Andra belägg efter 1540: Bullkerudh �665 jrp, Bolkerödh �662, Bålkerööd 
�67� Db, Barkesre (?) �673 K, Bolcherö �685 Kb.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: bó2)§KÉn (bö)2§KÉn), bó2§KErE.

F.l. innehåller sannolikt boh. balk bó)§K, bÖ§–K m. ’avbalkning, mellanvägg som inte går 
upp till taket’, även ’dikesren’ och ’jordvall’, fvn. bǫlkr m. ’skillevæg’ (Norrøn ord-
bok). F.l. åsyftar sannolikt den markerade bergudde på vilken boningshuset ligger.  
S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Myren. �830 Ml. Det numera försvunna torpet låg invid en myr.

Bäskär. Jr, EKB, se Bergskär ovan.

Eldsbacka æ2lsbAK–Én, ä!l-sbA*K–Én, I2l-sbA*KÉn, i2l-sbA*KÉn (i sammansättning I2l-sbA*KÉ el. i2l-
sbA*KÉ sKow). �/4 ins. fr. Var �659–�650 fr.; �697, �7�9 uts. fr. Ägdes av Hvitfeldtska 
stipendieinrättningen (�88� Jb).

Jordeboksbelägg: Ilssbach �659, Ellssbacha �665, Ellssbaka �680, Ellzbacka 
�697, Elssbacka �7�9, Edzbacka �758, Eldsbacken �8��, Eldsbacka �825, 
Fr.
Andra belägg efter 1540: Ilsbaken (?) �673 K, Esbachen �665 Kb, Eldsbacken 
�7��, Edsbacken �7�9, Eldzbacken �72� Hfl, Ellsbacka �748, Eldsbacka �755 Ml.
Preposition: på. 
Inbyggare kallas: I2l-sbA*K–Én, i1lspAKEn.

F.l. innehåller sannolikt genitiv av det på västnordiskt område vanliga mansnamnet 
Ighul (om vilket se SMP �4 sp. 608), i så fall med en utveckling Ighuls- > Ils- och med 
en för Bohuslän vanlig sänkning av i > e. Jfr Eldsberga i SOH � s. 84 med där anförd 
litt. Jfr även Ilstad i NG 4:� s. �08 och Igelsrud i NG 4:2 s. 65. S.l. -backa syftar på att 
gården ligger nedanför en backe invid ett brant berg.

Torp o.d.: Dammviken dA2m…vi'-ge, tp. EK. Damviken �8�8 Bärfendal nr 20, �825 jb, 
�830, Damwiken �839 Ml. Torpet ligger innanför en vik av Tosteröd vatten. F.l. syftar 
på en kvarndamm som fanns i den bäck som rinner ut i Tosteröd vatten. Sannolikt är 
viken den ursprungliga namnbäraren. 

Fjället fjE!lt, fjæ!lt. 

Jordeboksbelägg: Fjället Fr.
Andra belägg efter 1540: Fiälle �669, Fiellet �670 Db, Fiellett �684 Kb, Fiäl 
�673 K, Fiället »hörande under Skjörbo» �697 B nr 5, Fjället �7�� Hfl, Fjäll 
u.å. KrA I:6.

Bebyggelsen har fått namn av att den ligger på den mäktiga bergsplatå som kallas 
Skottfjället (varom Bd �4:2 s. 96). Fjäll n. förekommer i bohuslänska namn på vid-
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sträckta, skogbevuxna, ofta svårtillgängliga bergsområden som ligger i utmarksområ-
den. Fjället ligger omslutet av Skörbo till vilket det under en period hört, se lantmäte-
riskrivningen av år �697.

Torp o.d.: Fjällgiljan, tp. Fjellgilljan �860 Ml. F.l. innehåller namnet Fjället. S.l. 
innehåller gilja f. ’trång smal dal eller klyfta mellan två berg’ e.d. varom se inled-
ningen. — Hagemyr. EK. Det numera försvunna torpet ligger invid vad som förr var 
till åker uppodlad myrmark. 

Gategård ga2–dÉgå*–§, ibland även gö2d–Égå*–§, gÖ2d–Égå*–§, ga2degå§, gö2)dÉgå*–§, gó2)dÉgå*–§.  
�/� mtl ins fr. Var �680, �697 uts. fr. Var �659, �665 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendie-
inrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: i Gadegaardt �58�, i gadegaardt �586, Gådegard �659, 
 Gategden

 
�665, Gattegård �680, Gathegårdh �697, Gategard �758, Gategård 

�8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Gadegaard �648 NRR 9 s. �97, Gadegårdh �673 Db, 
Gaadegaard �678, Gaadegaar �684 Kb, Gathegård �7��, Gategård �7�9 Hfl, 
Gridegård �673 K, Gadegården u.å. KrA Hermelin 2. 
Preposition: i.

F.l. innehåller troligen appellativet gata ga2–do, ga2–dA f. ’väg, byväg, utfartsväg; fägata’ 
syftande på Hedums utfartsväg som i äldre tid gick nordost om Gategård. Det kanske 
inte är helt uteslutet att f.l. innehåller det bohuslänska appellativet godda gó2d–a, gÖ2d–a 

f., motsvarande det norska dialektala gota f. ’indskaaren rende, fals, dyp og bred fure 
efter skred, tragtformet rende i fjeldet, aapning i skog’ (Torp). Om ordet godda se  
Bd �9:2 s. 208 med där anförd litt. 

Torp o.d.: Binghultsbergen be2]_hól-t7sbä*)rje, be2]_höl-t7sbä*)rje. Det numera försvunna tor-
pet låg på eller vid Binghultsbergen i Bottna sn; dettas namn innehåller bebyggelse-
namnet Binghult varom se Bd �6 s. �. — Blomsterkasen blU2m–sterKA*se tp, avs. �839 
Ml, EK(B), EK. Ungt namn. F.l. syftar väl på riklig förekomst av blommor. S.l. inne-
håller kas f., här sannolikt i bet. ’röjning, röjd jord’. Del av Dalemarken varom se 
nedan under Orreberg. — Kvarnbacken. Qvarnbacken �8�0 Ml, Qvarnebacken �8��, 
Qwarnebacken �825 jb. — Solhem, tp. EK(B), EK. Namnet är vanligt och ett utslag 
av mönsterbetingad namngivning, om vilket se inledningen. — Steneröd, stp. �839 
Ml. Läget för det numera försvunna torpet är okänt, men sannolikt syftar f.l. på stenig 
mark. — Ängen. �830 Ml, �825 jb, Engen �820 Ml.

Heden he!den, he–. 

Jordeboksbelägg: Heden jr, Bärfendals-Heden Fr.
Andra belägg efter 1540: (paa) Heen �670 Kb, Hea �7�� Hfl, He u.å. KrA I:6, 
Heden �806 K, Hedden u.å. KrA Hermelin 2.
Preposition: på. 
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Gården kallades förr Skörbo hed och utgjorde sannolikt i äldre tid en del av Skörbos 
utmarker. Den ligger till stor del nere i en uppodlad dal. Namnet innehåller hed f. som 
i bohuslänska används om (skoglös) öppen, relativt slät terräng. Om hed se inled-
ningen samt Palm �976 s. 48 ff. 

Torp o.d.: Bugiljan bu!–je*–§jA. EK. Här låg förr ett torp. Lokaliteten ligger på Skottfjäl-
let invid en skogsbevuxen klyfta. F.l. innehåller boh. bu f. ’bod’ och s.l. gilja f. ’trång 
smal dal eller klyfta mellan två berg’, varom se inledningen. — Ekliden e2–gÉli'-e, tp. 
Ekar växer på platsen. S.l. innehåller lid f. ’sluttning’. — Enerbacken. EK. Bebyg-
gelsen, som numera är en sommarstuga, ligger nedanför en sluttning. F.l. innehåller 
växtbeteckningen ener m. ’en(buske)’, fsv. enir m., som i bohuslänska bevarar den 
gamla nominativformen. Dess -r har kommit att tillhöra ordets stam, vartill genitiv-
märke, pluraländelse och artikel kan läggas. Om ordet se vidare Janzén �936 s. 52. 
— Hällehemmet hä2l-Éhe*m…at, tp. EK. Den numera försvunna bebyggelsen låg på 
Skottfjället. En person med binamnet Häll bodde förr här. S.l. -hemmet är sannolikt en 
förvanskning av ett *-hemmanet som innehåller bestämd form av substantivet hem-
man n., här i den från delar av Bohuslän vanliga betydelsen ’torp’. Jfr DAGs och  
Bd �8 s. XIX. 

Hedum, Stora he2d–Um, he2–dUïm…, hE2dUm (obs. kort E). �/� sk. »Kallas Hedum» EKB.

Medeltida belägg: j Hæidi ij aura boll �39� RB s. 378. 
Jordeboksbelägg: y Hedym, y Hedyen (Askums sn) �544 NRJ 5 s. �73 f.,  
y Hedum SP, y Hedenn HL, KrL, �573, aff Heede SP, i Hedum SP, Heedenn 
KrL �58�, i Hedum KrL, i Hedenn HL, SP, Hedom R, i hedenn �586, Hedumb 
�659, �680, �7�9, Hedum �665, Fr, Stora Hedum Jr, Fr. 
Andra belägg efter 1540: Hedum �604 Lr, Heedum �665 jrp, Hedom �660, 
Hedumb �66�, Hedomb �669 Db, Hedom �666, Hedum �669, Hedem �67� 
Kb, Hedum �7��, �7�9, �72� Hfl, Hedum �748, �755 Ml, Hee �673 K.
Preposition: i. 
Sammansättningar: he2d–Umsgrä*n–sÉn.
Inbyggare kallas: he2d–Umra)nÉ.

Det äldsta belägget, j Hæidi �39�, tyder på att Hedum äldst burit namnet fvn. *Heið. 
Om så är fallet har namnet med tiden anslutits till -hem-namnen. Lindroth (�945 s. 23) 
räknar dock med ett ursprungligt -hem-namn. Ortnamnet innehåller fvn. heiðr, sv. hed 
f., i bohuslänska använt om (skoglös) öppen, relativt slät terräng (om hed se vidare i 
inledningen och Palm �976 s. 48 ff.). Se i inledningen även om hem ’gård’. Namnet 
Stora Hedum antyder att det en gång mot detta har stått ett Lilla Hedum. Bl.a. utifrån 
noteringar om att Stora Hedum erlagt en summa ödeledning för en ödegård (jb �623, 
�659 och �697) drar Gösta Framme (�999 s. �90) slutsatsen att Stora Hedum en gång 
bestått av två gårdar och att en av dem kan ha varit det som senare möter som ödegår-
den Hee, varom se nedan.



70

Hemmansdelar: Timmerdal te2m…ÉDa*–§, te2m…erda*§. 3�/240 mtl. EKB. Var �/4 sk. �697–
�88�. Timmerdahl �697–�88� jb, �7�� Hfl, Timmerdal �7�9 Hfl, Fr, Timmerdal (tp) 
�860 Ml, Timmerdalen �806 K. Preposition: i. I sammansättningar: te2m…ÉDa*–ß cU2r9Ka. 
Hemmansdelen Timmerdal låg under en period öde och brukades som äng under  
Stora Hedum (Framme �999 s. �89). I samband med laga skifte fick en av ägarna på 
Stora Hedum utflyttningsskyldighet till Timmerdals berg. I ett senare skede flyttades 
Timmerdal ytterligare och har brukats som torp, se nedan. Se även Gunnar Drougge 
�980 s. 75. Söder om Stora Hedums boningshus finns murstenar som vittnar om Tim-
merdals ursprungliga placering. På bergssluttningarna växer rikligt med skog, och  
f.l. åsyftar timmertäkt. S.l. syftar på Timmerdals ursprungliga läge i en dal. — Öde
gården. Var �697 �/8 sk.; �758 �/2; �8�� �/8. Ödegård �88� jb, Fr, Ögården �748, 
Ödegården �755 Ml. Namnet innehåller appellativet ödegård, som vittnar om att be-
byggelsen under någon period legat öde. På en karta av �786 (B nr �0) framgår att 
Ödegården har brukats som äng: »�/8 dels Skattehemman brukas till Äng» (Framme 
�999 s. �89). Möjligen avses här, såsom framförs av Framme (a.st.), ödegården Hee, 
varom se bland torp o.d. nedan. 

Torp o.d.: Björkliden. EK. Bebyggelsen ligger nedanför ett berg. S.l. innehåller lid f. 
’sluttning’. — Brinkehagen bre2nKehA*wÉn, brI2]_KÉhA*w–Én, tp. EK. Här bodde en båts-
man vid namn Brink. Torpet kallas även Timmerdalen varom se nedan. — Bråtarna, 
brÖ2d–anÉ, brö2d–anÉ stp, avs. EK(B), EK, Bråtane �748, Bråtanne �755, Brådane �820 
Ml, Bråtanne �8��, Brådane �825 jb, Bråddarne �830, Brådalarne �850 Ml. Namnet 
innehåller plural av bråte m. ’svedjefall’. Den plurala formen kan bero på att flera ägor 
ursprungligen åsyftades. — Dalen, tp. Dahlen �852 B nr 47. — Dalhagen, stp. Dahl-
hagen �820 Ml. — Dalängen, tp. Dahlängen �820 Ml. — Finkelhålan fe!]_KÉlhU*–§o, 
fe2nKelhU*§a, tp. Torpet är numera försvunnet. Enligt uppteckningar syftar f.l. på att 
man bränt dålig sprit, finkel, i torpet i äldre tid. S.l. åsyftar den djupa klyfta invid vil-
ken huset stod. Kallas även Hålan, varom se nedan. — Granhogen grA2–nho*w–Én. �8�0 
Ml, �8��, �825 jb, �830 Ml, EK, Granhagen EK �935–40. Preposition: på. Det numera 
försvunna torpet låg på en höjd, i dialekten hog m., omgivet av granskog. Formen med 
-hagen beror på missuppfattning. Jfr ett av uttalen under Vasshogen nedan. Om hog se 
inledningen. — Hagarna hA2wanÉ, tp. — Hee, ödegård under Stora Hedum. �665 jrp. 
I jb �697 framgår att Hee skattlagts till �/8 mtl skatte. Möjligen kan, såsom framförts 
av Framme (�999 s. �90), ödegården Hee som underbruk till Stora Hedum ha kallats 
Lilla Hee. Det är dock ovisst om detta är ödegårdens ursprungliga namn. Namnet Hee 
innehåller appellativet hed f., som i bohuslänska används om (skoglös) öppen, relativt 
slät terräng. Om hed se vidare i inledningen och Palm �976 s. 48 ff. — Huseberget 
hu2–sÉbä*rjÉt. �7�3 B nr 2. Boningshuset ligger vid foten av ett berg, som är den ur-
sprungliga namnbäraren. — Hålan, tp. �860 Ml. Namnet syftar på den djupa klyfta 
invid vilken huset stod. Kallades även Finkelhålan, varom se ovan. — Hästhagen, tp. 
�830 (bst.) Ml. — Kjellbergshuset, tp. �820 Ml. Namnet innehåller säkert släktnam-
net Kjellberg. — Myrarna my2_ranÉ, avs. EK(B), EK. Myrmark invid bebyggelsen. 
— Myren. �850 (tp) Ml. Namnet avser samma lokalitet som föregående. — Orre
berg, tp. �820 Ml. F.l. innehåller sannolikt boh. orr f. ’al’. — Skrubbehogen, tp. 
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�860 Hfl. Torpnamnet är sekundärt till naturnamnet Skrubbhogen, varom se Bd �4:2 
s. ��2. Skrubbor ’hönsbär’ växer där. S.l. innehåller hog m., syftande på att det nu-
mera förvunna torpet låg på ett mindre berg. Om hog se inledningen. — Sörskogen 
sø2–rsKo*w…Én, sø2SKo*w…Én, tp. �820 Ml, �825 jb, �830 Ml, �852 B nr 47, EK. Preposition: 
på. F.l. innehåller boh. sör ’söder’ eller en reducerad form av Sörmossen. Det numera 
försvunna torpet låg nära Sörmossen (varom Bd �4:2 s. �27) söder om Hedumsvatt-
net. Torpet har sannolikt fått sitt namn från det omgivande skogsområdet. — Tegel
brukstomten. �854 B nr 44. Här låg förr ett tegelbruk. — Timmerdal te2m…ÉDa–*§. Tim-
merdahl �8�0 Ml, �8��, �825 jb, Timmerdahl eller Ödegård �820 Ml. Hemmansdelen 
Timmerdal (varom se ovan) brukades under en period som torp. — Uddarna, stp. 
Uddarne �820 Ml. Torpets läge är okänt. — Vasshog, Vasshogen va2s–how, va2s–hA*w…Én. 
Vasshog EK. Det numera försvunna torpet låg på en ganska låg höjd invid Hedums 
vatten. F.l. innehåller genitiv vats av vatten. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se 
inledningen. Jfr Granhogen ovan beträffande uttalet va2s–hA*w…Én. — Vassklåvan. Wass-
klåfvan �850 Ml, Wassklofwan �852 B nr 47. Den numera försvunna backstugan  
låg vid Hedums vatten. F.l. innehåller genitiv vats av vatten. S.l. innehåller klåva f. 
’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen.

Holma hó2)§ma, hÖ2§ma (härav benämnes �/4 mtl Banken bA!nKÉn och �/4 Dalhagen 
da2§hAwÉn). �/� ins. fr. Var �659–�697 uts. fr. 

Jordeboksbelägg: i Holmmenn �58�, i holmenn �586, Holme �659, Hollme 
�665, Hollma �680, �825, Hållma �697, Hålma �7�9, Holma �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Holme �648 NRR 9 s. �94, u.å. KrA Hermelin 2, 
Holma �672 Kb.
Preposition: i. 
I sammansättningar: hó2)§mÉ å–s. 
Inbyggare kallas: hU2§–maï, hó2§ma.

Namnet innehåller en böjningsform av appellativet holme m., här med den i bohuslän-
ska vanliga betydelsen ’udde som bildas av slingrande vattendrag’. Namnet syftar på 
bebyggelsens läge på en sådan udde, som bildas av Långån där den rinner ut i Tvärån.

Hemmansdelar: Banken bA!]KEn. �/4 mtl. EK(B), EK. Bebyggelsen ligger vid en 
sandbank. — Dalhagen da2–§hAwEn. �/4 mtl. EK(B), EK, Dahlhagen �839, Dalhagen 
�850 Ml. F.l. syftar på bebyggelsens läge i den dalgång som sträcker sig från kyrkan 
till sjön Tåsteröds stora vatten. S.l. syftar på de ängs- och betesmarker som ligger 
 söder om boningshuset. 

Torp o.d.: Borgen, tp. EK(B), EK. Bebyggelsen ligger nedanför ett brant stupande 
berg. Namnet innehåller boh. borg f. här i betydelsen ’berg med brant sida’. Om namn-
elementet borg se Nyman 2000 s. 22� ff. — Bräcke, lht. �850 Ml. Namnet innehåller 
appellativet bräcka f. ’(bred) långsluttande backe’. — Furulund. EK. Ungt namn som 
är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. — Gustavsberg, tp. EK(B), EK. Vid 
ett litet berg. Marken avstyckades av en Gustav Gabrielsson år �933. Namnet kan bero 



72

på betingad uppkallelse efter den kända badorten Gustavsberg i Uddevalla, varom se 
Bd �2:� s. �62 f. — Hogedal. EK. Bebyggelsen ligger i en dalgång. F.l. innehåller hog 
m. ’höjd’ och åsyftar en mindre höjd vid bebyggelsen. Om hog se inledningen. — 
Holläng. �820 Ml. — Holma handelslägenhet, avs. EKB. Avser sannolikt Bräcke, 
varom se ovan. — Kasen, tp. �820 Ml, �825 jb, �830 Ml. Namnet innehåller kas f. 
’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Kerstis backe cI2s–tIs bA2K–É, tp. EK 
�935–40. Här bodde en Kersti(n) som var backstugusittare eller torpare. — Kyrke
hanekasen cö2rKehaneKA*se, tp. F.l. innehåller av okänd anledning appellativet kyrke-
hane ’kyrktupp’. — Lyckebo. EK. Ungt namn. Om denna typ av mönsterbetingad 
namngivning se inledningen. — Mårtens torp. �829 B nr 32. F.l. innehåller mans-
namnet Mårten. — Rosenlund ro2senlUn–, tp. EK. Vanligt namn. Namnet är ett utslag 
av mönsterbetingad namngivning, ytterst efter tyskt mönster, se Hallberg �976 s. 60, 
Bd �5 s. XXX och inledningen. — Tors kas el. Tasen tAsÉ, tp. De båda namnen be-
tecknar en lägenhet under Dalhagen. F.l. i Tors kas innehåller mansnamnet Tor eller 
soldatnamnet Tor. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. 
Namnet Tasen är möjligen en sammandragning av ett *Torskasen. Jfr dock Taserud i 
SOV 6 s. �4, där f.l. föreslås innehålla det svenska dialektala tase ’trög och drumlig 
människa’. — Tose to2–sÉ, tp. EK. Möjligen är torpet uppkallat efter Tose i Tunge  
härad, om vars namn se Bd �5 s. �05. — Uddane ö2d–a)nÉ, tp, avs. EK(B), EK, �8�0, 
Uddanne �748 Ml, �8��, �825 jb, Uddarne �830, �839 (två beb. varav ett tp), �860 
(ett tp) Ml. Bebyggelsen ligger ovanför en slingrande bäck, och namnet åsyftar säkert 
de uddar som bildas av bäcken. — Ängarna. Ängane �806 K, �825 jb. — Ängen. 
�830 Ml. Avser väl samma lokalitet som föregående.

Håveröd hå2verö, hå2–vÉrø, hå2–vErø, hå2–v(E)rE, by. 

Medeltida belägg: j Haufna rudi iij aura boll �39� RB s. 378. 
Jordeboksbelägg: Hofröed �659, Håfwerödh �665, Håfweröödh �680, Håfwe-
rödh, Håfweröd �697, Hofveröd, Håfveröd �8��. 
Andra belägg efter 1540: Hofrøed �648 NRR 9 s. �97, Hofuerödh �665, 
 Håfwerödh �666 Db, Howerö �67� Kb.
Preposition: i. 
I sammansättningar: hå2–vÉrø*– bA2K–ar. 
Inbyggare kallas: hå2–vÉrø*–n, hå2–vÉrU*–n.

Det är fullt möjligt att namnet, liksom Håveröd i Svarteborgs socken (Bd �5 s. �38), 
återgår på ett fvn. *Háva-ruð ’den högt belägna röjningen’, där f.l. innehåller adj. hár 
’hög’ och s.l. röd ’röjning’, varom se inledningen. Jfr Haaverud i NG 4:2 s. 266  
och Håveröd i Bd �5 s. �38 med där anförd litt. I förhållande till övrig bebyggelse i 
Bärfendal ligger gården Håveröd högt. 

Nr � Håveröd Stora. �/2 fr. Var �697, �7�9 uts. fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendiein-
rättningen (�88� jb). H. Stora �697, H. Storra �7�9, Stora Håfwered �748 Ml, Håve-
röd Stora Jr, Stora Håveröd Fr.
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Nr 2 Håveröd Lilla, äng �697, utjord �7�9–�88�. H. Lille �697, H. Lilla �758, Lilla 
Håfwered �748, Lilla Håfweröd �755, Lilla Hofveröd �8�0 Ml, Håveröd Jr, Stora 
Håveröd Fr.

Torp o.d.: Kvarnhagen Kvä2rnhA*wÉn, tp. Qvarnhagen �8�0 Ml, �825 jb. Förr fanns här 
kvarnar. — Håverödshogen, tp., avs. Håverödshogen jr, Fr, EK(B). Avsöndrat från 
Håveröd. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se inledningen. En mindre skogklädd 
höjd har sannolikt varit namngivande.

Hästhagen hä2)sthA*w…Én, hä2sth/A*w…Én, hæ2sthA*wÉn, hä2sth/A*o–É, hæ2st(h)AwEn. �/� sk. 

Medeltida belägg: j Hæst hagha �39� RB s. 379, Hesthage �396 RB s. 245, i 
Hestahagha �456 DN 5 s. 580.
Jordeboksbelägg: y Hestehaffue �544 NRJ 5 s. �73 f., y Hestehaffue KrL, HL, 
�573, y Hestehaff SP, �573, i Hestehauffinn HL, SP, Hestehoiff KrL �58�, i 
hestehauffue KrL, SP, �586, Hesthafwe �659, Hästhafwe �665, Hästehafwen 
�680, Hästhagen �697, Fr.
Andra belägg efter 1540: Hesthaffuen �602 LrAP, Hesthafwen �664, Hæst-
hawn �670 Kb, Hästehagen �668, Hestehagen �673 Db. 
Preposition: i.
Namnet innehåller appellativet hästhage.

Hemmansdelar: Dammen dA!m…Én. �/24 mtl. EK(B), EK. Namnet syftar på någon av 
de kvarndammar som fanns i det förbiflytande vattendraget. 

Torp o.d.: Brodalen, stp. Brodahlen �820 Ml. — Brohagen bru2–hA*w…Én, avs. EK(B), 
EK, �850 Ml, �825 jb. Var under en period soldattorp. F.l. åsyftar bron över Hedums-
bäcken norr om boningshuset. — Flygarehuset. �748 Ml, �806 KrA Hermelin �6, 
�8�0 Ml. F.l. innehåller möjligen ett soldatnamn eller annat tillnamn Flygare. —  
Gatehagen ga2d–ehA*wÉn, tp. EK. F.l. innehåller appellativet gata f. ’utfartsväg’. Torpet 
låg invid gårdens utfartsväg. Här bodde en torpare som kallades Gadd. Hans namn är 
sannolikt bildat till torpnamnet. Uttalet av detta kan vittna om kortstavighet, ett drag 
som finns bevarat i vissa bohuslänska dialekter, framförallt i norra delen av landska-
pet. Om detta se inledningen och Bd �9:2 s. �23. — Intaget. �839 (bst.), �850 (tp) Ml. 
Namnet innehåller appellativet intag n. ’jord som för odling intagits av den gemen-
samma utmarken’. — Kjellbergshuset. �830, Källebergshuset �8�0 Ml. I backstugan 
bodde en dragon med namnet Anders Kjellberg. — Kohagen, stp. �860 Ml. — Mat
kåven mA2dKÖv–Én, mA2–dKö)vÉ, tp. EK. Matklofwan �8�0, Mateklåfven �820 Ml, Mat-
kåfven �8��, Matklåfwen �825 jb, Matklofvan �830 (stp), Matkåfven �850 (bst.) Ml. 
Bebyggelsen ligger i en liten, skarpt avgränsad dal mellan höga berg med branta slutt-
ningar. Namnet kunde innehålla boh. matkåve m. ’storätare’, kanske syftande på  
någon av torpets invånare. Mer tillfredsställande är dock att anknyta namnet till boh. 
kåve KÖ2v–É m. ’litet sidorum i en stuga, (tillbyggd) liten kammare, låg gång innan man 
kommer in i en stuga, litet skjul, koja’ (Nilén), även med betydelsen ’vrå, hörn’. Jfr 
fvn. kofi m. ’Kammer, lidet Rum eller Værelse i eller ved en Bygning’ (Fritzner). Som 
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namnelement i Bohuslän förekommer kåve ofta i namn på trånga vikar med höga 
stränder, trånga dalar och grottor. Se t.ex. Kåvarna Bd �5 s. 2� och där anförd litt. 
Möjligen har dalen i vilken bebyggelsen ligger varit den primära namnbäraren och 
liknats vid en liten kammare tänkt för förvaring av mat. Något appellativ *matkåve 
med en sådan betydelse finns emellertid inte belagt. De i mantalslängder och jb före-
kommande skrivningarna -klofvan etc. beror säkert på att en eller flera skrivare för-
växlat ordet kåve med det terrängbetecknande appellativet klåva, varom se inledning-
en. — Myrholmen. Myrhollmen �825 jb. Namnet syftar sannolikt på att den numera 
försvunna bebyggelsen låg på en av myrmark omgiven förhöjning, som bildar en 
 holme i myren. — Änghagen. �830 (bst.) Ml.

Kapperöd (Jr Kopperöd) Ka2p—erö, Ka2p—Érø, Kå2p—Érø. �/� ins. fr. (Enl. EKB �/2 mtl.) Var 
�758–�825 �/2 ins. fr.; �697, �7�9 �/2 uts. fr.; �659–�680 �/2 fr. Tillhör Hvitfeldtska 
stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: Kåperöed �659, Kåpperödh �665, Kåpperöödh �680, Kap-
perööd �7�9, Kåpperod �758, Kopperöd �8��, Kapperöd �825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Kapperød �648 NRR 9 s. �97, Kapperö �675 Kb, 
Kapperöd �7�� Hfl, Knappere u.å. KrA I:6, Kappere �673 K, Kopparöd �806 
K, Kopperöd u.å. KrA Hermelin 2.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: Kå2p—ÉN, Ka2pErE. 

Namnet kan vara ett ursprungligt *Koppararud, där f.l. innehåller genitiv av en  
motsvarighet till fvn. koppari m. ’träkoppssvarvare; kopp- och skålmakare’. S.l. inne-
håller röd ’röjning’, varom se inledningen. Jfr t.ex. Kopperød i BØ 3 s. �47. Den 
 vokalväxling som syns i beläggen återspeglar områdets dialekt där å och a uttalsmäs-
sigt ligger nära varandra. Om namn på Koppar(e)- se Åkerblom �948 s. 5 ff.

Torp o.d.: Storängen. �825 jb.

Keberg ce!–bä*–r, ce2bär. �/� ins. fr. Var �659–�680 fr.; �697 uts. fr. Tillhör Hvitfeldtska 
stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: y Kieberg �573, i Kiberrigh �58�, i kibergh �586, Kiiberg 
�659, Kibergh �665, Kijbärgh �680, Kiberg �758, Kjeberg �8��, Keberg Fr. 
Andra belägg efter 1540: Kibergh �664 Db, Kieber �668, Kieberg �674 Kb, 
Kjeberg �7�� Hfl, Kybärg �748 Ml.
Preposition: i. 
I sammansättning: ce!–bä*–S dy_. 
Inbyggare kallas: ce2–bä–N, ce2–bær.

F.l. innehåller sannolikt kid, boh. ce- ’kid, liten get’, jfr det norska dialektala kje, kji n. 
(fvn. kið n.). S.l. innehåller appellativet berg. Vid den plats där gården låg före skiftet 
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år �828 finns ett berg, vars övre del har form av en platå som säkert erbjudit möjlighet 
till bete för getter. Nedanför berget fanns i äldre tid en kohage. Jfr t.ex. Kjeholmen i 
NG 2 s. �35.

Torp o.d.: Bjuggklåvan, tp, avs. EK(B). F.l. innehåller tillnamnet Bjugg. En person 
som kallades så bodde här under mitten av �800-talet. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, 
(smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. — Bottnebergsliden. 
�839 (bst.) Ml. Stugan låg ursprungligen vid Bottnebergets fot men har senare flyttats. 
— Dalaberg dA2labärj el. Daleberg da2–§Ébä*)rj, tp, avs. Dalaberg EK(B), EK. Ungt 
namn, jfr OGBReg. Bebyggelsen ligger i en dalgång vid foten av ett berg. — 
Dal(e)hagen, tp. Dahlehagen �8�0 Ml, Dahlhagen �825 jb, �830 Ml. I samma dal-
gång som föregående. — Freden, tp. EK(B), EK. Namnet är ungt. Möjligen åsyftar 
det att huset ligger skyddat, fredat, mellan höga berg. Möjligt är även att namnet är att 
jämställa med namn av typen Fridhem, varom se nedan. I Bohuslän är namnet Freden 
inte lika vanligt som Fridhem. Se t.ex. Freden i Bd �5 s. 87 med där anförd litt. — 
Fridhem fri2dhem, fri-2dhe*m…, tp. EK(B), EK. Namnet är ett mycket vanligt modenamn 
som är mycket spritt i Sverige. Se inledningen. — Hogedal ho2–gÉdA*–§, tp, avs. EK(B), 
EK �974–79. F.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se inledningen. Bebyggelsen ligger 
på en låg höjd i den långa dalgång som löper genom Bärfendal. — Karlshamn  
KA2lshamn, KA2–lsha*m…n, tp, avs. EK(B), EK. Namnet är sannolikt exempel på betingad 
uppkallelse; en ägare hette Karl Hansson. — Karlslund, tp. EKB. Ungt namn. Efter 
ägaren Karl Karlsson. Beträffande s.l. -lund se inledningen. — Kasen, tp. �839 Ml. 
Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Magne
lund, tp. EK(B), EK. F.l. kan innehålla mansnamnet Magne. Möjligt är även att den 
innehåller en förkortad form av släktnamnet Magnusson och syftar på stenhuggaren 
Gottfrid Magnusson, som under en period ägde torpet. Namnet är ett utslag av möns-
terbetingad namngivning. — Nyholm ny2hÖ§m, tp, avs. EKB. Det unga namnet har sin 
grund i att en ägare hette Anders Nyholm; enligt Drougge (�980) skall denne emel-
lertid ha framhållit att Tvärån här gör en krök varvid en holme bildas. Jfr Holma ovan. 
— Pellehagen. �785 B nr ��, Pällehagen �8�0, Påhlehagen �820 Ml, Pihlehagen 
�825 jb, Pilehagen �830, Pihlhagen �839 Ml. F.l. innehåller mansnamnet Pelle. Enligt 
en uppteckning skall en person med detta namn ha bott på torpet. — Skoghall, tp. 
EK(B), EK. S.l. innehåller hall m. ’sluttning, lutning’. F.l. åsyftar skogbevuxen mark. 
— Skoghem, tp. EKB. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. — 
Skogsberg, tp. EK(B), EK. Nedanför ett skogklätt berg. — Skälebacken »æ!…§ÉbA*K–Én. 
Namnet har betecknat ett tp och ett stp. �839, Skällebacken �850 (stp) Ml. F.l. inne-
håller skäl n. ’musselskal, snäckskal, skalgrus, skalsand’, syftande på de skalbankar 
som finns på platsen. — Skälemarken »æ!–§Éma*)rKe. �839 Ml, EK, Skälmarken �829 B 
nr 32. Preposition: i. F.l. innehåller skäl n. ’musselskal, snäckskal, skalgrus, skalsand’. 
Samma skalbankar åsyftas i namnet Skälebacken ovan. — Torp tÖ)rp, tp, avs. EK(B), 
EK. Möjligen är namnet ett uppkallelsenamn. — Ängen. �830 Ml.



76

Kopperöd, se Kapperöd.

Kyrkogården. Jr, Bärfendals kyrka Fr. Ingår i Åseby nedan.

Lindalen (Jr Lindal) li2n–da*–¬, li2nda§n. �/4 sk. Var �665–�758 kr.; från sk. till kr. �694 
och åter till sk. �760 (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: Lindall �659, Lindahlen �665, Lindahl �8��, Linddalen Fr. 
Andra belägg efter 1540: Lindahlen �662 Db, Lindahl �7�� Hfl.
Preposition: i. 
I sammansättning: li2n–da*–ß Krå2–gÉsKa–*§. 
Inbyggare kallas: li2n–da*–¬, li2nda–¬.

F.l. kan innehålla trädbeteckningen lind eller växtbeteckningen lin och i det senare 
fallet syfta på att man odlat lin i den dal där gården ligger. Några lindar växer numera 
inte där.

Torp o.d.: Brattetorpet. EK. F.l. innehåller bratt f. ’brant, bergsbrant, brant bergs-
sida’, syftande på en brant bergssida vid den plats där bebyggelsen förr låg. — Has
tetorpet. EK. F.l. innehåller soldatnamnet Hast. Soldaten August Petersson Hast 
bodde under en period på torpet. — Hogarna ho2w…anÉ, tp. Hogane EK �935–40. Nam-
net innehåller best. plural av hog m. ’höjd’, varom se inledningen. Bebyggelsen ligger 
på en höjd bestående av sandjord. Det är ovisst vad den plurala formen åsyftar. — 
Hästhagen, f.d. btp. �830 Ml.

Låssby lös–by, lós–by (Loftsby), lÖs-by, lö2s–by*_, ló2s–by. �/� ins. fr. Var �659, �665 fr.; 
�680–�7�9 uts. fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb).

Medeltida belägg: Loffzbønom �4�5 SD nr 3 s. 45.
Jordeboksbelägg: y Lefftsby �573, i Liøtzbye �58�, i liødtzbye �586, Lössby 
�659, Löösby �697, Löössby �7�9, Lossby �758, Låssby �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Losseby �648 NRR 9 s. �97, Låssby �665 Db, �806 
KrA Hermelin �6, Laasby �672 Kb, Låssebo �7�� Hfl, Låsby u.å. KrA I:6, 
Losby �673 K, Lassby �806 K.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: lö2s–by*_n, ló2s–by*_n. 

Gården Låssby ligger i den stora dal som löper genom Bärfendal. Boningshuset ligger 
på en bergsterrass på dalens östra sida, högre än granngårdarna. F.l. innehåller san-
nolikt appellativet loft n. Namn innehållande loft i Norge och i Bohuslän har grundligt 
behandlats av Tom Schmidt (2000 s. 298 ff.). Loft kan i dessa namn, såsom påpekas 
av Schmidt, syfta på att ett hus med loft eller en fristående loftbyggnad funnits på 
platsen. Hus med loft har existerat åtminstone på �200-talet (Schmidt a.a. s. 30�). Loft 
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kan även ha betydelsen ’luft, himmel, höjd’ (Bjorvand & Lindeman s. 673) och kan 
förekomma i namn på högt och fritt belägna platser (se t.ex. Bd 8 s. �2�).
 Bärfendalen har i äldre tid fungerat utmärkt som kommunikationsled och utgjorde 
ett landskapsrum där kustbygd mötte inland tack vare fjorden (sedan älven), som bry-
ter långt in i landskapet. Denna användes säkert för vattenburna transporter. Gården 
Låssbys läge var i äldre tid mycket strategiskt nära kyrkan och med god sikt både ut 
mot Åbyfjorden och in mot de kommunikationsvägar som gick till och från Bottna-
fjorden och mot Dingle-Toseslätten. Låssby låg alltså i en skärningspunkt mellan en 
inre kustbygd och inland, där både människor och varor möttes för vidare transporter. 
Med tanke på gårdens upphöjda och strategiska läge är det tilltalande att i förleden se 
en betydelse ’högt belägen plats’. Jfr t.ex. Låssbo i Bd 8 s. �2�, »Lopsboll» Bd 9 s. 20 
och även Låssbyn hos Sahlgren �947 s. ��7 och Elmevik �965 s. 62 not 84. Det före-
faller rimligt att Låssby med dess goda sikt varit synlig från dalen och kyrkan och 
även från segelleden och har fått sitt namn på grund av läget. Jfr t.ex. Hjälen hos Bir-
git Falck-Kjällquist �975 s. 4� ff. Att f.l. skulle innehålla det i Norge och Sverige 
mycket svagt belagda mansnamnet Loptr förefaller mindre troligt, se Schmidt a.st. 
med där anförd litteratur. S.l. innehåller bø/by ’gård’, varom se inledningen. 

Hemmansdelar: Utängen u2–dæ*]_e el. Låssby äng lÖs-by æ]. �/�0 mtl. Utängen EK(B), 
�806 K, Låssbyängen EK. Utängen innehåller appellativet utäng f. ’avsides (i utmar-
ken) liggande äng’. Bebyggelsen Utängen ligger avsides i relation till Låssby och till 
kyrkan. F.l. i namnet Låssby äng innehåller namnet Låssby. — Änghagen æ2]_hA*w…Én. 
�/8 mtl. EK(B), EK. Namnet tillkom äldst säkert vid bebyggelsen liggande ägomark. 
Se även under rubriken Torp nedan.

Torp o.d.: Lönnhagen, EK. F.l. i namnet, vilket väl ursprungligen varit ett ägonamn, 
innehåller sannolikt appellativet lund m. ’samling av träd’. Trädbeteckningen lönn har 
i dialekten samma uttal som lund, men enligt uppteckningar växer inte lönn på  
platsen. — Stengårdskasen, tp. �839 Ml. Torpet är försvunnet och läget är okänt. F.l. 
innehåller stengård m. ’stenmur’. — Uppehagen, tp. �825 B nr 3�. Namnet är ett 
ursprungligt ägonamn. F.l. åsyftar högt läge. På skifteskartan av år �795 (B nr 23) 
framgår att ägan som bär namnet Upphagen ligger i ett bergsområde, med högre läge 
än övriga gården. — Utäng, tp. �860 Ml. Se hemmansdelen Utängen ovan. — Äng
hagen, tp. Enghagen �8�0 Ml, Änghagen �8�� jb. Se under Hemmansdelar ovan. — 
Änghagen, Lilla, tp. �850 Ml. — Änghagen, Stora, tp. �850 Ml.

Medbo mE2dbu, me2d–bu*–. �/2 ins. fr. Var �659–�680 fr.; �697, �7�9 uts. fr. Tillhör 
Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb).

Medeltida belägg: j Miðbudum �3�7 DN 3 s. �08, Johnsen �905 s. �06.
Jordeboksbelägg: Midbo �659, Medbo �665, Jr, Medboo �680, Bärfendals-
Medbo Fr.
Andra belägg efter 1540: Medbo �665 Kb, Mobäck (!) u.å. KrA I:6, Medbu 
�673 K.
Preposition: i. 
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F.l. innehåller av allt att döma fvn. miðr ’som ligger i mitten, mellan-’ och syftar tro-
ligen på Medbos läge ungefär mitt mellan de gamla stora gårdarna Skörbo och Östebo. 
S.l. innehåller dativ plural av fvn. búð f. ’(förvarings)bod, primitivt hus’, no. bu. Om 
namnelementet búð, bu, bod se inledningen. Det kan åsyfta förvaringsbodar av olika 
slag. Många namn innehållande detta namnelement är medeltida. Strandlinjen har 
ändrats och bebyggelsen Medbo låg under medeltiden vid vattnet; det är möjligt att s.l. 
åsyftar fiskebodar eller bodar använda i samband med jakt. Namnet Medbo, som är 
relativt vanligt, torde alltså betyda ’de i mitten belägna bodarna’. Möjligen åsyftar det 
plurala namnet, såsom föreslagits av Palm (�925 s. 72 f.), en enda bod. Jfr beträffande 
förleden Mälleröd nedan, Melleby i BØ � s. 70 och Melleby i BØ 7 s. �05 f. 

Torp o.d.: Blomsterkasen. �860 Ml. Ungt namn. S.l. innehåller kas f. ’röjning,  
svedjefall; uthuggen del av en skog’. Jfr ett likalydande namn under Gategård ovan. 
— Hålebacken. �825 jb. F.l. innehåller substantivet hål eller håla, väl syftande på 
hålighet(er) i marken. — Kasen, tp. �860 Ml. Namnet innehåller kas f. ’röjning,  
svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Slättbacken. �850 Ml. F.l. åsyftar sannolikt 
jämn mark.

Myrtorp, se Mörtorp.

Mälleröd mä!l-Érø*–, mæ2l-erö, mä2l-Érø. �/2 sk. 

Medeltida belägg: j Mædal rudinu �39� RB s. 375. 
Jordboksbelägg: y Melsrødt �573, i Møllrøidt �58�, i Melrødt �586, Mellröed 
�659, Mällerödh �665, Mällröödh �680, Mellered �758, Mälleröd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Melrødt �580 NHD s. 3, Melrøt �602 LrAP, Mellrudh 
�665 jrp, Mellrödh �669, Melrödh, Mellrö �669 Db, Melrö �672 Kb, Mellere 
�673 K, Mällered �748, Mälleröd �755 Ml. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: mä!l-Érø*n, mæ!lEre.

Mälleröd har betecknat en medeltidsgård som under en period legat öde. Namnet, som 
finns på flera håll, återgår på ett fvn. *Meðalruð, där f.l. innehåller fvn. meðal ’mel-
lanliggande’. S.l. innehåller röd n. ’röjning’, varom se inledningen. Gården ligger 
mellan två höga, väl avgränsade höjder, och namnet kan betyda ’den mellanliggande 
röjningen (mellan två berg)’. Beträffande förledens betydelse jfr Medbo ovan med där 
cit. litt. Angående relationen mellan namnelementen mið och meðal se Schmidt �987 
s. 3�7 ff.

Torp o.d.: Backstugan. �850 Ml. — Gustavsberg, avs. EKB. Bebyggelsen har fått 
namn efter en person vid namn Gustav Grimberg, som under en period bodde på 
 platsen. Namnet kan vara ett uppkallelsenamn för vilket det kända Gustavsberg i 
Uddevalla tjänat som förebild. 
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Mörtorp (Jr Myrtorp) mø!–Tö*)rp, mö2rtÖrp, my!_Tö)rp, mø!tórp, mø!–Tórp. �/� ins. fr. Var 
�659–�680 fr.; �697–�7�9 uts. fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: a Maura Þorpe RB �399 (senare hand) s. 540.
Jordeboksbelägg: y Miertorp �573, i Myrtorp �58�, �659, �825, Fr, i Myrre-
thorp �586, Myretorp �665.
Andra belägg efter 1540: Mørtorp �648 NRR 9 s. �97, Mörtorp �665 Db, 
 Myretorp �748 Ml, Myrtorp u.å. KrA XV:4. 
Preposition: i. 
I sammansättning: my!_Tö)rpÉ, my!_TÖ)rpÉ KA2–sÉr. 

F.l. innehåller fvn. maurr m. ’myra’, boh. mör m. S.l. innehåller torp, sannolikt i 
 betydelsen ’nybygge’. Om torp se inledningen. Förhållandet att den dal där gården 
ligger i äldre tid utgjordes av myrmark och att det forfarande finns flera myrar väster 
om gården har sannolikt bidragit till att skrivare och möjligen även namnbrukare 
 efterhand associerat förleden till det sumpmarksbetecknande appellativet myr. Jfr be-
träffande förleden Maur- Myrebacka Bd 5 s. �8, Myrtorp Bd �5 s. �55 och Mörhult 
Bd �6 s. 56. 

Torp .o.d.: Bräcke, Lilla, avs. EKB, Lilla Bräcke �856 B nr 52, Bräcke �850 (tp) Ml. 
Namnet innehåller appellativet bräcka f. ’(bred och) långsluttande backe’. Bonings-
huset ligger i en sluttning. — Bärfendal, tp, avs. EKB. Förr skola och lärarbostad, 
senare hembygdsgård. Se sockennamnet ovan. — Höjden. EK. Bebyggelsen ligger 
nedanför ett berg. Kallades förr Kaseliden eller Kolebacken, varom se nedan. — 
Karlsborg KA2lsbÖrj, Ka2–lsbö*)rj, -bÖ*)rj, avs. EK(B), EK. Namnet, som ger exempel på 
betingad uppkallelse, är givet efter den förste ägaren, Karl Hansson. — Kaseliden 
KA2–sÉlie, avs. EKB. Kallades förr även Kolebacken, varom se nedan, och kallas numera 
Höjden, varom se ovan. F.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en 
skog’. S.l. innehåller lid f. ’backe, sluttning’. Bebyggelsen ligger i en sluttning om-
given av skog. — Kasen KA1–sÉ, tp. �850 (bst.) Ml, EK. Bebyggelsen ligger på en höjd 
omgiven av skog. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en 
skog’. — Kolebacken KU2–§ÉbA*K–Én, tp. EK �935–40. Avser samma bebyggelse som 
Kaseliden och Höjden ovan. F.l. syftar på att man i äldre tid bränt kol här. — Solhem, 
tp. EK(B), EK. Detta är ett utslag av mönsterbetingad namngivning (jfr OGBReg). 
Solhem betecknar ofta unga bebyggelser. Se inledningen. — Tyskehuset. �8�� jb, 
Tyskhuset �8�0 Ml. Namngivningsgrunden är okänd.

Orreberg ó2rEbæ…r, ó2r)Ébä*–r, Ö2rebä*r, ó2r−Ébä*r. �/� sk. Var �665–�697 kl.; �7�9, �758 kr. 
Från kr. till �/4 och �/2 sk. �760 (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: Öfwerbärgh (!) �665, Ahrebärgh �680, Åhrebärgh �697, 
Åhrreberg �7�9, Åhreberg �758, Orreberg �8��, Fr. 
Andra belägg efter 1540: Åffrberig �604 Lr, Åhrebärgh �669 Db, Aareberg 
�683 Kb, Årreberg �7�� Hfl, Orberg �622 NRR 5 s. 2��, Orreberg �673 K.
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Preposition: i. 
I sammansättning: ó2r–Ébä*S ó2r–Ého*w…. 
Inbyggare kallas: ó2r–Ébä*N.

F.l. innehåller trädbeteckningen boh. orr ’al’. Al växer rikligt vid gården, framförallt 
utmed vattendraget Tvärån, som bildar gräns för gården i syd och sydväst. S.l. -berg 
åsyftar det mindre berg som ligger invid boningshusen. Skrivningarna Åffrberig �604 
och Öfwerbärgh �665 torde bero på missuppfattning.

Torp o.d.: Dalehagen. �8�� jb, Dahlehagen �830 Ml. — Dalemarken da2–§Éma*)rKe, tp, 
avs. �829 B nr 32, EK(B), EK. Dalemarken utgjordes förr av tre små bebyggelser; en 
av dessa är Blomsterkasen, om vars namn se under Gategård ovan. De bebyggelser 
som utgjorde Dalemarken låg i små dalar mellan höga berg. — Daläng. Dahläng �830 
Ml. Torpet bytte år �83� namn till Dammkasen, varom se nedan. — Dammkasen, tp. 
Damkasen �839 Ml. Avser samma bebyggelse som Daläng ovan och Gråtaremyren 
nedan. F.l. Damm- syftar väl på någon vattensamling i anslutning till den intill lig-
gande myren. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — 
Fruängen. �825 jb, �830 Ml. Namnet förekommer på flera håll, både i socknen och i 
övriga Sverige. F.l. innehåller fru ’hustru av högre stånd’, även använt om jungfru 
Maria. Den närmare bakgrunden till Fruängen i Bärfendal är inte utredd. — Gråtare
myren grå2–darÉmy*_re, tp. EK. Preposition: i. Torpnamnet är sekundärt till naturnamnet 
Gråtaremyren (varom Bd �4:2 s. �25 f.), som troligen syftar på att det varit svårt att ta 
upp torv på myren. Namnet avser samma torp som Daläng och Dammkasen ovan. 
— Orrehäll. EK. F.l. innehåller säkert orr ’al’, varom se Orreberg ovan. S.l. innehål-
ler häll m. ’stenhäll’. Huset ligger vid foten av ett berg.

Röd rø–, rö. �/2 sk. 

Jordeboksbelägg: y Rud �544 NRJ 5 s. �75, y Rødt SP, aff Rødt HL, �573,  
y Rodt �573, i Røidt HL, SP, �58�, i Rødt HL, SP, �586, Röed �659, Röödh 
�665, Röd jr, Linddalen Fr.
Andra belägg efter 1540: Røed �604 Lr, Rudh �665 jrp, Rö �664, Röd �669 
Kb. 
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: rø2s–Én, rU2s–Én. 

Namnet innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen. Röd har periodvis brukats 
som underbruk till granngården Stora Hedum. Se Framme �999 s. �9�.

Torp o.d.: Backen. �755 Ml. — Bottnaliden bÖnli-e, bö2n–li'-e, tp. EK �935–40. F.l.  
innehåller appellativet botten m., som har betydelserna ’lågt liggande mark’ och ’det 
inre av en vik eller fjord’. Det är sannolikt att botten i detta fall har betydelsen ’det inre 
av en dalgång e.d.’ och syftar på torpets läge längst inne i den dal där gården Röd  
ligger. S.l. innehåller appellativet lid f. ’backe, sluttning’. — Brattehemmanet  
brat-Éhem…anet, btp, avs. Brattehemmet EKB. Torpet har fått förleden i sitt namn efter 



8�

båtsmannen Brattberg som bodde här. S.l. innehåller hemman(e) n. i betydelsen ’torp-
ställe’, varom se Bd �5 med där anförd litt. Skrivningen -hemmet är en förvanskad 
form. Kallas även Kaserna, varom se nedan. — Kaserna KA2–sÉnÉ, tp, avs. �8�0 Ml, 
EK(B), Kasene �825 jb. Kallas äv. Brattehemmanet, varom se ovan. S.l. innehåller  
kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. Det växer rikligt med skog runt 
torpet. — Trappen tra!p—e, tp. EK, �820 Ml, Trappa �748, �755 Ml, Trampen �825 jb, 
Trappan �839 Ml. Torpet ligger vid Trappebergets (Bd �4:2 s. ��5) fot, och namnet 
åsyftar de trapplika avsatser som finns i berget.

Skörbo »ä2–rbu–, »Æ2…rbu, ¹æ2…r(E)bu, »ä!–rbu–. �/� ins. fr. Var �659–�680 fr.; �697, �7�9 sk. 
Red. �694 från fr. till sk. och �695 donerat till Göteborgs gymnasium (�825 jb). Till-
hör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88�). 

Medeltida belägg: j Skyrbudum �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: y skørbo �544 NRJ 5 s. �74, y Schørbo HL, y Schørhoff SP, 
y Schorbo, y Schorbouff �573, i Skiørboe SP, i Skiørboo �58�, schiørbou R, 
Skerbow HL, Skierboe SP, i Skierbow �586, Shiörbou �659, Schiörrboo �665, 
Skiörboo �680, Skiörbo �697, Sjörbo med Fjället �8��, Skörbo Fr.
Andra belägg efter 1540: Skiørbaa �602 LrAP, Skorbo �648 NRR 9 s.�97, 
Skorfue �673 Db, Skjärbo �7��, Skärbo �7�9 Hfl, Skiörbo �748 Ml, Skörby 
u.å. KrA I:6, Siörbu �673 K.
Preposition: i. 
I sammansättning: »ä!–rbu*– stej, ¹æ2…r(E)bu. 

Namnet Skörbo torde återgå på ett medeltida *Skyrbúðir (j Skyrbudum �39�) vars f.l. 
sannolikt innehåller fvn. skyr n. ’tyk, sammenløben melk’ (Fritzner). Jfr svenska 
 dialekters skyr m. ’sur mjölk; lupen och afskummad mjölk’ och skör n. ’den tjocka 
mjölken under filet’ (Rietz), danska dialekters skør ’sammenløben mælk’ (ODS 20  
sp. �53). Uttal och äldre belägg uppvisar en för området naturlig övergång y > ö, ä. S.l. 
innehåller fvn. búð f. ’bod’; möjligen åsyftar den plurala formen, såsom föreslagits av 
Palm (�925 s. 72 f.), en enda bod. Namnet bör förstås som ’bod(ar) för förvaring eller 
beredning av surmjölk’. Jfr Palm a.a., NG 6 s. �04 (Skyrbúðir), Bd 5 s. ��5 (*Skyrbāgar), 
Bd 9 s. 44 (Skörbo) och �9:� s. �77 (Skärbo).

Torp o.d.: Bärekasen. �8�0 Ml. Namnets f.l. syftar sannolikt på riklig förekomst av 
bär. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Dammen 
da!m…Én, tp. EK. Preposition: på. Inbyggare kallas: da2m…Én. Torpet låg uppe på Skottfjäl-
let. I äldre tid fanns här en kvarndamm för kvarndrift nere i dalen. — Ekeskogen 
e!gÉsKo*wÉn, e2–gÉsKo*w…Én, tp. �860 Ml, EK. Det finns rikligt med ek i omgivningen kring 
det numera öde torpet. — Fjällgiljan, tp. Fjellgilljan �860 Ml. Hörde under en period 
till Fjället, varom se ovan. S.l. innehåller appellativet gilja f. ’hålväg, trång smal dal 
eller klyfta mellan två berg’, varom se inledningen. — Hedängen. Heängen �820 Ml. 
F.l. åsyftar sannolikt läge mot den angränsande gården Heden. — Hålkasen, bst. �850 
Ml. Den ursprungliga namnbäraren är sannolikt en kas (’röjning, svedjefall; uthuggen 
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del av en skog’), som låg i eller vid en fördjupning i skogen. — Långegiljan  
lA2]_Éje*–§ja. EK, Långegilljan �850 (bst.), �860 (tp) Ml. Den numera försvunna bebyg-
gelsen låg i en långsträckt, skogbevuxen dalgång. S.l. innehåller appellativet gilja f. 
’trång smal dal eller klyfta mellan två berg’, varom se inledningen. — Nordhagen. 
�839 Ml. — Olaus hage. Här bodde en person vid namn Olaus Nilsson. Kallas även 
Stockegiljan, varom se nedan. — Orremyren. EK. Torpet Orremyren låg invid en myr 
på Skottfjället. F.l. innehåller trädbeteckningen orr ’al’, syftande på att al växer vid 
myren. — Skörboliden. EK. F.l. innehåller gårdnamnet Skörbo, varom se ovan. S.l. 
innehåller lid f. ’backe, sluttning’. Bebyggelsen ligger i en sluttning. — Stockegiljan. 
EK �935–40. Namnet betecknar ett torp på Skottfjället. F.l. innehåller ordet stock med 
oklar syftning; kanske har man förr haft gillerstockar för djurfångst på platsen. Sådana 
sattes ofta i klyftor och trånga bergspass. S.l. innehåller gilja f. ’trång smal dal eller 
klyfta mellan två berg’, varom se inledningen. Kallas även Olaus hage, varom se 
ovan. — Storeskogen. �7�� Hfl. — Sörängen, und. �860 Ml. Eftersom läget är okänt 
är det svårt att avgöra vad förleden syftar på, men sannolikt åsyftas läge söderut på 
Skörbo område. — Utängen. �8�0 Ml, Utäng �825 jb. Namnet innehåller appellativet 
utäng f. ’äng i utmarken’.

St. Hedum, se Hedum, Stora.

Stumperöd sto2m…pÉrø*–, sto2mperö, sto2–mpÉrø*–, sto2mpEre. �/4 sk. Var �697–�758 �/4 
kr.; �8��, �825 �/8 kr. och �/8 sk. Från sk. till kr. �79� (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: Aff stumperød �586, Stumperöd �659, �8��, Fr, Stumpe-
rödh �665, Stumperöödh �680, Stumpered �758. 
Andra belägg efter 1540: Stomperødt �580 NHD � s. 3, Stomperøt �602 LrAP, 
Stumperøed �604 Lr, Stumperudh �665 jrp, Stumperödh �67�, Stumperö �673 
Db, Stumperöd �7�� Hfl, Stumpere �673 K.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: sto2m…pÉn. 

F.l. kan innehålla ordet stump, fvn. stumpr m. ’stubbe, rotstubbe efter nedhugget trä’. 
Jfr t.ex. Stomperud i NG � s. ��6 och Stumpeslet a.a. s. �47. S.l. innehåller röd ’röj-
ning’, varom se inledningen. Möjligt är även att namnet, såsom föreslås för »j Stumpa 
rudi» Bd �5 s. �99 f., innehåller ett appellativ *stumparud, antingen med betydelsen 
’uthuggning, röjning där stubbarna står kvar (och där man sedan sådde råg mellan 
stubbarna)’ eller i (numera obruklig) kameral betydelse om nyodling (el. röjning) på 
skogsallmänning med skattekaraktär liknande den hos stubbejord och stubbehemman. 
Jfr uttrycket ligga för stubberud (se SAOB S �3�36 f. om stubbe-rud el. -röd). Jfr 
även det i Norge och Bohuslän ofta förekommande namnet Stubberöd. Gården ligger 
i en mycket skogsrik del av socknen.

Torp o.d.: Grinden. �825 jb. Här fanns förr en grind. — Dygdetorpet dö2jdetÖ*rpÉt, 
stp. F.l. innehåller soldatnamnet Dygd. Här bodde vid mitten av �800-talet en soldat 
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vid namn Nils Dygd. Kallas även Holmen el. Holmarna varom se nedan. — Holmen 
hó2)§mÉn el. Holmarna hÖ§manÉ, stp. Holmen �830, �839 Ml, Hollmen �825 jb, 
 Holmarna EK �935–40. Namnen innehåller appellativet holme m., här med den i bo-
huslänska vanliga betydelsen ’udde som bildas av slingrande vattendrag’ och syftande 
på de uddar som bildas vid den vattenrika bäck som flyter fram i dalsänkan där torpet 
ligger. Kallas även Dygdetorpet, varom se ovan. — Kasen, bst. �860 Ml. Namnet 
innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’.

Timmerdal, se Hedum, Stora.

Vattneröd va2t-nÉrø–, va2t-nÉrö, va2t-nÉrø–*, va2tnEre. �/2 kr. Prästbolsh. �659–�697. 

Medeltida belägg: j Vatna rudi �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: y Wannerødt �573, Wannerødt �58�, i wannerødt �586, 
 Watneröed �659, Wannerödh �665, Wattneröd �8��, Vattneröd Jr, Bärfendals-
Vattneröd Fr.
Andra belägg efter 1540: Wanderøe �602 LrAP, Wanndrøed �604 Lr, Watnere 
u. å. KrA XV:4, Watneröd �665 Db, Wannerö �672 Kb, Vanderuds vand �594 
JN s. 229, Vatnere �673 K, Vattneröd �806 K.
Preposition: i. 
I sammansättning: va2t-nÉrø–* o–s.

F.l. innehåller genitiv plural fvn. vatna av ordet vatn, sv. vatten. S.l. innehåller röd 
’röjning’, varom se inledningen. F.l. syftar på läget invid Tåsteröds stora vatten, och 
namnet betyder ’röjningen vid vattnet (vattnen)’. I äldre tid låg här ytterligare en sjö, 
vilket kan förklara förledens plurala form. Genitiv plural vatna tycks emellertid ha 
kunnat användas även om en enda sjö, jfr likalydande namn i Bd �7 s. �38 och Vatt-
neböle i SOÄ �8 s. �00. Se bild 9.

Torp o.d.: Färgarekasen fä2)rja)rÉKA*–se, fÆ2)rja)rÉ-, tp. EK. Torpet är numera försvunnet. 
Här bodde en person med binamnet Färgaren. — Kasen. �8�� jb, �825 jb. Namnet 
innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Kvarnhagen, tp. 
Qvarnhagen �826 B nr 29. F.l. syftar på kvarndrift. Man hade kvarndammar i den bäck 
som rinner ut i Tåsteröds stora vatten.

Välseröd (Jr Vällseröd) væ2l-sÉrö, væ!lsEre. �/4 kr. Var kyrkohem. �659–�697. 

Medeltida belägg: j Vælz rudi �3�7 DN 3 s.�08, j Vælz rudi �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: Welssröedh �659, Wällssröd �665, Wällssröödh �680,  
Wälssrödh �697, Wälseröd �8��, Wällseröd �825, Välseröd Fr.
Andra belägg efter 1540: Welsrödh �668 Db, Welsrö �675 Kb, Wälsröd �7�� 
Hfl, Wällsered �748 Ml.
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Namnet är dunkelt. För det norska namnet Velsvaag (NG �6 s. �23) har föreslagits 
mansnamnet Viljalmr; det lånades tidigt in från engelskan och blev efterhand vanligt i 
Norge. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Damviken. �860 Ml. — Halvarskleven, avs. EK(B), Halvardsklefven, 
�860 (bst.) Ml. F.l. innehåller det fvn. mansnamnet Hallvardr, senare Halvar el.  
Halvor. Kallas även Polen, varom se nedan. S.l. innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant 
berg där man kan gå’ (varom se inledningen), säkert syftande på en klyfta i det stora 
bergsmassiv invid vilket bebyggelsen ligger. — Högretorpet hø2–gretör-pêt. F.l., som 
innehåller komparativform av hög, åsyftar säkert högt läge. — Polen poln. EK. Om 
namnet innehåller landsnamnet Polen, åsyftar det sannolikt avsides läge. Om denna 
typ av uppkallelsenamn se Hallberg �976 s. 55 ff. och inledningen. Kallas även  
Halvardskleven, varom se ovan. — Skälebacken, tp. �8�0 Ml, Skalebacken �8�� jb, 
Skälebacken �825 jb, Skalbacken �839 Ml, Skällbacken �860 Ml. F.l. innehåller skäl 
n. ’musselskal, snäckskal; skalgrus, skalsand’ och syftar på skalgrusblandad jordmån.

Åseby å2–sÉby*_, å!sÉby, å2–sEbu. �/� ins. fr. Var �659, �665 fr.; �680–�7�9 uts. fr. Tillhör 
Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: y aaßeby �544 NRJ 5 s. �73, y Aaßeby KrL, a Aaßeby,  
y Osby (?) �573, i Aaßebye KrL, �58�, i Aasebye KrL, i Aaßebye �586, Åsseby 
�659, Åhsseby �680, Åhseby �758, Åseby Fr.
Andra belägg efter 1540: Ossbye �602 LrAP, Åzbye �604 Lr, i Aaseby(e?), 
Aaseby Kronans Gaard �654 NRR �� s. �96, Åhsseby �665 Db, Åseby �7�� 
Hfl. 
Preposition: i. 
I sammansättning: å2–sÉby*_ bru–. 
Inbyggare kallas: å2–sÉby*_n. 

F.l. i namnet innehåller appellativet ås m., syftande på den långsträckta höga bergås 
som finns öster om gården. S.l. innehåller by ’gård’, varom se inledningen. 

Hemmansdelar: Isakegården i1-sAK–Égå*–¬. �/8 mtl. EKB. Namnets förled sammanhänger 
med att en Alexander Isaksson inköpte denna del av Åseby. 

Torp o.d.: Alebergshagen, bst., tp. Ahlebergshagen �820 Ml. F.l. innehåller sannolikt 
ett naturnamn *Aleberg(et), vars f.l. innehåller trädbeteckningen al. — Albergskas, 
stp. �830 Ml. Se föregående. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av 
en skog’. — Backen, skollärarebostad. �860 Ml. I en backsluttning nedanför ett högt 
berg. Kallas även Lugnås, varom se nedan. — Backstugan. �850 Ml. — Dalåsen, tp. 
EK(B), EK. Bebyggelsen ligger nedanför en långsträckt höjdrygg i den stora dalgång 
som löper genom socknen. — Fossegiljan. Fossegilja �825 B nr 3, Fossgilljan �850, 
Fossgiljan �860 (und.) Ml. Vid Fossen nedan. S.l. innehåller appellativet gilja f. ’trång 
smal dal eller klyfta mellan två berg’, varom se inledningen. — Fossen fÖ2s–Én, tp, und. 
EK. Namnet innehåller appellativet fors m., som i dialekten uttalas fÖs–. En fors bildas 
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ibland i det förbiflytande vattendraget. — Hympetorpet. Namnet innehåller boh. 
hympel m., en icke assimilerad form motsvarande boh. hyppel m. ’knöl, svulst, puckel’ 
som ingår t.ex. i önamnet Hyppeln, varom se Bd 4 s. 64. Ordet hympel ingår i namnet 
Hympeln som betecknar ett undervattensberg i Malmöbrotten, varom se Bd �4:2 s. 50. 
I det här aktuella namnet åsyftar f.l. sannolikt någon del av det berg på vilket Hympe-
torpet ligger. Kallas även Kasen, varom se nedan. — Isaketorpet i!-sAK–ÉtÖ*)rpÉt, tp. EK. 
Torpet hörde till Isakegården, varom se ovan. Kallas även Nybygget, varom se nedan. 
— Kasen, tp. �839 Ml. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av 
en skog’. Kallas även Hympetorpet, varom se ovan. — Kleven. Klefwa �8�0 Ml, 
klefven �825 B nr 3�. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där man 
kan gå’, varom se inledningen. — Lugnås lo2]nås, tp, avs. EK(B), EK. Ungt namn. 
F.l. åsyftar sannolikt lugnt och skyddat läge, eftersom bebyggelsen ligger vid foten av 
ett berg. Kallas även Backen, varom se ovan. — Murtorp. �820 Ml. Det är svårt att 
avgöra vad skrivningen Mur- åsyftar. Möjligen hänger den samman med att någon 
murare bott på platsen eller att någon typ av mur(rester) funnits vid torpet. Möjligen 
kan f.l. innehålla släktnamnet Mur, jfr Muröd Bd �2:2 s. �72. — Nybygget, tp. �839 
Ml. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Nybygget är ett vanligt 
namn på bebyggelser som vid namngivningstillfället var nyanlagda. Kallas även  
Isaketorpet, varom se ovan. — Tyskehagen, tp. �820 Ml. Namngivningsgrunden är 
okänd. F.l. kan syfta på inflyttade tyskar eller innehålla släktnamnet Tysk eller ett 
mansbinamn Tysken. — Åsebykasen, stp. �820 Ml. F.l. innehåller namnet Åseby, 
varom se ovan. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. 
— Älbergshagen, tp. Elbershagen, Elbergshagen, Ellebergshagen �825 B nr 3�. F.l. 
innehåller naturnamnet Älberget, vars f.l. är dunkel (se Bd �4:2 s. �23 f.). — Älv
ängen, tp, avs. EK(B), EK. Vid Bärfendalsälven. Sannolikt betingad uppkallelse efter 
den kända orten Älvängen vid Göta älv. 

Änghagen æ2]hA*wÉn, æ2]hA*w…Én., avs., tp. �825 jb, �839 Ml, EKB (�/4 av en äng), Fr. 
Bebyggelsen har fått namn av att den ligger invid hemmansdelen Änghagen under 
Låssby, se ovan. De båda enheterna har drivits i sambruk.

Preposition: i. 
Inbyggare kallas: æ2]hA*w…Én. 

Östebo (Jr Österbo) ø2s–tÉbu*–, ö2stebu, U2s–tÉbu–, by. 

Medeltida belägg: j Ytzstubudum �3�7 DN 3 s.�08, Johnsen �905 s.�06.
Jordeboksbelägg: y Osterhuff (?) �573, i Østerbye �58� (2 gd), i Østerbye �586 
(2 gd), Östebou �659, Östeboo �665, Österbo �697, �88�, Östebo �825.
Andra belägg efter 1540: Østerby �648 NRR 9 s. �97, Østerbo �648 NRR 9  
s. �97, Österby �665 Db, Östebo �669 Kb, Österbo �748 Ml, Österö (!) u.å. 
KrA I:6, Österbu �673 K.
Preposition: i. 
Inbyggare kallas: ø2s–tÉbu–anÉ, U2s–tÉ-, ø2stEbu(. 
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F.l. innehåller superlativformen fvn. ýztr ’ytterst’. S.l. innehåller dativ plural av fvn. 
búð f. ’(förvarings)bod, primitivt hus’, no. bu. Detta ord kan åsyfta olika slags förva-
ringsbodar; se inledningen om búð, bu, bod. Östebo betyder alltså ’de ytterst belägna 
bodarna’. Gården ligger längst ner söderut i den tidigt uppodlade, mer centralt belägna 
dalgång vari flera av socknen Bärfendals gårdar ligger och har sannolikt upplevts som 
avlägset belägen. F.l. har, som vid många andra namn innehållande ýztr, redan tidigt 
felaktigt sammankopplats med väderstrecksbeteckningen öster. Jfr t.ex. Österöd  
Bd �2:2 s. 208 och Östeby Bd �5 s. �94 med litt.

Nr � Östebo Norgård. �/� ins. fr. Var �659–�680 fr.; �697, �7�9 uts. fr. Tillhör Hvit-
feldtska stipendieinrättningen (�88� jb). Ö. Nohrgarden �697, Ö. Norgl �7�9,  
Ö. Nohlgl �758 jb, Österbo Nolgården �755 Ml, Ö. Nordgård �8��, Östebo Norgård 
jr, Östebo Fr. 

Nr 2 Östebo Sörgård �/� ins. fr. Var �659–�680 fr.; �697, �7�9 uts. fr. Ö. Soder-
garden �697, Ö. Sörgl �7�9, Ö. Sörgård �88�, Östebo Sörgård jr, Östebo Fr.

Nr 3 Östebo Lilla, äng. Ö. Lille �697, Ö. Lilla �7�9, Östebo Lilla jr, Östebo Fr, Lilla 
Österbo �748 Ml.

Hemmansdelar: Börjegården bö2)rjÉgå*–¬, bø2)rjÉ-. �/4 mtl. EK(B). Gården har fått sitt 
namn efter en bonde med förnamnet Börje som bodde här. — Sannegården sA2–nÉgå*–¬. 
�/4 mtl. EK(B). F.l. innehåller ordet sand syftande på sandig jordmån. 

Torp o.d.: Backstugan. �850 Ml. — Brunnemyren, tp. �860 Ml. F.l. kan innehålla 
brunne m. ’svedjeland’ eller syfta på att en brunn eller källa funnits där. — Djupedal, 
bst. Djupedahl �839 Ml. — Fridhem fri2dhem, tp. Namnet är ett vanligt modenamn, 
se inledningen. — Kalvhagen, tp. Kalfhagen �839 Ml. — Kasen. �825 jb. Namnet 
innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Nya Änghagen, tp. 
�860 Ml. I närheten av Änghagen varom se nedan. — Nybygget ny2byg_Ét, tp. �850 Ml. 
Namnet är ett exempel på mönsterbetingad namngivning. Nybygget är ett vanligt 
namn på bebyggelser som vid namngivningstillfället var nyanlagda. — Rambergs
kasen. �825 jb. F.l. innehåller ett naturnamn *Ramberget, vars f.l. innehåller ramn m. 
’korp’. — Ryss(e)hagen. Ryrshagen �825 jb, Rysshagen �8�0 Ml, Russehagen �820 
Ml, Ryssehagen �839 Ml. Namngivningsgrunden är okänd. — Solbacken, tp, avs. 
EK(B), EK. Bebyggelsen ligger ljust och öppet i en sydvästlig sluttning. Namnet 
innehåller boh. solbacke m. ’backe som ligger utsatt för solen under större delen av 
dagen’ (Nilén). Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inledningen. 
— Stycket stø2K–Ét, tp. �839 (und.) Ml, EK �935–40. Namnet betecknar dels ett mark-
område på Östebos ägor öster om Bärfendalsälven, dels ett numera försvunnet torp. 
Namnet innehåller appellativet stycke n. ’del av åker, (liten) markbit’. — Västerkasen 
vä2stÉrKA*–se, tp. Torpet, som var undantag, låg omgivet av skog väster om boningshuset 
på Sannegården. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. 
— Änghagen æ2]_hA*w…Én. �748 Ml, �825 jb, �830 Ml, EK(B), EK. Namnet betecknar 
dels bebyggelse som utgjordes av två torp, dels en del i en äng. 
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Namn som är belagda i äldre källor  
och inte har kunnat säkert lokaliseras till Bärfendals socken

Följande namn förekommer i sammanhang som uppges beröra Bärfendals socken, 
men det behöver inte innebära att de varit belägna i denna eller ens angränsande sock-
nar. De betecknade platserna är alltså inte lokaliserade.

»j Akre» �3�7 DN 3 s. �08. Måhända avses bebyggelsen Åker i Bro sn. 

»j Brækko» �3�7 DN 3 s. �08. Möjligen avses bebyggelsen Bräcke i Brastads sn. 

»(paa) Evisbrekken» �648 NRR 9 s. �98. 

»j Kalz Þorpe» �39� RB s. 379. Oidentifierat. F.l. innehåller kanske mansnamnet 
Karl.

»j [Lann]dum» �3�7 DN 3 s. �08. Texten i DN förlägger gården till Bärfendals 
 socken. Den är dock oidentifierad. 

»j Nokka rudi» �39� RB s. 378. F.l. kan innehålla ett personnamn. Jfr Lind �905–
�9�5 om mansnamnet fvn. Nǫkkvi. 

»Ooss oc Bek» �472 DN 2 s. 659. Skrivningen »Ooss oc Bek i Berfardal» i DN för-
lägger dessa gårdar till Bärfendals sn. Några gårdar *Os eller *Ås och *Bäck är emel-
lertid inte påträffade i området. 

»Peder i Brannekier» �58� Jb. Skrivningen kan återge ett *Brandekärr där f.l. åsyf-
tar någon brand.
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Tossene socken

Uttal: tö2s-ênê, tÖ2s-ênê.

Äldre belägg för sockennamnet: 

Medeltida belägg: Tossini kirkiu, j Tossini sokn �387 DN 4 s. 405, Tossinar 
kirkia, j Tossina sokn �39� RB s. 376 f., 379, a Tossini �396 RB s. 228, Tossine 
kirkia �399 RB s. 54�, Tossen �5�9 NRJ 3 s. �6, ij Thoßen sogen �5�9 (avskr. 
�622) Akershusreg. s. 5.
Jordeboksbelägg: Thosßen Sogen �544 NRJ 5 s. �73, Thoßing sogenn KrL, 
Thoßinng sogenn SP, HL, �573, Toßing sogenn �573, Thoßing sogenn, 
Thoßingh sogenn, Thosinng sogen �58�, Toßinngh sogenn KrL, HL, Thoßingh 
SP �586, Tossene �659, �665, Tossenne �680–�8��, Tossene �825, �88�.
Andra belägg efter 1540: Thossen eller Sodenes �59�, �598 JN s. ��, Tossene 
kirche �594 JN s. 224, Thossing Sogen �602 Lr, Taasing sogenn �602 LrAP, 
Tosenne sochn �665 jrp, ved Thoßene �6�0 Akt. s. �43, Thosene Sogn �648 
NRR 9 s.�96, Taase Sogn �650 NRR �0 s. 99, Taasene Sogn, Taase Sogn �65� 
NRR �0 s.�86, 3�3, Tossunda �658 K, Tossenne sochn �660 D. Bjelkes jb  
s. 225, �748 Ml, Thossene sogen �660 D. Bjelkes jb s. 266, Tossene sogn �660 
MHjb s. 84, Tossene sogen �660 Bidr. 2 s. 96, Tosne A II 28, Tossene sokn 
�66� Db, Tossenne sogn �664 Kb, Tosslanda �67� KrA XV:C, Tossene Sochn 
�7�� Hfl, (Moder-kyrckan) Tossene �746 Oedman s. 233 f., Tassere u.å. KrA 
XV:�7. 

Socknen har fått sitt namn efter byn Tossene, varom se nedan. Anmärkningsvärd är 
skrivningen Tosslanda av år �67�. Den är sannolikt en missuppfattning.

Anneröd ö2n–êrø*–, Ö2n–örö. �/� sk.

Jordeboksbelägg: y Arnerødt SP, HL, y Arnrødt �573, i Ahnnerødt HL, i Ahrnne-
rødt SP, i Ahrnnerøidt �58�, i i Arnnerødt HL, �586 SP, Aneröed �659, Ann-
rödh �665, ahnneröödh �680, Ahnnerödh �697, Annered �758, Anneröd jr, 
Tossene-Anneröd Fr.
Andra belägg efter 1540: Aneredh �665 jrp, Ånneröd �7��, Åneröd �7�9 Hfl, 
Anneröd �748, Arnneröd �755 Ml, Unnere u.å. KrA XV:4.

F.l. kan innehålla mansnamnet Arne, fvn. Arni, eller en genitivform av fågelbeteck-
ningen örn. Uttalen ö2n–êrø*–, Ö2n–örö kan i så fall möjligen förklaras med att a förlängts 
framför rn och utvecklats till ett å-ljud (jfr västg. bå–n ’barn’ varom Götlind �940–4� 
s. �03). Detta har sedan, i anslutning till assimilationen rn > nn, utvecklats till ett  
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ö-ljud (jfr Lindberg �906 s. �60 ff.) S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledning-
en. Jfr likalydande namn i Askums sn och Ånneröd Bd 20:� s. �02 och Ånneröd Bd 
�9:� s. 54.

Torp o.d.: Brurholmen. EK(B), EK. Namnet betecknar en holme i Tåsteröds stora 
vatten. F.l. innehåller boh. brur f. ’brud’, men namngivningsgrunden är okänd. Namn 
på Brur- är vanliga i Bohuslän. Ofta finns förklaringssägner om brudföljen e.d. knutna 
till platsen ifråga. Se t.ex. likalydande namn Bd �9:2 s. 35. — Gunnemyr gö!n–êmy*_r. 
EK. Torpet ligger invid en myr. F.l. innehåller sannolikt den till mansnamnet Gunnar 
bildade smekformen Gunne. — Gyllebacken. �665 jrp. Gyllebacken är enligt jrp en 
ödegård som brukas till äng, se Framme �999 s. �92, där författaren förmodar att 
 Gyllebacken är identiskt med det torp som på storskifteskartan �796 och kartan för 
laga skifte �848 omnämns som Ödegården, varom se nedan. F.l. kan möjligen inne-
hålla ett mansnamn Gylle eller sammanhänga med ordet guld. Jfr Gylleröd Bd �5  
s. �39. Det är även möjligt att f.l. innehåller en form av verbet gylla ’förgylla’ med den 
i bohuslänska kända betydelsen ’skina med gult sken (om morgon- eller aftonsol)’. 
Om namn på Gyll(e)- se Jonsson �966 s. 9� f. och om namn på Gull-, Guld- se An-
dersson �965 s. 242 f. — Kaserna KA2–sênê, tp. �860 Ml, EK. Namnet innehåller kas f. 
’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Kolhogen KU2–§how–ên, tp, avs. EK(B), 
EK, Kålehögen �806 K, Kållehagen �8�0, Kåhlhagen �830, Kåhlhogen �839, Kål-
hagen �850, �860 Ml. F.l. innehåller sannolikt boh. kola ’bränna’. Man kan ha kolat 
invid höjden. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se inledningen. Huset ligger på en 
höjd. Skrivningarna med -hagen beror sannolikt på missuppfattning av en eller flera 
skrivare. — Källhagen. Kjällhagen �820 Ml. Uppgifter om någon källa på platsen 
saknas. — Mörkekleven el. Mörkeklåvan, tp. Mörckeklofvan �8�0, Mörklefva 
�820, Murkeklofven �830, Mörkeklefwen �839, Mörkeklefven �850, �860 Ml. F.l. 
åsyftar väl mörkt läge. Namnelementen klev och klåva växlar i beläggen av namnet, 
något som snarast beror på skrivares okunskap om orden. Klev f. har i dialekten bety-
delsen ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’. Klåva f. har betydelsen ’klyfta, 
(smal) dalgång mellan höga berg o.d.’. Om orden klev och klåva och relationen dem 
emellan se inledningen. — Mörkret mø2r-Kêt, mø!r-Kêt, tp, avs. EK(B), EK. Namnet 
åsyftar mörkt läge. Torpet ligger vid foten av ett högt berg. — Stenbacken. �830 Ml. 
— Stenlid. �820 Ml. — Stämmyrarna stä2m…y*ranê, tp. EK, Stämmemyr �860 Ml.  
En numera utdikad myr har funnits vid torpet. Vid denna myr fanns en jordvall som 
hindrade utflöde från myren. F.l. innehåller boh. stäm m. eller stämme n. ’fördämning’ 
syftande på den fördämning som bildades av jordvallen. Den plurala formen kan bero 
på att den numera försvunna myren varit uppdelad på flera ägare. Myrarna var i äldre 
tid av stor ekonomisk betydelse. — Utäng, tp. �820, �830 Ml. Namnet innehåller ap-
pellativet utäng f. ’avsides (i utmarken) liggande äng’. — Zachrishagen, tp. �8�0, 
�820 Ml. F.l. innehåller mansnamnet Zachris. — Zachrishog. Sachrishog �8�� jb. F.l. 
innehåller mansnamnet Zachris. — Zachristorpet sA!K–ristörpêt. F.l. innehåller mans-
namnet Zachris. — Ödegården ø!–gå*–¬, f.d. stp. �8�0 Ml, �8�� jb, Ögården �839 Ml. 
Sannolikt identiskt med ödegården Gyllebacken ovan. Se Framme �999 s. �92. 
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Arslätt A!–cLæ*t-. �/2 ins. fr. Var �659–�665 �/2 fr.; �697–�88� ins. fr. Tillhör Hvitfeldt-
ska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: y Aarslett, y Aslett �573, i Aarsledt �58�, i Arsledt �586, 
Arsslet �659, Åhrslät �665, Ahrslät �680, Ahrslätt �7�9, Ahreslätt �758, Arslätt 
�8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Aslet �67�, Aslett �673 Kb, Aslätt �7�� Hfl, Arslätt 
�748 Ml.

Bebyggelsen ligger på öppen, slät mark. S.l. innehåller slätt m., sannolikt i betydelsen 
’slät mark’. F.l. innehåller snarast genitiv ár av fvn. á ’å’, syftande på det vattendrag 
som idag bär namnet Kvarnebäcken och flyter i den dalgång vari Arslätt ligger. Detta 
vattendrag bör i äldre tid ha varit större och mer vattenrikt. F.l. kan dock istället, såsom 
föreslås för namnet Aröd (Bd 4 s. �), innehålla genitiv av mansnamnet Arne eller av 
fågelbeteckningen örn, fvn. ǫrn. Jfr även Ardal Bd 2 s. 89, Aröd Bd 7 s. 47.

Torp o.d.: Furulund. EK. Namnet är ungt. Det innehåller trädbeteckningen fura och 
lund m. ’lund, mindre skog’. Möjligen innehåller namnet en mer eller mindre tillfällig 
sammansättning *furulund. — Hästhagen hæ2sthA*–wÉn, hæ2s-thA*w–ön, avs. �839, �850 
Ml, EK(B), EK. — Lustigtorpet lU2stitÖ*rpÉt. Namnet betecknade ett numera försvun-
net soldattorp, där en soldat Lustig bodde i äldre tid. — Skansetorpet sKA2nsÉtÖ*rpÉt. 
EK(B), EK. Inbyggare kallas: sKA2n–so*l-ö. Namnet betecknar vad som i äldre tid var ett 
soldattorp, där en soldat Skans bodde. — Solliden. EK. Namnet innehåller appellati-
vet sollid f. ’backe som ligger utsatt för solen under större delen av dagen’ (Nilén). 
Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inledningen. — Temple
hagarna tæ2mplÉhA*–wanÉ, f.d. torp. EK. Namnet är oklart. Möjligen innehåller f.l. ett 
numera försvunnet *Templet, kanske åsyftande det imponerande berg som ligger norr 
om gården. Se t.ex. Tempelberget el. Templet Bd 20:2 s. 228 och Tempeltuvan Bd 6:� 
s. 285 med där anförd litt. I förutvarande torpet Templehagarna bodde en »gubbe» 
som kallades tæ2mplÉn el. tæ2mplÉKA*l-É.

Backa bA2K–a. �/4 sk. Var �659–�665, �697 �/4 prästbolsh.; �7�9–�825 kr.; �88� sk.

Medeltida belägg: j Bakka �39� RB s. 376 f. 
Jordeboksbelägg: Bache �659, Bacha �665, Backa �697, jr, Backaa �7�9, Tos-
sene-Backa Fr.
Andra belägg efter 1540: Backa �673 K.

Namnet innehåller en gammal böjningsform i singular av ordet backe m. Gården 
 ligger på sluttningen av en bergsknalle. 

Torp o.d.: Backaskog. EK, Backskogen (und.), Backeskogen �860 (tp) Ml. F.l. inne-
håller gårdnamnet Backa. S.l. syftar på skogbevuxen terräng. — Carlshagen, f.d. stp. 
�820 Ml. F.l. innehåller mansnamnet Carl. — Hympen hy1m…pên, tp. �825 jb, �839, 
Hympan �860 Ml. Namnet innehåller boh. hympel m. ’knöl, svulst, puckel’, säkert 
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syftande på någon höjdformation invid bebyggelsen. — Högretorpet hø2–grÉtö*r–pêt. 
Den torpare som bodde här kom ursprungligen från torpet Högretorpet i Bärfendals sn 
(Välseröd) och tog med sig dess namn till det nya torpet. — Kleven, tp. Klefven, 
�8�0, �830 Ml. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’, 
varom se inledningen. — Klåvan, f.d. bst. och stp. Klofvan �8��, Klåfvan �825 jb, 
Klåfwan �839 Ml. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga 
berg o.d.’, varom se inledningen. — Vardås. Wardås �820 Ml. Namnet innehåller 
varde (vale) m. ’uppkastad stenhög; märke’.

Berg bä)rj, by.

Medeltida belägg: j Bærgi �39� RB s. 370, 378, j Berghi sen hand RB s. 373.
Jordeboksbelägg: y Berg, y Berig �573, i Berrig �58�, i Bergh �586, Berg 
�659, Bärgh �665, Berg Fr.
Andra belägg efter 1540: Berg �648 NRR 9 s. �97, Bergh �67� Db, Bärg �748 
Ml.

Gården ligger vid ett berg med branta sidor. 

Nr � Kronogården. 3/8 sk.Var �665–�697 �/2 kl.; �7�9 kr. Från �/2 till 3/8 mtl. �685 
och från kr. till sk. �7�9 (�825 jb). Kronogården EKB. 

Nr 2 Skattegården eller gymnasiehemmanet. �/� ins. fr. Var �659–�665 fr. EKB.

Torp o.d.: Backehagen. �748, �755 Ml. Namnet syftar på att hagen är fylld av backar. 
— Backehuset. �806 K, �8��, �825 jb. Huset låg i en backe. — Dragonhagen  
drA2w–ênhA*w–ên. En dragon, dvs. en krigsman som tillhörde trupper (regementen) av-
sedda att utgöra ett mellanting mellan kavalleri och infanteri (SAOB D 2069), har 
under en period bott här. — Enerbacka, stp. �839 Ml. F.l. innehåller växtbeteck-
ningen ener m. ’en(buske)’, fsv. enir m., som i bohuslänskan bevarar den gamla nomi-
nativformen med -r. Dess -r har sekundärt kommit att ingå i ordets stam (Janzén �936 
s. 52). — Hagen, stp. �850 Ml. — Hogen. �825 jb. Namnet innehåller hog m. ’höjd’, 
varom se inledningen. — Husehagen hu2–sêhA*w–ên, tp. F.l. åsyftar bebyggelse. En sol-
dat som kallades hu2–sên bodde här. — Kasen KA!–se, tp. �825 jb, �839 Ml. Namnet 
innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Klåvan, f.d. stp. 
Klåfvan �830, Klåfwan �839 Ml. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång 
mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. — Kungekasen Ko2]êKA*–se, avs. EK(B), 
EK. Bebyggelsen ligger i en smal dalgång med ett högt, skogklätt berg invid. S.l. 
innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. En tradition om en 
kung, oklart vilken, som slagit läger på platsen är knuten till namnet. — Källdalen, 
tp. �860 Ml. Namnet har primärt betecknat en dal med en källa, varom se Bd �4:2  
s. �32. — Paradiset pA!–radi'-sêt. EK. Namnet betecknar även åkrar, varom se Bd �4:2 
s. �53 där det anses vara ett jämförelsenamn, möjligen ironiskt med syftning på solfat-
tig åkermark. Mer sannolikt i detta fall är kanske att namnet syftar på den stora frukt-
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trädgård som förr fanns vid bebyggelsen. — Rödtorpet rø2–tö*r–pêt. EK(B), EK. Här 
bodde en soldat med namnet Röd. — Solliden, tp. �850, �860 Ml. Namnet innehåller 
sollid f. ’backe, sluttning som ligger utsatt för solen under större delen av dagen’. Det 
är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inledningen. — Stenliden, avs. 
EK(B), EK. Namnet innehåller appellativet stenlid ’stenbacke’ syftande på stenig, 
sluttande terräng. — Trunka. �806 K. Namnet kan innehålla bestämd form av en 
motsvarighet till norska dialekters tronka f. ’trångt ställe, pass’, jfr Trunka i Bd �9:� 
s. �2. — Ökehagen ø2–gêhA*w–ên, avs. �8�� jb, �820, �830, �850 Ml, EK(B), EK. Nam-
net betecknar även en åker, som är den primära namnbäraren, och flera torp som förr 
låg invid åkern. F.l. innehåller troligen det boh. öke m. ’tygflik varmed man ökar ut ett 
för trångt plagg, kil, skarv; kilformigt markstycke’. Den norra delen av åkern skjuter 
ut i en kilformad spets.

Bjällane bjæ2l-anê. �/� uts. fr. Var �659–�665 �/� fr.; �758 ofr. fr. 

Medeltida belägg: j Biællandom �407 DN 3 s. 426, Biiællande �5�9 NRJ 3  
s. �6.
Jordeboksbelägg: y Biellenn, y Billen �573, i Biellenn �58�, �586, Bielen �659, 
Biällene �665, Biällanne �680, Biällane �697, Bjellanne �8��, Bjällane Fr.
Andra belägg efter 1540: Biellenn �602 Lr, Bielland �607 OKK s. 8, Biellene 
�675 Kb, Bjällanne �7��, Bjällane �7�9 Hfl, Bjällene �806 K, Bellene u.å. 
KrA I:6.

F.l. kan innehålla en motsvarighet till det från svenska dialekter kända bjälle, bjälla m. 
’knöl’ (Rietz s. 36) motsvarande isl. bjalli m. ’Forhöjning, lille Höj’ (Blöndal s. �0�2); 
om fotabjälle se Hellquist s. 233. Detta stämmer väl med sakförhållanden, eftersom 
bebyggelsen ligger vid foten av ett rundat berg. Jfr Bjelle i NG �2 s. 89 och Bjäll-
brunna hos Franzén �937 s. 98 f. med där anförd litt. Det kan dock inte uteslutas att 
namnet, med syftning på det söder om gården flytande vattendraget, innehåller ett 
gammalt ånamn fvn. *Bjalla f. ’den skramlande’, att sammanställa med ordet bjällra. 
Så har Bjällane i Lane hd tolkats (Bd �2:2 s. 4); de kvarnfall som i äldre tid fanns vid 
vattendraget i Lane anses ha utgjort grund för namngivningen. S.l. i Tossenenamnet 
innehåller land med betydelsen ’jordstycke, åker’, se inledningen, SOL s. �85 och  
Bd �9:� s. XXVII f. Se bild 6. 

Torp o.d.: Backarna bA2K–anê, åker och f.d. tp. EK, Backarne �860 Ml. Namnet avsåg 
primärt odlade backsluttningar (varom Bd �4:2 s. �39). — Dalsklåvan, två tp. Dahls-
klofwan �839 Ml. Torpen är numera försvunna och platsen olokaliserad. F.l. syftar 
sannolikt på läge i en dal. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga 
berg o.d.’, varom se inledningen. — Dyklåvan dy2_K§öv–ã el. dy!_-, tp. Dyklofvan �830, 
Dyklåfvan �850 Ml. Torpet är numera försvunnet men en åker, som troligen är den 
ursprungliga namnbäreren, finns här. F.l. syftar på sank mark. S.l. innehåller klåva f. 
’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. Här åsyftas läge 
mellan två höjder. — Fridhem, EK. Namnet är ett mycket vanligt modenamn, se in-
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ledningen. — Husemyr(en). Husemyren �820, Husemyr �830, �839 Ml. — Huset. 
�748 Ml, �806 K, �8�0 Ml, �8��, �825 jb. — Kastemyren KA2s-têmy*_re. EK. Den nu-
mera försvunna bebyggelsen låg vid en myr. F.l. innehåller sannolikt boh. kast n. ’stup 
utför vilket man kastar timmer’, jfr t.ex. Kastebackarna Bd �4:2 s. �05. Platsen ligger 
invid ett högt berg. — Kroken. �825 jb, �830, �839 Ml. Namnet innehåller krok, vil-
ket kan syfta på läge i en krok mellan omgivande berg eller på en intilliggande äga, 
vars form upplevts som krokig. — Liden. �850 Ml. Namnet innehåller lid f. ’backe, 
sluttning’. — Lyckedalen. Lyckedahlen �825 jb. F.l. innehåller lycka f. ’inhägnat 
jordstycke, inhägnad mark’. — Lyckehagen el. Lyckehogen, bst. Lyckehagen �830, 
Lyckehogen �839 Ml. Beträffande f.l. se föregående. — Nybygget ny2_bygêt, avs., 
avst., avser två beb. EK(B), EK, �820, �830, �850 Ml. Namnet innehåller nybygge. 
Vanligt namn på bebyggelser som vid namngivningstillfället var nyanlagda. Namnet 
är ett utslag av mönsternamngivning. — Orrehagen ó)2rêhA*wên, EK. F.l. innehåller 
troligen orr ’al’. Marken är sank här. —Vrån vrå!–e. EK �935–40. Bebyggelsen är 
numera försvunnen. Åkern, vid vilken bebyggelsen låg och som sannolikt är den 
 ursprungliga namnbäraren, ligger i en vrå mellan berg. 

Bjärkeslätt, en äng (utesluten ur Jr �929).

Jordeboksbelägg: Birkeslett HL, Aff Birckeslett �573, Aff Bierkesledt HL, Aff 
Birckesledt SP, �58�, Aff Berckesledt HL, SP, Aff Barckesledt �586, Bierche-
slet �659, Birckesslätt �665, Birkeslät �680, Biärckeslät �697, Biärckeslätt 
�7�9, Bjerkeslätt �8��, Bjärkeslätt Fr.
Andra belägg efter 1540: Barkeslet �602 Lr, Biörckeslätt (under Rörby) �665 
jrp, Biärckeslätt (under Rörby) �748 Ml.

Utifrån jrp �665 och jb �573 drar Gösta Framme (�999 s. �93 f.) slutsatsen att Bjärke-
slätt varit en medeltida gård som lagts öde och vars mark nyttjats som äng under 
Rörby. Vidare omnämns Björkeslätt på en karta över storskifte av betesmark �787 
(Tossene 29); detta lokaliserar ängen till Rörby Nordgård vid Ramneberget. Se även 
Tyftan och Skråland nedan. F.l. innehåller ia-stammen fsv. birke n., fvn. birki n. 
’björkskog’ (Norrøn ordbok). Ordet birki, birke har utvecklats åt olika håll. Såsom 
framhålls av Sahlgren (�9�2) beträffande birk- övergår (omkring �350) ofta kort i i 
sluten stavelse till kort e som i dialekter kan övergå till kort ä. Parallellt har även en 
annan utveckling skett. När kort i föregås av labial konsonant (här b) och följs av l, n 
eller r, övergår i ibland till kort y som ofta går vidare till kort ö (jfr skrivningen Biörcke-
slätt �665). Ordet björk hade i fornsvenskan en växling i paradigmet mellan a- och 
u-brutna former, vilket resulterat i de två parallella stammarna biørk- och biærk-; den 
senare har trängt in i namnet Bjärkeslätt. Jfr det dialektala bjärk f. ’björk’. Se Sahl-
gren �9�2 s. �9 f. (Bjärken), Fries �957, särsk. s. 8� ff., Strandberg �99� s. 222 not � 
och Hellquist s. 75 (björk). S.l. innehåller slätt m., sannolikt i standardspråklig be-
tydelse syftande på slät mark, och namnet betyder ’slätten där det växer björkar’. 
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Bovallstrand bú!–va*l-, bu!–va*l-, buvalstra!–n, avs., fiskeläge. 

Jordeboksbelägg: Bowallsstrand �825, Bovallstrand Jr, Finntorp Fr. 
Andra belägg efter 1540: Bufwallstrandh �66�, Bufwalstrandh �66� Db, Bu-
walstrand �666 Kb, Bubalstrand �668, Bubalstran �67�, Buballst. �672 Kb, 
Bufualdhstrandh �672 Db, Bulstrand (!) A II 28, Bufwals strand �748, Båfwal-
strand �755 Ml, Bwvallsstranden, trankok �806 K.

Namnet betecknar en tätort (f.d. municipalsamhälle) och ett fiskeläge. F.l. i Bovall-
strand innehåller namnet Bovall, som är den i dagligt tal vanliga benämningen på or-
ten. F.l. i Bovall innehåller boh. bu (fvn. búð) f. ’bod’, sannolikt syftande på sjöbodar. 
S.l. innehåller vall (fvn. vǫll) m. ’gräsmark, äng’, varom se Bd �9:2 s. �60 och Falck-
Kjällquist �973 s. 53. S.l. i Bovallstrand innehåller strand, ett element som ingår i åtskil-
liga namn på bohuslänska fiskelägen (jfr t.ex. Hunnebostrand nedan och Hälleviksstrand 
Bd 8 s. 53) och här sannolikt har betydelsen ’(tillfälligt) fiskeläge’. Namnet Bovall-
strand bör förstås som ’den till gården Bovall hörande stranden (eller fiskeläget)’. 

Bovallstrands hamnplan, avs. Fr. Se Bovallstrand ovan.

Bovallstrands m:e. EK(B). Se Bovallstrand ovan.

Brygge bry2g_É. �/2 sk. Var �697 �/� mtl. 

Jordeboksbelägg: y Brøge HL, y Brøgge SP, y Børge (!), y Broge �573, i Brøge 
SP, i Brøgge HL, �58�, HL, SP, Brøge R �586, Bryege �659, Brygge �665, Fr.
Andra belägg efter 1540: Bryggebro, Brygge gaard �594 JN s. 229 f., Brøgge 
�602 Lr, Brøge �602 LrAP, Brygge �66� Db. 

Vid Bottnafjorden. Namnet innehåller ordet brygga f., sannolikt med den äldre bety-
delsen ’bro’. Jfr t.ex. det norska Bryggja i NSL s. �08.

Torp o.d.: Bryggehagen, tp. �806 K, �830, �839 Ml. F.l. innehåller gårdnamnet Brygge. 
— Hagen, f.d. stp. �748, �755, �8�0 Ml. — Stenbacken, f.d. stp. �839 Ml. Namnet 
åsyftar väl en stenig backe. — Zackris el. Zackristorpet sA2–Kri'-s el. sA2–KristÖ*rpet, avs. 
Zackris EK(B), EK. Namnen innehåller mansnamnet Zackris. Det saknas dock upp-
gifter om att en person med detta namn bott på platsen. — Zackrishagen, tp. �860 
Ml. Jfr föregående.

Brådal brÖ!d–aN, bró2da–“, by. 

Jordeboksbelägg: Broedall, broedall �659, Brådahl �665, Brådal Fr.
Andra belägg efter 1540: Brådahlen �669 Db, Braadall �67�, Braadalen �678, 
Brodalen �678 Kb, Brådahlen �7��, Brådahl �72� Hfl.
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Uttalet av namnet kan förenas med antagandet att f.l. innehåller boh. bråte (fvn. broti) 
m. ’svedjefall’. Jfr t.ex. *Bråt(h)ed Bd �0 s. 36. Det har vid behandling av namnet 
Bråland i Inlands Nordre härad (Bd 6:� s. 33 f.) framförts att f.l. i detta kan innehålla 
fornvästnordisk genitiv brúar av brú f. (boh. bru) som motsvarar det svenska stan-
dardspråkets bro. Ett Brūa(r)- skulle, såsom påpekas i Bd 6:� s. 33 f., genom accent-
omkastning ha kunnat utvecklas till Brā- och senare till Brå-. Jfr även Bd �7 s. 9. Om 
f.l. i Brådal skulle ha sådan bakgrund, är det tänkbart att f.l. åsyftar någon numera 
försvunnen bro över det vattendrag som rinner genom den sänka vari Brådal ligger.

Nr � Brådal. �/4 sk. Var kr. �659–�758, till sk. �79� (�825 jb). Fr.

Nr 2 Brådal. �/4 ins. fr. Fr.

Torp o.d.: Dalaberg, avs. EK(B), EK. Huset ligger i en utlöpare av den dal vari byn 
Brådal ligger och invid ett högt berg. — Furulund. EK(B), EK. Ungt namn som är ett 
utslag av mönsterbetingad namngivning. Se inledningen. — Lilla Brådal, tp. �860 
Ml. Se Brådal ovan. — Kvarnhagen. Qvarnhagen �8�0 Ml. F.l. åsyftar kvarndrift. 

Bödelsbacken bø2–dêlsbA*K–ên el. Bövelsbacken bø!vêlsbA*K–ên el. Backen bA2K–ên, torp 
och skattlagd äng. Var �697 husm.; �758 �/� sk; �8��–�88� ett torp.

Jordeboksbelägg: Bödelsbacken �697, Bödelbacken �7�9, Backen �7�9, Bo-
delsbacken(!) �8��, Bödelsbacken �825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Bödellbacken (under Anneröd) �665 jrp, Bödels-
backe �673 K, Bödelback:n �748, Bödelsbacken �755 Ml.

Torpet ligger i en backsluttning. F.l. innehåller ordet bödel, här med oklar bakgrund. 
Det finns inga uppgifter om att en bödel bott på platsen eller att här har funnits någon 
avrättningsplats.

Torp o.d.: Utängen. �806 K. Namnet innehåller utäng, no. uteng, f. ’avsides liggande 
äng; äng i utmarken’. 

Bögebacka bø2g_ÉbA*K–a. �/� sk. 

Jordeboksbelägg: y bøgebacke (i Askum sn) �544 NRJ 5 s. �76, y Bøgeback 
SP, HL, �573, i Bogeback �573, Bøgebaick HL, SP, i Bøggebaick �58�, i 
 Bøggebacke HL, i Bøgebacke SP, �586, böegebache �659, Böchebacha �665, 
Bögebacka �680, Fr.
Andra belägg efter 1540: Børgebacke �602 Lr, �602 LrAP, Bøgebach �604 Lr, 
Bögebache �666 Kb, Bökebacken �673 K, Bökebacka �7��, Bögebacka �7�9 
Hfl.

F.l. innehåller böke, böge n. ’bokdunge’ o.d. En mindre bokskog finns här. Jfr t.ex. 
Bögesgård SOH � s. ��5. 
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Hemmansdelar: Lövhagen el. Ruggetorp rú"gÉtÖ*rpÉt. �/32 mtl. EKB. Lövhagen EK. 
Namnen är unga. F.l. i namnet Lövhagen torde syfta på lövtäkt eller frodig grönska. 
F.l. i namnet Ruggetorp kan hänga samman med substantivet rugg n. ’tovigt hår, ragg’ 
(SAOB R 2763), jfr adjektivet ruggig ’lurvig e.d.’. I så fall kan f.l. syfta på vegetation 
invid bebyggelsen. F.l. kan även innehålla boh. rugga f. ’hop, hög (av ved, bräder 
o.d.)’ (Rietz s. 542). Enligt uppteckningar låg här i äldre tid ett torp, där en person som 
kallades Ruggen bodde. Det kan inte uteslutas att f.l. i namnet Ruggetorp innehåller 
ett binamn *Rugge e.d. Jfr Ruggebo hos Janzén �954 s. 35 f. 

Torp o.d.: Almedal. EK(B), EK. Ungt uppkallelsenamn, troligen tillhörande den 
namngrupp som fått namn efter mönster av mer eller mindre prestigeladdade bebyg-
gelsenamn. Här kan det välkända stadsdelsnamnet Almedal i Göteborg ha varit före-
bild. Jfr t.ex. Annedal i Askum. Se även inledningen om mönsterbetingade namn. — 
Basetorpet bA2–sÉtÖ*rpÉt. F.l. kan innehålla verbet basa ’gassa, steka, sprida hetta (t.ex. 
om solen)’ (SAOB B 462) och åsyfta soligt läge. Jfr Baseröd Bd �9:� s. 80. Jfr även 
Baseberget Bd �9:2 s. 75, där f.l. anses innehålla basa i den mer specialiserade bety-
delsen ’utsätta trä för värme’, jfr uttrycket basa båtbord. Man kan ha basat virke på 
platsen. — Dammen, avs. EK(B), EK. Sank mark här, sannolikt fanns här förr en 
damm. — Kannebacken. �8�0 Ml. F.l. kan sammanställas med den på olika håll i 
landet påträffade växtbeteckningen kanna (kann(e)blad, kann(e)gräs, åkanna o.d.), 
betecknande bredbladiga näckros- och fräkenväxter. Se Lyttkens s. 525, �043 ff. och i 
övrigt t.ex. Bd �9:2 s. 207 (Kannhagen). — Kämpedal, f.d. stp. Kämpedahl �830, 
�839 Ml. F.l. innehåller sannolikt en reducerad form av namnet Kämpestenarna, som 
betecknar en fornlämning bestående av en ring av stora stenar. Kämpestenarna (varom 
Bd �4:2 s. �72) innehåller boh. kämpesten ’mycket stor sten’. — Kännbacken, stp. 
�839, Kännsbacken �850, �860 Ml. Bebyggelsens läge är obekant. Möjligen återger 
skrivningen ett *Tjärnbacken åsyftande läge invid en tjärn. Beträffande sådana skriv-
ningar se »Kännebacken» Bd 8 s. �27 och »Känsli» Bd �9:2 s. 92. — Långhagen 
lA2}_hA*w–Én, avs. EK(B), EK. Namnet syftar på att bebyggelsen ligger invid en lång-
sträckt äga. — Munkedalen, bst. �850 Ml. F.l. kan ha samma sägenbakgrund som 
antagits för två närliggande namn. Se nedan om Munkebo. Om Munkebacken uppges 
i Bd �4:2 s. �08 att namnet, enligt uppteckningar, hänger samman med att munkar från 
Dragsmarks kloster lade till med sina båtar där. — Myren. �830, �839 (tp), �860 
(bst.) Ml, EK. Här var förr myrmark. — Myrtorp, avs. EKB, �860 Ml. Invid föregå-
ende. — Mörkeliden, bst. Murkeliden �860 Ml. Namnet åsyftar sannolikt mörkt läge. 
— Pytthagen py2t-hA*w–Én. F.l. innehåller kanske boh. pytt m. ’liten vattensamling’. En-
ligt uppteckningar (�967) bodde dock en person där som kallades Pytt och vars namn 
möjligen har föranlett namnets f.l. — Stridtorpet stri-2tÖ*rpÉt. EK. En soldat vid namn 
Strid bodde här. — Valarna vA2–§anÉ, avs. EK(B), EK, Hvalarne �860 Ml. Namnet 
innehåller varde (vale) m. ’uppkastad stenhög’, här åsyftande en hällkista på platsen 
(RAÄ-nummer Tossene 2�6:�).
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Djupedal dy"_bêda*–§, även Stora Djupedal sto2–ra dy"_bêda–§. �/2 sk. Var �665–�758 kr. 
Från kr. till sk. �796 (�825 jb). 

Jordeboksbelägg: y Dybedall KrL, �573, y Dybedal, y Dibedall �573, i  
Diubbedaill �58� KrL, i dybbedall KrL, �586, Dybedahl �659, Diupedahl 
�665, Djupedahl �8��, Djupedal Fr; St. Djupedal EK(B), EK.
Andra belägg efter 1540: Diubedall �602 Lr, Dybedall �677 Kb, Diupedal 
�7��, Djupedahl �7�9 Hfl, Djupdalen �806 K.

Namnen Djupedal (eller Stora Djupedal) och Lilla Djupedal betecknar två gårdar av 
vilka den nordliga, Djupedal eller Stora Djupedal, är belägen i Tossene sn och den 
södra, Lilla Djupedal, i Askums sn. Den senare kallades även Ödegården eftersom den 
periodvis legat öde och brukats som underbruk till gårdar i Askums by (se Framme 
�999 s. 203). Namnet Djupedal erinrar om gårdarnas läge i en dal omgiven av höga 
berg. 

Torp o.d.: Bergehagen bä2rjêhA*w)ên. EK. Bebyggelsen ligger i ett bergsområde. Här 
bodde en person som kallades Bergen bä!rjên. — Grinnebacken. �8�� jb. — Gun
narshagen gunA2c_êhA*wên. Här bodde en person med släktnamnet Gunnarsson. — 
Klåvan, tp. Klåfwan �839 Ml. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång 
mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. — Myrklåvan my"_rK§Ö*–va, avs. Myr-
klåfvan �850, �860 Ml. Bebyggelsen ligger i en klåva, dvs. en klyfta, (smal) dalgång 
mellan höga berg. Om klåva se inledningen. Där finns sank mark. — Prästlyckan. 
�850 Ml. — Skogslid. EK. Bebyggelsen ligger i en skogig sluttning. — Skälbacken 
»E!–§bA*K–Én, »Ö!§-. EK, Skällbacken �830, Skälebacken �839, Skällbacken �850 Ml. F.l. 
innehåller skäl n. ’musselskal, snäckskal, skalgrus, skalsand’ syftande på skalgrus-
blandad jord. — Skäleklev, tp. Skälleklef �839 Ml. F.l. innehåller skäl n. ’musselskal, 
snäckskal, skalgrus, skalsand’. S.l. innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där 
man kan gå’, varom se inledningen. — Stora Dammen sto2–rö dA!m…ön, avs. EK(B), 
Storedammen �839 Ml, Dammen EK. Vid sank mark där det flyter ett vattendrag. Här 
var sannolikt en damm förr. — Stämmen, tp. �839 Ml. Namnet innehåller stäm m. 
’fördämning, kvarndamm’ och vittnar om kvarndrift. — Torvhuset, bst. Torfhuset 
�850, �860 Ml.

Ebbilslätt æ2p—§Éslæt- (på granngården Varås säger man æ2p—Éslæ*t-), by. 

Medeltida belägg: j Æppla slette �39� RB s. 377.
Jordeboksbelägg: y Elleslett HL, y Epeslet, y Espeslett SP, (2 ggr) �573, for 
Espeslett, y Eppeslett �573, i Ebbildsledt SP, HL, For Ebbildsledt HL, For 
Ebilsledt �58�, i Ebbesledt, Aff Ebbilsledt HL, i Ebbesledt, Aff Ebbelsledt SP, 
i Ebbelsledt, Aff Ebbilsledt �586, Ebbesslet, Abildsslet �659, Ebbeslätt, Abill-
slätt �665, Abbilsslätt �697, Äbbilslät �7�9, Ebbillslätt, Ebilslätt �758, Ebbils-
slätt �8��, Ebbilslätt Fr.
Andra belägg efter 1540: Ebbillslett �602 Lr, Ebelsslet �602 LrAP, Abellslätt 
(2 ggr) �665 jrp, Ebeslett �68�, Ebbeslett �684 Kb, Äbbe slätt �7��, Ebleslätt 
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�7�9, Ebleslett �72� Hfl, Ebbillslätt �748, Ebbilsslätt �755 Ml, Abelslät �673 
K, Ebeslet u.å. KrA XV:4.

Av de äldre skrivningarna att döma innehåller f.l. fvn. epli n. ’alde (trefrukt); eple’ 
(Norrøn ordbok), fsv. Æple, här kanske med syftning på ett apelbestånd. S.l. innehåller 
slätt m., sannolikt i standardspråklig betydelse syftande på att gården ligger på slät 
mark i en utlöpare från en av de dalar som löper genom området. En del av Ebbilslätt 
har periodvis legat öde och brukats under granngården Ellene (Framme �999 s. �95).

Nr � Ebbilslätt. �/2 sk. 

Nr 2 Ebbilslätt. �/8 sk. En skatteäng �659, �665, �758; flera skatteängar �7�9; �666 
förhöjt till �/8 mtl. Neder A. �659, Nedere A. �665, Nedeer A. �665 jb.

Torp o.d.: Dammarna dA2m…anÉ el. Ebilstorpet e1-bilstÖ*rpÉt, avs. Dammarna EK(B), 
EK, Dammen, stp. �850 Ml. Namnet Dammarna syftar på numera förvunna dammar 
i den sanka mossmark som finns invid. F.l. i namnet Ebilstorpet innehåller soldatnam-
net Ebil. En soldat vid namn Samuel Ebil bodde på torpet vid slutet av �800-talet. 
Soldatnamnet är säkert bildat till ortnamnet Ebbilslätt. — Kocketorpet. EK. F.l. inne-
håller sannolikt soldatnamnet Kock, jfr t.ex. Kockängen Bd �4:2 s. �48. — Linhagen, 
tp. Namnet åsyftar enligt upptecknaren linberedning. — Naddebacka. EK. Nåde-
backen �8�0 Ml, Naddebacken �8�� jb, Naddebacka �830, �839 Ml. F.l. innehåller 
boh. nadd nad- f. ’nöt’; om vokalismen i ordet se Janzén �936 s. 297. Namnet syftar på 
förekomst av hasselnötter. Numera finns här dock nyplanterad ek- och granskog. — 
Pallen. �850 Ml. Namnet innehåller pall m. ’bergavsats (vars ena sida består av en 
mer eller mindre lodrät nedåtstupande brant); klippa formad som en bänk’ och åsyftar 
en bergavsats i ett berg invid vilket bebyggelsen låg. — Vardås. Wardås �820 Ml.  
F.l. innehåller varde (boh. vale) m. ’uppkastad stenhög; märke’. Vardarna användes 
och används ännu idag som sjömärken och är viktiga vid kustnavigation. De används 
även, såsom fallet sannolikt är här, som orienteringspunkter till lands.

Efja, se Ävja.

Ellene æ2–e“É, æ2–“É, E2-NE, by.

Medeltida belägg: j Aulinum �39� RB s. 377.
Jordeboksbelägg: y Ellynd �544 NRJ 5 s. �74, y Elly (i Askums sn) �544 NRJ 
5 s. �77, y Ellinne HL, SP, �573, y Ellinn HL, �573 SP, (2 ggr) �573, y Elin 
�573, i Ellinn SP, HL, �58�, i Ellinn (2 ggr) HL, SP, �586, Ellene �659, Elline 
�659, Ellenne �7�9, Fr.
Andra belägg efter 1540: Ellinn �602 Lr, Ellin �602 LrAP, Ellen �604 Lr, 
 Elline �636 NRR 7 s. 242, Ellene �664 Db, Elene �67� Kb, Eline u.å. KrA 
Hermelin 2.
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Byn Ellene ligger nedanför en relativt långsträckt krokformad höjd. Genom Ellenes 
flacka ägor flyter ett vattendrag som mynnar ut i Ulebergs kile. Det djupt nerskurna 
vattendraget beskriver en tydlig linje genom ägomarken. Dess lopp är rakt förutom 
framför gården där den gör en krök. Detta vattendrag bör i äldre tid ha varit större och 
mer vattenrikt. S.l. i Ellene innehåller namnelementet -vin ’betesmark’, varom se in-
ledningen. F.l. är dunkel. Den kan möjligen innehålla fvn. ál f. ’skinnrem’ (se Jansson 
�95� s. 49), som även förekommer i varianten ól (Norrøn ordbok). Som tidigare ger-
mansk form ansätter Bjorvand & Lindeman s. 827 ett *anhlō- f. som förs till den 
 indoeuropeiska roten *ank- ’böja’. Se även Eriksson �936 s. �39 ff. med litt. Ol före-
kommer i åtskilliga norska namn. Dessa namn betecknar ofta höjdsträckningar eller 
utsträckta vatten. Som exempel kan Olefjorden och Olum nämnas (se NSL s. 343). I 
NSL framhålls att fvn. ól f. ’skinnrem’ i ortnamn används med en betydelse liknande 
den hos fvn. áll m. ’djupränna i vatten, strimma’. I västgötskan och norskan finns det 
med áll m. samhöriga dialektala ål m. ’mörk rand utefter ryggen på djur’ (Rietz, Torp). 
Fvn. ál/ól f. ’rem’ och fvn. áll m. sammanhålls etymologiskt av Bjorvand & Linde-
man. Thorsten Andersson (20�2 s. �02) påpekar, i anslutning till namnet Olö, att namn-
elementet ol i metaforiskt bruk med syftning på höjdsträckningar är så väl represente-
rat i svenskt och norskt namnmaterial att man kan överväga lexikalisering av detta. 
 Det är tilltalande att föra f.l. i namnet Ellene till fvn. ál f. ’skinnrem’ eller till no., 
sv. ål m. (fvn. áll) ’mörk rand längs ryggen på djur’. Det ter sig rimligt att f.l. i Ellene 
syftar på den bakom bebyggelsen liggande höjdsträckningen. Det kan inte uteslutas 
att f.l. istället syftar på vattendraget vid byn. Jfr sockennamnet Ål hos Bergfors i SOD 
7 s. �6� f. 

Nr � Ellene Övergård. �/� sk. E. Öfvergl �697, E. Öfwergl �7�9 jb, Ellene Öfwere 
�755 Ml, E. Ofwergård �758 jb, Ellene Övergård jr, Ellene Fr, Öfr. Ellene �806 K. 

Nr 2 Ellene Nedergård. �/� sk. E. Nedergl �697 jb, Ellene nederg. �748, Ellene 
 Nedre �755 Ml, E. Nedergarden(!) �758 jb, Ned. Ellene �806 K, E. Nedergård �8�� 
jb, Ellene Fr. 

Torp o.d.: Bodgården bu!–gå*N. F.l. innehåller boh. bu f. ’bod’. — Brunnebacken, bst. 
�839, �850 Ml. F.l. kan innehålla substantivet brunn m. ’brunn, källa’ eller boh. brunne 
m. ’med avsikt eller av våda avbränt markområde; svedjefall; svedjeland’. — Brunne
hagen, tp. �860 Ml. Se föregående. — Ellendal, avs. och avst. EK(B), Ellenedal EK. 
F.l. innehåller byn Ellenes namn, varom se ovan. Bebyggelsen ligger i en dal mellan 
berg. — Eriksberg. EKB. Ungt namn. F.l. innehåller mansnamnet Erik. Namnet är  
ett utslag av mönsterbetingad namngivning, om vilket se inledningen. — Fridhem, 
avs. EK(B), EK. Namnet är ett mycket vanligt modenamn. Se inledningen. — Furu
backen, avst. EKB. Ungt namn. — Harrebacka ha2r-EbA*K–a, hä!r-ÉbA*K–a, avs. EK(B), 
Herrbacka EK. Bebyggelsenamnet är sannolikt sekundärt till ett numera försvunnet 
naturnamn *Harrebacka, troligen syftande på den backe invid vilken bebyggelsen 
ligger. F.l. är oklar. Den skulle kunna innehålla en motsvarighet till det fvn. adj. hárr 
’grå’. Man kan inte utesluta möjligheten att det i namnet döljer sig ett gammalt namn 
på det intill flytande vattendraget. Detta skulle i äldre tid ha kunnat bära namnet 
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*Hœra ’den gråa’, en -iōn-avledning till det fvn. hárr ’grå’. I så fall kan den långa 
vokalen ha förkortats genom ordlängdsbalans. — Hastedalen. �860 Ml. F.l. innehål-
ler sannolikt soldatnamnet Hast. — Hjälmetorpet ja2§mÉtÖ*rpÉt, jæ2l-mEtÖ*r-pöt, f.d. 
 soldattorp. EK(B), EK. Här bodde en soldat vid namn Hjälm. — Hunnebovallen, 
avst. EK(B), EK. Idrottsplats i Hunnebostrand. — Höjdlyckan ho2w–løK–A). EK. Namnet 
betecknar ett hus i en glänta i bergsområdet Skalebergen. Bebyggelsen ligger på en 
höjd. S.l. innehåller lycka f. ’inhägnat jordstycke, inhägnad mark’. — Hönsebetet 
hö2–nöbe'-dEt. EK. Namnet vittnar om att hönor hållits på den intilliggande betesmarken. 
— Karlsro, avs. EKB. Ett ungt, sannolikt föga folkligt förankrat namn. Unga bebyg-
gelsenamn på -ro är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inledningen. Jfr 
Benson �972 s. 34 ff. — Kroken. EK(B), EK. Invid en äga som säkert är den ur-
sprungliga namnbäraren, se Bd �4:2 s. �48. Namnet torde här syfta på svängd form. 
— Kärr cä–r. Namnet, som betecknar nordvästra delen av Hunnebostrand, innehåller 
kärr n. ’buskage; sumpmark’. Det är här, som ofta när det gäller detta namnelement, 
svårt att avgöra vilken betydelse som föreligger. Om appellativet och namnelementet 
kärr se inledningen. — Långelid lA2]Éli'-, bst. �850 Ml, EK, Långeliden �860 Ml. S.l. 
innehåller lid f. ’sluttning, backe’. Bebyggelsen ligger nedanför en sluttning. — Nord
stranden no2–STra*–ne9. Namnet betecknar norra delen av tätorten Hunnebostrand. S.l. 
innehåller strand f., här i betydelsen ’fiskeläge’. Stranden är det folkliga namnet på 
Hunnebostrand. — Nyströmstorpet, f.d. stp. EKB. Här bodde en soldat vid namn 
Nyström. — Sandbäck, avs. EK(B), EK. Namnet innehåller troligen ett namn på den 
intill flytande bäcken, och f.l. syftar på sandjord. — Stenklev ste2-}K§e'-v. EK, Stenklef 
�850 (tp) Ml. Namnet betecknar numera nordöstra delen av Hunnebostrand men av-
såg i äldre tid ett torp. Bebyggelsen låg invid ett brant berg. S.l. innehåller klev f. 
’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’, varom se inledningen. — Stenklevstom
ten, avs. EKB. Ingår i tätorten Hunnebostrand. Beträffande f.l. se föregående. — 
Strandbergstorpet stra2n–bäctÖ*rpÉt, avst. EK(B), EK. Bebyggelsen var i äldre tid ett 
soldattorp. Här bodde vid �800-talets slut en soldat med namnet Strandberg. —  
Svenseröd, stp. �820, �850, Swänseröd �748, �755 Ml, Svensseröd �8�� jb. F.l. inne-
håller genitiv av mansnamnet Sven, där -e- lagts till för uttalslättnad. Om denna typ  
av utvidgning se inledningen. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen. — 
Valahöjd, avs. EK(B), Valahöjden EK. F.l. sammanhänger, troligen indirekt, med 
varde (vale) m. ’uppkastad stenhög; märke’. Bebyggelsen ligger invid en numera 
skogbevuxen höjd med ett flertal hällkistor. Ingen stenhög e.d. finns numera på höj-
den. Troligen bör namnet sammanhållas med det öster om och nära bebyggelsen lig-
gande berget Valarna. Berget har fått sitt namn av att två vardar (valar) funnits här. 
Intressant är bergnamnets plurala form, som tycks syfta på vad som finns på berget.

Elseröd i1l-sÉre, i2l-sErø. 3/8 kr. Var �659–�680 �/2 fr.; �697–�88� kr. Från �/2 till 3/8 
mtl �692 (�825 jb), var dock �/2 �758. Ingick �978 till stora delar i Ävja. 

Medeltida belägg: j Ægils rudi �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Eulsrødt �573, i Olßrødt �58�, i Olsrødt �586, Ilssröedh 
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�659, Ellssrödh �665, Ellsserödh �697, Ellssrööd �7�9, Elsered �758, Ellseröd 
�8��, Elseröd �88�, Jr, Ävja Fr.
Andra belägg efter 1540: Jlssrøt �602 LrAP, Jlssrøed �604 Lr, Ilsrö �669 Kb, 
Elseröd �7��, Elsröd �7�9 Hfl, Ellseröd �748 Ml.

Belägget från �3�7 tyder på att f.l. innehåller det fvn. mansnamnet Egill, varom se 
SMP � sp. 6�4. Två andra bohuslänska Elseröd innehåller snarast mansnamnet fvn. 
Eilífr eller Eileifr, se Bd �5 s. �2 och Bd �7 s. 52 och ��6. S.l. innehåller röd ’röjning’, 
varom se inledningen.

Torp o.d.: Dalhagen dA2–§hA*wÉn, avs. EK(B), EK. Namnet betecknade förr ett torp men 
avser numera en åker. Denna ligger i en dal mellan berg. — Solliden, tp. �825 jb, 
�830, �839 Ml. Ungt namn som innehåller sollid f. ’sluttning som ligger utsatt för 
solen under större delen av dagen’ (Nilén). Namnet är ett utslag av mönsterbetingad 
namngivning, se inledningen. — Änghagen æ2]_hA*w–Én, tp. EK, �830, �850, Enghagen 
�820 Ml, �825 jb. Torpet är försvunnet. Namnet betecknar idag en åker. 

Finntorp fi1n–tÖ*r−p (Jr Fintorp), by. 

Medeltida belägg: j Finnaþorpe �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05, j Finna 
þorpe �39� RB s. 377. 
Jordeboksbelägg: y ffyntorp �544 NRJ 5 s. �77, y Findthorp KrL, HL, SP,  
(2 ggr) �573, y Fintorp �573, i Finndtzthorp �58�, i Finndtorp KrL, �58�, i 
Finndthorp HL, i finndthorp SP, i Finndthorp �586, Findtorp �659, Fintorph 
�665, Finttorph �680, Fintorp �758, Finntorp Fr.
Andra belägg efter 1540: Findtorp �59� Akt. s. 54, �602 Lr, �607 OKK s. 8, 
Findetorps querner �594 JN s. 228, Findthorp �602 LrAP, �604 Lr, Fintorp 
�663 Db, �787 Sillsalterier, Finnetp �673 K, Finntorp u.å. KrA XV:�7.

F.l. kan innehålla mansbinamn Finne (varom SMP sp. 6�), men möjligen istället 
 genitiv av det norrøna terrängbetecknande finn(e) m. Ola Stemshaug (�983 s. �70 ff., 
särskilt s. �76) har behandlat detta terrängbetecknande appellativ och återför det på  
en indoeuropeisk rot *(s)pin-, germ. *fin- ’vara spetsig e.d.’; grundbetydelsen av  
finn- blir då ’något som sticker upp eller fram’. Vid genomgång av norska namn på 
Finn- visar han hur flera av dessa namn betecknar bebyggelser invid markerade bran-
ta bergs- eller åstoppar, vilkas sidor har skarpa kanter eller på olika vis markerade 
toppar. Det är möjligt att detta terrängbetecknande appellativ ingår i namnet Finntorp, 
i så fall med syftning på det berg som ligger öster om gården och vars ena sida stupar 
brant mot den dalgång vari gården ligger. S.l. innehåller torp med bet. ’nybygge, ut-
flyttad gård’, varom se inledningen. Tätorten Bovallstrand ligger på Finntorps mark.

Nr � Kronogården. �/2 kr. Var �659–�697 �/� kl. Från �/� till �/2 mtl �684 (�825 jb). 
EKB.

Nr 2 Skattegården. �/� sk. EKB.
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Torp o.d.: Anneberg a'n–Ébä!rj, avst. EK(B), EK. Ung bebyggelse och ungt namn vars 
f.l. innehåller kvinnonamnet Anna eller Ann(e). Namnet är utslag av mönsterbetingad 
namngivning, varom se inledningen. — Backarna, tp. Backarne �850, �860 Ml. — 
Finnehagen fi2n-ÉhA*w–Én, avs. EKB, EK. Utgör nu södra delen av Bovallstrand. F.l. 
innehåller sannolikt en reducerad form av bynamnet Finntorp. Vilken hage s.l. syftar 
på är svårt att säga, eftersom området är bebyggt numera. — Gåsebacka gå2–sÉbA*K–a. 
EK, Gåsebacken �839 (tp), Gåsebacka �850 (tp) Ml, Gåsebacken �825 jb. Namnet 
betecknar numera en äga, men här låg förr ett torp. F.l. syftar möjligen på förekomst 
av vildgås. S.l. som innehåller en böjd form av ordet backe åsyftar läget i sluttningen 
av ett berg. — Hankeklåvan, tp. Hankeklåfvan �850, �860 Ml. F.l. innehåller soldat-
namnet Hank. En person som kallades Hank-August bodde i torpet. Jfr Bd �4:2 s. �44 
om kohagen Hank och Hanketegen. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång 
mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. — Haraldsberg, avst. EK(B), EK. F.l. 
innehåller mansnamnet Harald. Bebyggelsen ligger vid foten av ett högt berg. — 
Stommen, stp. �860 Ml. Namnet innehåller stom m. ’soldatstom, soldatboställe’, jfr 
t.ex. Stommen i Bd �2:2 s. �25. — Strandmyren, tp. �839, �850 Ml. Vid havsstran-
den.

Fålbengsröd fÖ*§bU!n–sÉrÉ, fó§bä2nsÉrø–, fÖ2§bÖnsörö (Jr Folbergsröd). �/4 sk. Var 
�659–�697 �/2 prästbolsh.; �7�9, �8�� och �825 �/4 kr.; �758 �/2 kr. Från �/2 till �/4 
mtl �666 (�825 jb). 

Medeltida belägg: j Filbeins rudi �39� RB s. 379 (under Bärfendals kyrka).
Jordeboksbelägg: y Falhingsrødt �573, i Følbengsrøidt �58�, i fiellingstrødt 
�586, Folbergsrö �659, Folbersröd �665, Folbärgröd �680, Folbärgsrödh �697, 
Folbergßröd �7�9, Folbergsröd �758, Folbengsröd �88�, Fålbengsröd Fr.
Andra belägg efter 1540: Folensrøt �602 LrAP, Follensrød �604 Lr, Folbengts-
rudh �665 jrp, Folbengsrud �673 K, Fulbensrö �673 Kb, Folbersröd �7��, Fol-
bensröd �7�9 Hfl, Folbergsröd �748 Ml.

Namnet betecknar två gårdar. F.l. innehåller sannolikt fvn. fílbein, fílsbein n. ’elfen-
ben’ (Norrøn ordbok), använt som mansbinamn. Se NG �7 s. 5� om det i DN om-
nämnda ej identifierade namnet j Fiilsbeins viik (DN 6 s. 347, brev nr 302, ca �370–80; 
Nidaros) som av Karl Rygh återförs på fílbein n. ’elfenben’. S.l. innehåller röd ’röj-
ning’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Kleven. Klefven �825 jb. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant 
berg där man kan gå’, varom se inledningen. — Skoghem sKo2–gjI'm–, avs. EK(B), EK. 
Bebyggelsen ligger i en röjning i skogen. Denna unga sammansättning med -hem är 
ett utslag av mönsterbetingad namngivning, varom se inledningen. — Skällersholme 
»æ2l-echÖ*–§mÉ el. »æ2l-ÉshÖ*–§mÉ. EK. F.l. innehåller det dialektala skäller »æ2l-Ér n. ’lerigt 
skalgrus’, syftande på den skalgrusblandade jord som finns på platsen. S.l. innehåller 
holme m., här säkert i betydelsen ’kulle, mark som höjer sig över omgivningen’. — 
Stenklev, bst. Stenklef �860 Ml. S.l. innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där 
man kan gå’, varom se inledningen. 
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Förningshagen, tp. EKB. Oskattl. tp �697. 

Jordeboksbelägg: Torninghagen(!) �697, Förningshogen �7�9, Forningshogen 
�758, Förningshagen �88� jb, Fr. 

Namnet är sannolikt ett ursprungligt ägonamn. F.l. kan innehålla förning f., här möj-
ligen i betydelsen ’gåva av matvaror som medföres av en gäst till ett kalas’ (SAOB F 
3008), i så fall kanske syftande på gott bete. Jfr Forndalen Bd �9:2 s. �44, där f.l. 
Forn- ’förning’ syftar på god jord eller gott bete. Möjligt är även att f.l. i Förnings-
hagen sammanhänger med boh. forn n. ’fjolgammalt, vissnat gräs’.

Gadderöd gö2d–êrø*–. �/4 ins. fr. Var �659, �665 �/4 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendie-
inrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Gaturioðre, Geita rioðre �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 
s. �05, j Gotu riodre �39� RB s. 376, j Gauta riodre �39� RB s. 377.
Jordeboksbelägg: Gaederö(e)d �659, Gaderödh �665, �697, Gaderöödh �680, 
Gaddered �758, Gadderöd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Gaarderød »en Ødegaard, som Vigen i Rød haver i 
Brug» �65� NRR �0 s. �86, Giedessrö �674 Db, Gaaderö �678, Gaaderöd 
�679 Kb, Gadderöd �748 Ml.

F.l. innehåller troligen gata ’väg’, med utveckling till det nutida ö-ljudet som följd av 
tidigare u-omljud. Se Janzén �933 s. 22. Den gamla häradsvägen, i äldre tid kallad 
Gatan (varom se Bd �4:2 s. 92), gick förbi Gadderöd. S.l. innehåller röd ’röjning’, 
varom se inledningen. 

Torp o.d. Myren my1_re, bst. �860 Ml. Vid en myr. — Hamnen ha!m–ne. Hamnen be-
tecknade ett numera försvunnet torp i utmarken. Namnet innehåller hamn f. ’(gemen-
samt) utmarksbete’, som i dialekten är den allmänna beteckningen på utmark. Se Bd 
�4:2 s. �37. 

Gerrebo jI2r-êbu*, je2r-Ébu–. �/2 ins. fr. Var �659, �665 �/2 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipen-
dieinrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Giælobudum �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Geerrebo �544 NRJ 5 s. �73, y Gerbo KrL, y Gierebo,  
y Gerbaff (!) �573, i Grinnbo KrL, i Grinndboe �58�, i Gierrebow KrL, i gier-
rebow �586, gierebou �659, Giereboo �665, Gierebo �697, Gierrebo �7�9, 
Gerrebo �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Gierbaa �602 LrAP, Gerebo �650 NRR �0 s. 99, 
�65� NRR �0 s. 3�3, Gierebo �65� NRR �0 s. �86, Garebo u.å. KrA I:6.

F.l. innehåller sannolikt det fvn. mansnamnet Geiri (Lind �905–�5), jfr fsv. Gere 
(SMP 2 sp. �56 f.). Detta personnamn återfinns i norska ortnamn, se t.ex. Gjerstad i 
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NG �� s. 298, Gjerrød i BØ 5 s. 3�4 ff. och Gerrebo Bd �7 s. 55. S.l. innehåller plural 
form av fvn. búð, sv. bo(d) f. ’bod’, varom se inledningen. 

Torp o.d.: Brurstigen bru!stijên, bru2–sti'j_ên, avst. EK(B), EK, Brudstigen �825 jb, �820, 
�839, �850 Ml. Namnet betecknade i äldre tid flera mindre bebyggelser. Ett av torpen 
tillhörde Gistad. Brurstigen har fått sitt namn av en gångstig som löpte över berget där 
torpen låg. F.l. innehåller dialektens brur f. ’brud’ med oviss syftning. Namn på Brur- 
är vanliga i Bohuslän, och ofta har förklaringssägner om brudföljen som förolyckats 
eller vistats på platsen knutits till dessa namn (se OGBReg). I Tossenefallet är syft-
ningen dock oklar. — Bäckehagen bæ2K–êhAw–ên, avs. EK(B), EK, Bäckhagen �860 
Ml. De till bebyggelsen hörande ägorna ligger invid en bäck. — Kasen KA!–se, avs. 
�820 (tp), �839 (tp, bst.), �850 (tp) Ml, EKB, EK. Bebyggelsen, som i äldre tid utgjor-
des av ett torp och en backstuga, var förr omgiven av skog. Namnet innehåller kas f. 
’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Kviet. EK �935–40, Qvidet �850, 
�860 (tp) Ml. Namnet på det numera försvunna torpet innehåller boh. kvi n. ’kreaturs-
fålla, kringgärdat åkerstycke dit kreaturen släpps om sommaren för att göda åkern, 
inhägnad äng eller åker i utmarken’. — Myrklåvan, tp. Myrklåfvan �860 Ml. Vid 
myr. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se 
inledningen. — Orremyren Ö2–rêmy*_re, avst. �860 (tp) Ml, EK(B), EK. F.l. innehåller 
boh. orr f. ’al’ syftande på att det förr växte rikligt med al här. S.l. åsyftar myrjord. 
— Solliden, avst. EKB, EK. Ungt namn som innehåller sollid f. ’sluttning som ligger 
utsatt för solen under större delen av dagen’ (Nilén). Bebyggelsen ligger i en sydslutt-
ning. Namnet, som är mycket vanligt i häradet, är ett utslag av mönsterbetingad namn-
givning, se inledningen. — Tysslingehagen. �825 jb. F.l. innehåller boh. tyssling m. 
’lingon’. 

Gistad ji92sta, ji2s-tA), by. Av EKB (s. 35) framgår att nr � och 2 kallas Gistad Stora och 
3 och 4 Gistad Lilla. För nr 3 och 4 saknas uppgifter förutom noteringen »en äng […] 
läge och areal okända» (EKB). Framme (�999) har inga uppgifter om någon ödegård 
(något som ofta indikeras av »Lilla» och av ängar upptagna i jordeböckerna).

Medeltida belägg: j litla Geitzstadum �39� RB s. 377, a mykla Geitzstadum 
�39� RB s. 377, j litzla Geitstadum (under Bärfendals kyrka) �39� RB s. 379, 
a Geitzstadum (under Bärfendals kyrka) �39� RB s. 379.
Jordeboksbelägg: y Gadestad �573 SP, y Gedsta �573, y Giedestad �573, i 
Giedtsta �58� SP, �58�, Giesta �58� HL, i giesta �586, �586 HL, �586 SP, 
Giestad �659, Gistadh �665, Gijstad(h) �680, Gistad �7�9, Fr.
Andra belägg efter 1540: Giedesta �602 LrAP, Gistad �660 MHjb s. 84, �7�� 
Hfl, Gista �665, Giesse [hit?] �666 Db, Giesta �672 Kb.

De äldsta skrivningarna av namnet gör sannolikt att f.l. innehåller fvn. geit ’get’, möj-
ligen använt som personnamn. S.l. innehåller namnelementet stad m. Se inledningen 
om detta. 

Nr � Gistad Stora. �/2 sk. Var �659–�7�9 �/�. Giestad �659, Gistadh �665, G. Stoora 
�697, G. Store �7�9 jb, Stora Gistad �748 Ml, Gistad Stora Jr, Gistad Fr.
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Nr 2 Gistad Stora. �/2 ins. fr. Var �7�9 �/� sk. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrätt-
ningen (�88� jb). G. Store �7�9 jb, Gistad Stor. �806 K, Gistad Stora Jr, Gistad Fr.

Nr 3 Gistad Lilla, en äng. Lilla Gedsta HL, aff Lille Gadestad SP, aff Lille Gesta 
�573, Aff lilde Giedtsta, Aff lilde Giedsta SP, Aff lilde giedtsta �58�, Aff lilde Giesta 
HL, �58�, Aff lilde giesta HL, Aff Lilde giesta SP, Aff lilde giesta �586 jb, Lille Gista 
�602 Lr, G. Liden �659, G. Liten �665, G. Lille �697 jb, Lilla Gistad �748 Ml, Gistad 
Lill. �806 K, Gistad Lilla �8�� jb, Gistad Fr.

Nr 4 Gistad Lilla, en äng. �88� jb. 

Torp o.d.: Backarna bA2K–a)nê. EK, Backarne �860 Ml. Namnet betecknar ägor i backig 
terräng, invid en myr. Här låg i äldre tid en backstuga. Backarna är kanske den pri-
mära namnbäraren. Backarna är en av de mindre bebyggelser som sammanfattande 
kallades Myrarna, varom se nedan. — Björnemyren bjö!n–êmy*_re, avs., f.d. stp. EK(B), 
EK, Björnmyren, bst. �850 Ml. Namnet är sekundärt till ägonamnet Björnmyren som 
betecknar en sank åker i en dalsänka invid en myr (se Bd �4:2 s. �40). F.l. innehåller 
djurbeteckningen björn eller mansnamnet Björn. Björnemyren ingår i bebyggelse-
gruppen Myrarna, varom se nedan. — Brurstigen. Namnet betecknar flera mindre 
bebyggelser, av vilka de flesta tillhör Gerrebo. Om namnet se under Gerrebo ovan. 
— Bräckehagen brä2K–êhA*w–ên el. Backehagen bA2K–êhA*wên. Bräckehagen EK. F.l. i 
Bräckehagen innehåller soldatnamnet Bräck. En soldat med detta namn bodde här.  
F.l. i Backehagen åsyftar den backiga terrängen. — Ekeberga, avs. EKB, EK. Ungt 
namn och ett exempel på mönsterbetingad namngivning. — Ekeliden. EK. Namnet 
innehåller trädbeteckningen ek(e) ’ek(bestånd)’ och appellativet lid f. ’sluttning’. — 
Gistahuset. �748, �755 Ml. F.l. innehåller bynamnet Gistad. — Hamnemyren 
ha92mnêmy*_re, tp. EK �935–40. Det numera försvunna torpets namn åsyftar ett intill 
liggande sankt och vattensjukt område i utmarken. F.l. innehåller hamn f. antingen i 
den allmänna betydelsen ’utmark’ eller i betydelsen ’gemensamt utmarksbete’. — 
Klevemyren K§e2-vmy*_re, f.d. stp. Klefvemyren �850, �860 Ml. F.l. innehåller klev f. 
’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’ (varom se inledningen), här syftande på 
utfartsvägen från Gistad som förr gick här. Klevemyren tillhörde bebyggelsegruppen 
Myrarna, varom se nedan. — Klåvan, tp. Klåfvan �850, �860 Ml. Namnet innehåller 
klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. — 
 Kroken, bst. �850 Ml. Namnet kan, som andra namn innehållande krok, syfta på av-
sides läge eller på någon äga med krokig form. — Lekevrån le2-gêvrå*–e. EK. Här bodde 
en soldat med namnet Lek. — Lunddal lU2n–da*–§, avs. EK(B), EK. Sannolikt ett ungt 
namn. I en dalgång. F.l. innehåller lund ’lund, mindre skog’. Här fanns, enligt upp-
teckningar, en lövskog i äldre tid. — Mellangårdarna. EK. Huset är numera försvun-
net. Det låg på ett stort bergsmassiv. F.l. åsyftar läge mellan något, här troligen mellan 
gårdarna Gistad och Bjällane. — Myrarna my2ra)nê. EK. Bebyggelsen ligger mellan 
två myrar. Namnet användes sammanfattande om torpen Backarna, Björnemyren, 
Klevemyren och Änghagen. — Myren, bst. �820, �850 Ml. — Myr(e)hagen, tp. 
Myrhagen �830, Myrehagen �839, �850 Ml. Sannolikt invid en av de många myrarna 
i området. — Skälbacken »æ2–§bA*K–ên. EK. Nedanför en backe. F.l. innehåller skäl n. 
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’musselskal, snäckskal, skalgrus, skalsand’ syftande på de skalbankar som finns på 
platsen. — Smedtorpet sme2-tö*r-pêt. Norr om huvudgården. Här bodde i äldre tid en 
smed. — Solbacken, avs. EK(B), EK. I en backsluttning. Namnet innehåller boh. 
solbacke m. ’backe som ligger utsatt för solen under större delen av dagen’ (Nilén). 
Namnet är vanligt och är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inledningen. 
— Stigbergsliden, avs. EK(B), EK. Ett likalydande namn återfinns i Hunnebostrand. 
Se Bd �4:2 s. ��3, där möjligheten att namnet är inspirerat av det kända Stigbergsliden 
i Göteborg nämns. Detta kan möjligen vara aktuellt även här, något berg med namnet 
Stigberget har inte återfunnits i närheten. — Tröskeln, bst. Tröskelen �8�0, Träskal-
len �820, Trädskallen �830, �839 Ml. Namnet innehåller ordet tröskel, som i dialekten 
uttalas tre2s-Ka*l, træ2s-Ka*l. Tröskel återfinns i andra bohuslänska namn, där det åsyftar 
tröskelliknande upphöjningar, se t.ex. Träsklarna Bd �4:2 s. 7� och Tröskeln Bd 20:� 
s. �67 och där anförd litt. Sannolikt åsyftar även detta namn en tröskelliknande höjd 
invid bebyggelsen. — Änghagen æ2]_hA*w–ên, avs. �860 Ml, EK(B), EK. Invid åker. 

Hee he2-É, he-4, en äng (nr � och 2, nr 2 utesluten ur Jr �927 enl. �88� jb). 

Medeltida belägg: a Hæide �399 RB tillägg s. 54�.
Jordeboksbelägg: aff Hede KrL, �573, Aff Hee SP, For Hee KrL �58�, Aff hee 
SP, For hee �586 KrL, Hee �659, Fr.
Andra belägg efter 1540: en øddegaard kallis Heede �594 JN s. 228, 229, Hee 
(»en Ødegaard») �65� NRR �0 s. 3�3, (»Ödegården», äng under Hogsäm) 
�665 jrp, Hea �7�� Hfl, Hee (äng under Rörby) �748, He (äng under Rörby) 
�755 Ml, He (»nu äng under Hogsäm») �748 Ml, Hean �673 K, Hede �806 K.

Namnet betecknar en skattlagd äng som enligt jrp �665 varit kronoödegård och bru-
kats som äng bl.a. under prästgården Hogsäm. Påfallande nog tycks även andra gårdar 
(såsom Ellene och Rörby) ha varit brukare av Hee, se Framme �999 s. �92 f. Vidare 
tycks Hee under �600-talet ha delats i två delar, av vilka en fördes till Skråland och 
senare inlemmades i Rörby, medan den större delen blev den ecklesiastika lägenheten 
Hedängen. Se även under Skråland och Hee nedan. Namnet innehåller hed f., här i 
betydelsen ’öppen ljungmark’ eller möjligen ’gemensam betesmark’. Om olika bety-
delser av ordet hed se inledningen och Palm �976 s. 48 ff. Östra delen av Hee utgörs 
av ljunghed, morän och berg. Den västra delen, där Hedängen ligger, utgörs däremot 
av odlingsmark. Jfr t.ex. Hede Bd 6:� s. �� och beträffande formutvecklingen i namn-
elementet hed Brylla �987.

Helgeröd hæ2)§jêrø*–, hæ2)§jêre'-. �/� sk. 

Medeltida belägg: j Helgo rudi �39� RB s. 377, a Hælgharudhi �399 RB tillägg 
s. 54�.
Jordeboksbelägg: y Hellerød �544 NRJ 5 s. �77, y Hellerødt HL, y Helgerødt 
SP, �573, i Hallerødt HL, Hellerødt SP �58�, i hellerødt, i hellerød HL, i Hel-
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lerødt SP �586, Helgeröed �659, Hällgerö(ö)dh �665, Hälgieröd �7�9, 
Helgere(d) �758, Heljeröd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Hellerødt �602 Lr, Helleröt �602 LrAP, Hellgerödh 
�668 Db, Helierö �672 Kb, Helgerö �673 Db, Hellgere �673 K, Hellierö �684 
Kb, Heljeröd �7��, Helgeröd �7�9 Hfl, Häljeröd �806 KrA Hermelin �7.

F.l. innehåller sannolikt mansnamnet Helge eller kvinnonamnet Helga. Jfr t.ex. Helje-
röd Bd �9:� s. ��0 f., Häljaryd hos Fridell �992 s. 93 f. och Helgerud i BØ 2 s. 30. S.l. 
innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Backa el. Backarna el. Backen, f.d. stp. Backa �820, Backarne �839 Ml, 
Backen �806 K. Namnformerna innehåller appellativet backe m. — Högbergstorp 
tö!r-pêt, avs. EK(B), EK. Torpet har fått namn efter soldaten Anton Herman Högberg, 
som bodde här under senare delen av �800-talet. — Nyborg, avs. EK(B), EK. Ungt 
namn som är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inledningen. — Sko
makarevallen, stp. �850 Ml. — Stärkesten stä2r9Kêste'-n, avs. EKB, EK. Strax norr om 
Bovallstrand. Här låg i äldre tid ett trankokeri. F.l. innehåller ordet stark som i dialek-
ten uttalas stär9K. Det är oklart vad f.l. syftar på. — Tegelbacken, avs. EKB. Invid 
Tegelbruket nedan. — Tegelbruksbackarna. Tegelbruket Backarne �850, �860 Ml. 
Troligen samma namnbärare som föregående. — Tegelbruket bro!g_êt. EK. Här fanns 
förr ett tegelbruk. 

Hogen ho!w–ên. �/2 uts. fr. Var �659, �665 fr.; �758 ofr. fr. 

Medeltida belägg: Hogen [kallas »ødegård»] �5�9 NRJ 3 s. �6.
Jordeboksbelägg: y Offue �573, Hofwen �659, Hougen �7�9, Hogen �697, 
Fr.
Andra belägg efter 1540: Howen �678 Kb, Hogen �7�� Hfl.

Namnet innehåller hog m. ’höjd’. Bebyggelsen ligger på en lägre höjd som sannolikt 
föranlett namnet. Uteslutas kan dock inte att namngivningsgrunden är det intill lig-
gande, betydligt högre Hogeberget. Om appellativet och namnelementet hog se inled-
ningen.

Torp o.d.: Kasen. �825 jb. Samma namnbärare som följande. — Kaserna KA2–sênê, avs. 
EK(B), EK, Kasane �806 K, Kaserne �8�� jb. Namnet innehåller kas f. ’röjning, sved-
jefall; uthuggen del av en skog’. — Nybygget, tp. �825 jb, �850 Ml. Namnet är ett 
utslag av mönsterbetingad namngivning. Nybygget är ett vanligt namn på bebyggelser 
som vid namngivningstillfället var nyanlagda. — Peretorpet pæ2–rêtÖ*rpêt. I det numera 
försvunna torpet bodde, enligt uppteckningarna, en »gubbe som hette Per». Namnet 
ger exempel på -e-genitiv. Om sådan genitiv se Janzén �936 s. 78, Bd �8 s. 320 och 
Bd �3:2 s. 77. — Vassbacken va1s-bA*K–ên. EK. Wassbacken�850, �860 (tp) Ml. Bebyg-
gelsen ligger vid Svalebovattnet, och f.l. innehåller antingen gammal genitiv vats av 
vatten eller växtbeteckningen vass. 
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Hogsäm ho2w–sæ*m…. �/� kr. 

Medeltida belägg: vidh Haughasææm �39� RB s. 379.
Jordeboksbelägg: y Hoffsen, y Hugosem, y Hogesem �573, i Hoffstienn, i Huge-
sedt �58�, i Hugesem �586, Höegssemb �659, Högsämb �665, Höghssämb 
�680, Högsämb �697, Hogsem �758, Högsäm �8��, Hogsäm �825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Hoffuit Sem �594 JN s. 229, Hogsem �607 OKK  
s. 8, Gagesemb(!) �650 NRR �0 s. 99, Hogsemb �65� NRR �0 s. 3�3,  
Hoffsämb �66�, Hoghsämb �664 Db, Hugsemb �665 jrp, Hogsem �672 Kb, 
Högsämb �748 Ml, Hogsäm �806 K, Hogersem u.å. KrA I:6.

Hogsäm gränsar söderut till bebyggelsen Säm, och Hogsäm är sannolikt en utvidg-
ning av namnet Säm. F.l. innehåller appellativet hog m. ’höjd’ (varom se inledningen), 
troligen syftande på den lägre höjd på vilken bebyggelsen ligger. 

Hemmansdelar: Myrhalsen my2—rha*l-sên. 29/�000 mtl. �860 (tp) Ml, EK(B), EK, 
 Myrehalsen �839 (tp) Ml. Namnet innehåller myrhals ’starkt smalnande ände av en 
myr’ (SAOB M �732). Från östra delen av myren Hogsäms myr löper en smal upp-
odlad utlöpare. Den smala halsliknande åkermarken är omgiven av berg. I uppteck-
ningarna (�927) beskrivs lokaliteten: »Myren är liksom en butelj och torpet halsen till 
densamma.»

Torp o.d.: Bräcketorpet brä2K–êtö*r-pêt. F.l. innehåller bräcka f. ’(lång)sluttande backe, 
brant backe’, här syftande på torpets läge nedanför ett berg. På det numera försvunna 
torpet bodde en torpare med binamnet Bräckekristian. — Dammyren dA2m…y*—re, tp. 
�850, �860 Ml, EK. En bäck från Hogsäms myr flyter förbi det numera försvunna 
torpet. Vid Dammyren dämde man upp vattnet för kvarndrift. Numera ängsmark men 
förr var här myrmark. — Lustigtorpet lU2s-titö*r-pêt, tp. Den siste torparen hette Johan 
Lustig. —Myrbacken, tp. �850 Ml. Myrmark. — Kvarnbacken, bst. Qvarnbacken 
�860 Ml. Namnet syftar på kvarndrift. — Stensmyr, tp. �8��, �825 jb, �830 Ml. F.l. 
kan åsyfta stenig terräng eller en stor sten vid myren. Det är också möjligt att f.l. inne-
håller mansnamnet Sten.

Hommedal ho2m…êda–*§. �/� ins. fr. Var �659, �665 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendie-
inrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Hamadale �39� RB s. 377, (sen hand) RB s. 378, �3�7 DN 
3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Handal, y Huedal �573, i Hanndaill �58�, i hanndall �586, 
Hoemedall �659, Hommedahl �665, Hummedahl �7�9, Hommedal �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Hermedal �648 NRR 9 s. �977, Hommedall �669, 
Homedall �677 Kb, Hummedahl �7��, Humedahl �7�9 Hfl.

Bebyggelsen ligger i en odlad dalgång genom vilken ett vattendrag flyter. Detta gör en 
skarp krök i den del av dalgången där bebyggelsen ligger. Namnet kan sammanhänga 
med fvn. hǫm f. (gen. hamar) ’baklår (på häst)’ (Norrøn ordbok), ’lår (på djur)’ (Fritz-
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ner). Detta ord kan ha åsyftat ett vattendrag eller ett markområde invid. Jfr *Hǫm? hos 
Rygh �904 s. ��4 och Hammerstad i NG 2 s. 359. S.l. innehåller dal m. 

Hemmansdelar: Ekeliden e2-gêli'-e. �/4 mtl. EK(B), EK. I en sluttning. — Börjegården 
bö2)rjÉgå*–¬. �/4 mtl. EK(B). Här bodde, enligt uppteckningar, en bonde vid namn Börje. 

Torp o.d.: Apelslätt. Apleslätt �8�0 Ml. F.l. innehåller väl trädbeteckningen apel, trots 
att apel i äldre bohuslänska ofta uttalas å2–bol. — Backarna med Hamnemyren, avs. 
EKB. Se följande. — Backarna bAK–a)nê. EK, Backarne �830 (tp), �860 Ml. Namnet 
syftar på backig terräng. — Hoga, avs. EKB, EK. Namnet innehåller hog m. ’höjd’, 
varom se inledningen. — Hommedalskärr, tp. �850, �860 Ml. F.l. innehåller gård-
namnet Hommedal. S.l. innehåller kärr n. ’buskage; sumpmark’. Det är här, såsom 
ofta är fallet när det gäller detta namnelement, svårt att avgöra vilken betydelse som 
föreligger. Om appellativet och namnelementet kärr se inledningen. — Klev. Klef 
�8�0 Ml. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’, varom 
se inledningen. — Kroken el. Glätten g§ä!t-ên, g§ä!t-n, avs. EK(B), EK, Kroken �839 
(tp), �850 (tp) Ml, �825 jb. Namnet Kroken åsyftar säkert den intill liggande åkern 
som har krokig form. Namnet Glätten innehåller glätt m. ’skogsglänta’. — Myren, tp. 
�830, �850 Ml. Det numera försvunna torpet låg invid uppodlad myrmark. —  
Nygård, avs. EKB.

Hunnebo hú"n–Ébu*–, hu"n–bu*–, hU2n–Ébo*. �/� kr. 

Medeltida belägg: j Hughneboo �527 NRJ 4 s. 424.
Jordeboksbelägg: i hunndeboe �586, Hunnebou �659, Hunneboo �665, Hun-
nebo �697, Fr.
Andra belägg efter 1540: paa Hundebo �597 JN s. 536, Hunneboo �665 Db, 
Hugnebo �665, Hunebo �67� Kb, Hunnebo �7�� Hfl, (Fältwäbels Bostället) 
Hunnebo �746 Oedman s. 237, Hunnebo �787 Sillsalterier, Hunnebosgärde 
�862 HGSL 3 s. 434, Hunbo u.å. KrA XV:�7.

Namnet Hunnebo betecknar en numera uppdelad gård. Södra delen av tätorten Hun-
nebostrand (varom se ovan) ligger på mark som tidigare tillhört Hunnebo. Namnets 
förled är oklar. Skrivningar från NRJ �527 och Kb �665 samt vissa belägg för Hun-
nebostrand (se nedan) antyder möjligheten att f.l. innehåller det i äldre tid på Island 
och i Norge ganska vanliga mansnamnet Hǫgni (Lind �905–�5). Se Lindroth �9�8  
s. 89 f. S.l. kan innehålla bo ’gård’ eller bo(d), västsv. bu f. ’bod’ (fvn. búð), i det 
 senare fallet åsyftande någon fiske- eller förvaringsbod. Om namnelementen bo och 
bo(d) se inledningen.

Hunnebostrand hU2n–Ébostra*n–, tätort och avsöndring från gården Hunnebo. 

Jordeboksbelägg: Hunnebo strand, oskattl. strand (under Fintorp!) �8��, 
 Hunnebostrand �825.
Andra belägg efter 1540: Hundebostrand �585 NHD s. �60, �59� NRR 3  
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s. 209, �594 JN s. 226, Hugnebrostrand �585 NHD s. �39, �49, (wed min salt-
herboed j) Hungnebrostrand �585 NHD s. �4�, Hunnebostrandh �667 Db, 
Hugnebostrand �667 Kb, Hunnebostran �673 K, Hunebostrand �680 Kb, Hunne-
bostrand �7�� Hfl, Hunbostrand u.å. KrA XV:�7, Hunnebo stranden �806 K.

F.l. innehåller gårdnamnet Hunnebo. S.l. innehåller strand f., som i dialekten utöver 
den standardspråkliga betydelsen även har innebörden ’fiskeläge’. Namnet bör förstås 
som ’den till gården Hunnebo hörande stranden (eller fiskeläget)’.

Hemmansdelar: Hed he1-. �6/�000 + 20/�000 mtl. EK(B), EK. Namnet innehåller hed 
f. ’öppen ljungmark mm.’. Hedar har i många områden odlats upp varvid betydelsen 
utvidgats till ’odlad slättmark’, vilket torde vara den betydelse som föreligger här. Om 
hed se inledningen. — Gammelgården. 43/�000 mtl. EK(B), EK. Namnet betecknar 
det som förr var gården Hunnebos huvudbyggnad. Här är numera bygdemuseum. — 
Solliden so2–li'-e. �8/�000 mtl. EK(B), EK. Bebyggelsen ligger i sydsluttningen av ett 
berg. Namnet innehåller sollid f. ’backe, sluttning som ligger utsatt för solen under 
större delen av dagen’. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se in-
ledningen. — Stycket stø2K–Ét. �5/�000 mtl. EK(B). Namnet innehåller stycke n., som i 
dialekten har betydelsen ’del av en åker’ och mer allmänt ’(liten) markbit’. — Else
berg. 90/�000 mtl. EKB. Ungt exempel på mönsterbetingad namngivning. F.l. inne-
håller kvinnonamnet Elsa.

Torp o.d.: Bomanshagen bo!manshA*w–ön. Namnet betecknade ursprungligen en ko-
hage som ägdes av en person med namnet Boman. Platsen är numera bebyggd. — 
Dammen dA!m–Én. På platsen, där det förr fanns en damm, byggdes på �960-talet en 
konservfabrik. —Ekenäs, avst. EKB. Namnet är troligen ett utslag av mönsterbe-
tingad namngivning. Ekenäs ligger strax innanför ett utåtbuktande strandområde som 
utgörs av en kraftig bergshöjd. — Furuhem, avst. EKB. Ungt namn som är ett utslag 
av mönsterbetingad namngivning. — Gunnebo, avst. EKB. F.l. kan åsyfta en man 
Gunnar eller Gunne. S.l. -bo är vanlig i namn på villor och motsvarande bebyggelser 
med unga och ofta föga talspråkligt använda namn, se t.ex. Bd �5 s. XXXI och  
OGBReg. Gunnebo i Tossene kan vara ett uppkallelsenamn, för vilket det prestige-
laddade Gunnebo slott utanför Göteborg har tjänat som mönster. Om någon Gunnar 
eller Gunne bott här, kan det vara fråga om betingad uppkallelse. — Göransö. �825 
jb. Om namnet se Bd �4:2 s. 77. — Heden, tp. �820 Ml, �825 jb, �830, �850 Ml. Se 
Hed ovan. — Henriksberg, avst. EKB. Ungt namn som är ett utslag av mönster-
betingad namngivning. — Liseberg, avst. EKB. Namnet är sannolikt ett uppkallelse-
namn, för vilket det kända Liseberg i Göteborg tjänat som mönster. Om någon Lisa 
eller Lise haft anknytning till platsen, kan det vara ett exempel på betingad uppkallelse. 
— Marieberg, avst. �8�0 Ml, EKB, Mariebergs Trankok. �820, �839, �850 Ml. Här 
fanns under �800-talet ett trankokeri. F.l. innehåller kvinnonamnet Maria eller Marie 
och s.l. berg. Om mönsterbetingad namngivning av typen Marieberg se inledningen. 
— Planen plA!–n. �860 (tp) Ml. Namnet betecknar numera ett hus i tätorten Hunnebo-
strand, men här låg i äldre tid ett torp. Namnet innehåller plan m. ’jämn avsats’. — 
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Prästgården, avs. EKB. — Robacken, Robackarna ro!–bA*K–anE, avst. Roparebacken 
EKB. Namnet betecknar idag en del av tätorten Hunnebostrand men avsåg i äldre tid 
ett odlingsområde (se Robackarna Bd �4:2 s. �65). F.l. innehåller sannolikt ro, sido-
form till rå n. ’gräns, rågång’. Området ligger vid en hemmansgräns. Skrivningen 
Roparebacken torde bero på ett missförstånd. — Rosenhill, avst. EKB. Ungt mode-
namn, s.l. efter engelskt mönster. Om denna typ av mönsterbetingad namngivning se 
Benson �972 s. 34 ff. och inledningen. — Rosenlund, avst. EKB. Vanligt namn. 
Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namnbildning och bildat efter ursprungligen 
tyskt mönster, se Hallberg �976 s. 60, Bd �5 s. XXX och inledningen. Jfr Rosenhill 
ovan. — Salanderhagarna sala1n–dErhA*w–a)nE. Numera bebyggt område i Hunnebo-
strand. Namnet betecknade ursprungligen flera kohagar som ägdes av en person med 
släktnamnet Salander. — Skeppsholmen. �825 jb, EK. Den numera landfasta hol-
men utgör än idag en god och skyddad ankringsplats. Om namnet se vidare Bd �4:2  
s. 64. — Solhem, avst. EKB. Ett namn som ofta förekommer som namn på unga 
 bebyggelser. Om denna typ av mönsterbetingad namngivning se inledningen. — Sör
stranden sø2STra*–ne9. Namnet betecknar en del av tätorten Hunnebostrand, närmare be-
stämt den södra delen av det gamla fiskeläget. — Tomteboda, avst. EKB. Sannolikt 
uppkallelse efter Tomteboda i Stockholm. — Torget tÖ!r-jöt. �820 Ml. Torg i Hunnebo-
strand, mitt emot kyrkan. — Torpet. �8��, �825 jb. — Ängstycket, stp. �8�0, Eng-
stycket �820 Ml, Ängstycket �825 jb, �830 Ml.

Häller hæ2l-êr, hæ2l-Er. �/� ins. fr. Var �659, �665 �/� fr.; �7�9 �/4 mtl. Tillhör Hvit-
feldtska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Hællu �39� RB s. 377. 
Jordeboksbelägg: y Helle �573, Heller �659, Häller �665, Fr.
Andra belägg efter 1540: Heller �648 NRR 9 s. �97, �663 Db, Helle �678 Kb, 
Häller �7�� Hfl.

De äldre skrivningarna tyder på att namnet innehåller fvn. hella, sv. hälla f. ’flat sten-
häll’, sannolikt syftande på det område med naket berg som finns bakom bonings-
huset. Namn på Tjörn och i Stångenäs har ansetts innehålla häller m. ’(grotta under) 
klipputsprång’ (se Häller Bd 7 s. 63 och Häller kyrkan Bd �3:2 s. �25). Yngre skriv-
ningar av Tossenenamnet (Heller osv.) och uttalet tyder på att en sammanblandning 
med och formell anslutning till häller m. har ägt rum (jfr Bd �2:2 s. �9 om Häller och 
även Tengström �93� s. 257 f.). Denna sammanblandning kan förklaras med att det 
bakom den närliggande gården Överby finns en häller-formation. Se bild 4.

Torp o.d.: Hagen. �839, �850, �860 Ml. — Hogen. �825 jb. Namnet innehåller hog 
m. ’höjd’, varom se inledningen. — Kasen KA!–se el. Kasehagen KA2–sêhA*w–ên, tp. Kasen 
�825 jb, �820, �830 Ml. Namnen betecknade ursprungligen två torp som låg i en 
glänta i skogen. Husen är numera borta. Namnen innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; 
uthuggen del av en skog’. — Hällebo, avst. EK(B), EK. F.l. är bildat till gårdnamnet 
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Häller. S.l. innehåller -bo, som är vanligt i namn på yngre bebyggelser med ofta inte 
särskilt allmänt brukade namn. Om denna typ av mönsterbetingad namngivning se 
inledningen. — Hällerskärr. �839, �850 Ml. F.l innehåller gårdnamnet Häller. S.l. 
innehåller kärr n. ’buskage; sumpmark’. Det är här, såsom ofta när det gäller detta 
namnelement, svårt att avgöra vilken betydelse som föreligger. Om appellativet och 
namnelementet kärr se inledningen. — Karlsberg, avs. EK(B), EK. Namnet är san-
nolikt ett uppkallelsenamn. Om någon ägare hetat Karl kan Karlsberg vara resultatet 
av betingad uppkallelse. — Siljebacken. EK. F.l. innehåller boh. silj ’sälg’. — Silje
dalen, avs. �825 jb, EK(B), EK, Säljedahlen �830 (två beb. varav ett tp), Siljidahlen 
�839, Sälljedalen �850 (bst.), Säljedalen �860 (tp) Ml. Invid föregående. — Solhem, 
avst. EKB. Namnet förekommer ofta som namn på unga bebyggelser. Om denna typ 
av mönsterbetingad namngivning se inledningen. — Svensby el. Vallekärr, avs. 
»Svensby, kallas även Vallekärr» EKB, Svensby EK. F.l. i Svensby innehåller mans-
namnet Sven. Vallekärr innehåller vall m. som i dialekten används med betydelserna 
’oplöjd mark’ och ’mindre åkerfält’. Ofta används ordet även liktydigt med äng. S.l. 
innehåller kärr n., här sannolikt i betydelsen ’sank mark’. Om kärr se inledningen.

Kisteröd ce2stÉre'9, ci2stÉrø. �/2 sk. Var �659–�697 �/2 prästbolshmn; �7�9–�825 �/2 kr. 

Jordeboksbelägg: Kiesteröed �659, Kisterödh �665, Kijsteröödh �680, 
 Kijsterödh �697, Kisterööd �7�9, Kistered �758, Kisteröd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Kisterøe �602 LrAP, Kisterö, Kiesterö �672 Kb, 
 Kijserud �673 K, Kisteröd �7�� Hfl.

Beläggen pekar mot att f.l. innehåller ordet kista. Det har ej kunnat utrönas om f.l. 
åsyftar någon kistliknande bergsformation i det bergsområde som omger gården. Möj-
ligen åsyftar f.l. någon numera okänd gränssten. Kisteröd ligger nära sockengränsen. 
Jfr OGBReg och särskilt Bd �2:� s. 48 (Kistekleven), där ett flertal bohuslänska namn 
på Kist- diskuteras. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen. 

Hemmansdelar: Bjuggehagen bjú"g_ÉhA*w–Én. �/�2 mtl. EK(B), Bjugghagen EK. Var i 
äldre tid ett torp som sedan friköptes. En man med binamnet Bjugg bodde här. Kallas 
även Lunnebacken, varom se nedan.

Torp o.d.: Berghagen bä2rjhA*w–ane. EK �935–40. I ett bergsmassiv. Anledningen till 
den plurala uttalsformen är obekant. — Klåvan, bst. Klåfvan �850 Ml. Namnet inne-
håller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. 
— Lunnebacken lU2nÉbA*K–Én, tp. �850, �860 Ml. F.l. innehåller antingen lunde m. 
’träddunge’ eller lunna f. ’hög av timmer eller ved som lagts upp’. Kallas även 
 Bjuggehagen, varom se hemmansdelen ovan. — Skälebacken. �860 Ml. F.l. innehål-
ler skäl n. ’musselskal, snäckskal, skalgrus, skalsand’, säkerligen syftande på skal-
grusblandad jord.
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Klev K§e1-v. �/� ins. fr. Var �659–�680 �/� fr.; �69�, �7�9 �/� sk. Tillhör Hvitfeldtska 
stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: y klenff �544 NRJ 5 s. �77, y Kleffue �573, y Kleffue HL,  
y Kleff SP, �573, i Kleff SP, i Kleffue �58�, �586 HL, i kleffue �586, Kleff 
�586 SP, �680, Kllef �665, Klef �659, Klev Fr.
Andra belägg efter 1540: Kleffue �602 Lr, Klouff �602 LrAP, Kleff �604 Lr, 
Klefwa �664, Klefue �665, Kleff �665, Klef �674 Db, �787 Sillsalterier.

Bebyggelsen var i äldre tid uppdelad i tre delar. Namnet innehåller boh. klev f. ’klyfta; 
klyfta i brant berg där man kan gå’, varom se inledningen. Klev syftar här möjligen på 
en smal klyfta i det bergsmassiv invid vilket den nuvarande gården ligger. Det är även 
möjligt att namnet syftar på den bergsklyfta som äldst varit namngivande för Äpplegel 
(varom se nedan), i äldre tid en av de gårdar som tillsammans utgjorde Klev. 

Hemmansdelar: Äpplegel æ2p—§Éje'-§. Appligjäl �8��, Äplegjel �825 jb, Äplegärdet 
�830, Äpplegärdet �839 (två tp), Äpplegerdet �850 (två tp) Ml. Namnet betecknar  
en bebyggelse som i äldre tid var en av de gårdar som utgjorde bebyggelsen Klev. 
Äpplegel var vid uppteckningstillfället (�927) �/4 mtl. S.l. innehåller gel n. ’mellan-
rum, springa, gap; öppning mellan två berg’, varom se inledningen. Den mark som 
tillhörde gården ligger vid en ganska djup klyfta i berget. S.l. -gel har i mantalsläng-
derna förväxlats med ordet gärde, som i dialekten uppvisar ett uttal med -l-.

Torp o.d.: Hogen. EK. Namnet innehåller hog m. ’höjd’ (varom se inledningen), åsyf-
tande antingen den mindre höjd på vilken gården ligger eller det högre berg som ligger 
norr om gården. — Solbacken. EK. Namnet innehåller boh. solbacke m. ’backe som 
ligger utsatt för solen under större delen av dagen’ (Nilén). Namnet är vanligt och ett 
utslag av mönsterbetingad namngivning. Om denna namntyp se inledningen. — Sol
hem, avst. EK(B). Namnet förekommer ofta som namn på unga bebyggelser. Om 
denna typ av mönsterbetingad namngivning se inledningen. 

Klosterberg, en äng, skattlagd lht (EKB). 

 Jordeboksbelägg: Clåsterbärgh (klosteräng under Berg) �697, Klåsterberg 
�7�9–�825, Klosterberg �88�, Fr. 
Andra belägg efter 1540: Klysterbärg (under Bärg) �755 Ml, Klosterberg 
EKB.

Klosterbergs läge och areal är okända, men noteringar i äldre källor och uppgifter från 
orten pekar mot att klosterängen har legat inom gården Berg. Jfr notering därom i 
EKB och ägonamnet Klosterberg på EK �935–40.

Koderöd Ko2–dÉrÉ, Ko2–dÉre. �/2 ins. fr. Var �659, �665 �/2 fr. Tillhör Hvitfeldtska sti-
pendieinrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Koto rudi �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Koderø, y Kikerødt, y Koderødt �573, i Kiederrøidt, i 
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 Koderrøidt �58�, i kodderødt �586, Koederöed �659, Kåderödh �665, Kode-
röödh �680, Koderö �758, Koderöd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Koderö �67� Kb, Kåderö �672 Db, Koderöd �7�� Hfl.

Gården ligger på en kraftigt rundad höjd, som delvis har berg i dagen. Såväl äldre 
skrivningar som sakförhållanden tyder på att f.l. innehåller boh. kota (med slutet  
o-ljud) f. ’knöl, klump, utväxt’ o. dyl. Jfr Elmevik (�997 s. 94) som i sin utredning om 
utvecklingen av au > ō återför namnet Kode i Solberga sn på ordet kota, för vilket han 
räknar med ett äldre *kaut- . Om utvecklingen av au se även Moberg �953 s. 87 ff.  
S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen. 

Torp o.d.: Alemyren el. Orremyren, avs. Alemyren EK(B), Orremyren EK. F.l. åsyf-
tar trädet al; detta kallas i dialekten vanligen orr f. Al växer i det sanka området vid 
bebyggelsen. — Backen, bst. �839 Ml. — Dammyr dA!m…y*_r, avst. EK(B), EK. F.l. 
åsyftar en damm där vattnet dämdes upp i samband med kvarndrift. Förr fanns tre 
kvarnar på Koderöd. — Häller. �8�� jb. Eftersom namnet saknar äldre skrivningar 
och läget är okänt, är det omöjligt att avgöra om det innehåller häller m. ’(grotta un-
der) klipputsprång’ eller möjligen hälla f. ’flat stenhäll’. Jfr Häller ovan och där cite-
rad litt. — Kasen. �8�� jb. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del 
av en skog’. — Åsen å!–sÉn, tp. �829 T nr 76, �8�0 Ml, �8�� jb, �839 Ml. Bebyggelsen 
ligger uppe i bergen, väster om gården Koderöd, och namnet syftar på läget på en 
bergås. Torpet var vid uppteckningstillfället (�930-talet) öde och marken användes 
som betesmark.

Kärr cä!r-, med Kärr, Övre cä!r- ø!–vra, by. 

Medeltida belägg: j Kiærre, j Kiærre, j Kiarre �39� RB s. 376 f., 379.
Jordeboksbelägg: y Keer �544 NRJ 5 s. �73, y Kierre KrL, �573, y Kiere �573, 
i Kierre KrL, �58�, i kierr KrL, Aff Kierre SP, i kierre �586, Kier �659, Kiärr 
�665, Kierr �758, Kjerr �8��, Kärr �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Kierre �602 Lr, Kier �602 LrAP, �604 Lr, Kjær �648 
NRR 9 s. �97, �650 NRR �0 s. 99, �65� NRR �0 s. 3�3, Kiär �660 Db, Kiær 
�668 Kb, Kjärr �7�� Hfl.

Namnet innehåller kärr n., som i bohuslänska namn betecknar antingen sumpmark 
eller snårskog eller, vilket tycks vara det vanligaste, snårskog på sumpig mark. Såväl 
fornvästnordiskt material som yngre dialektmaterial tyder på att ordets huvudbetydel-
ser har varit ’sank mark’, ’bevuxen sankmark’ och ’snår av små träd eller buskar’ och 
att betydelsen ’snårskog’ har västlig utbredning. Om appellativet och namnelementet 
kärr se vidare inledningen. Vilken betydelse som föreligger är inte alltid möjligt att 
avgöra. Eftersom byn Kärr i Tossene ligger invid låglänt ägomark som periodvis är 
sank och nära Åbyfjordens sanka strand, är det troligt att kärr här har betydelsen ’sank 
mark’. Övre Kärr var ett s.k. rå- och rörshemman, ett frälsehemman som tillhörde 
Åby säteri och hade skattelättnader gentemot kronan men istället var skyldigt säteriet 
dagsverken (Ernby 2006 s. 20). 
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Nr � Kärr. �/� ins. fr. Var �659, �665 �/� fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen 
(�88� jb). Kjerr �72� Hfl, Ned. Kärr �806 K, Nedre Kärr EK �935–40, Kärr Jr, 
 Möhällern Fr.

Nr 2 Kärr. 3/8 ins. fr. Var oskattl. tp �697. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen. 
Upptages i �825 jb tillsammans med Åby säteri, men redovisas där som ins. fr. (�88� 
jb). Kiärr �748 Ml, Öfr. Kärr �806 K, Övre Kärr EK �935–40, Kärr EK.

Hemmansdelar: Backarna, avs. EKB. I backsluttning. — Eklid, avs. EK(B), EK. I en 
sluttning. F.l. innehåller lid f. ’sluttning’. — Gamle hage ga2m§É hA2w–É, avst. EK(B), 
EK. Förr betesmark (hage) här. — Kasen, avs. EKB. Namnet innehåller kas f. ’röj-
ning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Kaserna KA2–sÉnÉ, avst. EK(B), EK. 
Namnet betecknar tre lägenheter som ligger i en dalsänka. Det innehåller kas f. ’röj-
ning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Rundsängen rU2n–sæ*]_En, avs. �748, 
�755 Ml, EK �935–40, EK, Rundängen �806 K, Runsängen EKB. Vid Åbyfjorden. 
Namnet syftar sannolikt på att ägan i äldre tid hörde till bebyggelsen Runden. Uppgif-
ter om detta saknas dock. — Skiveskogen ci2-vÉsKo*w–Én, »i2-vEsKo*w–Én, avs. EK(B), EK. 
Bebyggelsen ligger högt uppe i ett berg. F.l. är dunkel. Om uttalet »i2-vEsKo*w–Én (upp-
tecknat på �960-talet) är etymologiskt rättvisande, kan namnet kanske knytas till nor-
ska namn på Skiv- (varom se BØ 7 s. 77 med litt.). Möjligen innehåller f.l. substantivet 
skiva ’skiva, platta’ eller verbet skiva ’klyva, skära i skivor’, syftande på någon del av 
det berg varpå bebyggelsen ligger. Jfr Skivdal i BØ 7 s. 77. Om däremot det äldre ut-
talet ci2-vÉsKo*w–Én (upptecknat år �935) är det etymologiskt rättvisande, kan namnet 
tänkas bero på att marken varit omtvistad. — Stenkleven, avs. EKB. F.l. syftar på 
stenig mark. — Strandhagen stra2n–hA*w–Én, avs. EK(B), EK. Invid Åbyfjordens 
strand. 

Torp o.d.: Backarna. Backarne �748 Ml. — Backe backar bA2K–É bA2K–ar el. Sikten 
se1K–te. Namnen betecknar ett torp som låg i en södersluttning. Torpet kallades skämt-
samt för Sikten se1K–te, eftersom gumman som bodde där kallade torpet Utsikten. — 
Bratten. �8�0 Ml. Namnet kan vara en substantivering av adj. bratt ’brant’ eller ellips 
av ett sammansatt namn med bratt i f.l. — Fridebo, avst. EK(B), EK. Namnet är ett 
utslag av mönsterbetingad namngivning. Om denna namntyp se inledningen. — Frid
hem. EK. Namnet är ett mycket vanligt modenamn som är mycket spritt i Sverige, se 
inledningen. — Hagarna. Hagane �72� Hfl. — Hogen. �8�� jb. Namnet innehåller 
hog m. ’höjd’, varom se inledningen. — Kastet KA!stÉt. Huset är numera försvunnet. 
Namnet går tillbaka på bergnamnet Kastet (varom se Bd �4:2 s. �05), som innehåller 
boh. kast n. ’stup utför vilket man kastar timmer’. Härifrån kastades virke som lasta-
des vid Åbyfjorden. — Kohagen Ku!–hA*w–Én. Namnet betecknade vid uppteckningstill-
fället (�927) en åker, men här låg i äldre tid en ryggåsstuga. — Lillhagen lI2l-É hA2w–É. 
EK. Invid en liten äga belägen vid en betydligt större sådan. — Petersborg, avs. 
EK(B), EK. Ett utslag av mönsterbetingad namngivning, jfr Pettersborg och Peters-
borg i OGBReg. — Stockebo. EK. Namnets bakgrund är oviss.
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Legene le2-gênê, le2-ga9nE, by. 

Jordeboksbelägg: y Legen, y lygen �544 NRJ 5 s. �73, y Legenn KrL, �573,  
i Leigenn, for Leigenn KrL, i Liegenn, for Liegenn �58�, i Leggenn, Aff  
Leggenn KrL, Aff leggenn, i leggenn �586, Legene �659, Fr, Legenne �697.
Andra belägg efter 1540: Legnit �59� Akt. s. 54, Leggenn �602 Lr, Legendt 
�602 LrAP, Legen �604 Lr, Legene �660 Db, Leegenne �665 jrp, Legene �666 
Kb, Legenna �673 K, Lekenne �7��, Lekene �7�9 Hfl.

Legene är ett vin-namn. Om denna namntyp se inledningen. F.l. innehåller ordet lek, 
här kanske snarast syftande på fåglars parningslek. Se t.ex. i SOV 8 s. �9 (Lökene) och 
Jansson �95� s. 49. Om namn på Lek- se även Sahlgren �950 s. �0 och Bergfors �992 
s. 95. Om den i Norge vanliga sammansättningen leik(e)voll m. ’samlingsplass for lek, 
spil og moro’, som ingår i åtskilliga namn i Østfold, se t.ex. BØ 3 s. 226 med litt. 
(Leikevoll).

Nr � Legene Nedergård. �/� kr. L. Nedergl �697, Legenne Nedergården �748 Ml,  
L. Nedre �758, L. Nedergård �8��, Legene Fr.

Nr 2 Legene Övergård. �/� sk. Var �659–�758 �/� kr.; �8�� �/4 sk. + �/4 fr.; �825 �/4 
kr + 3/4 sk.; �/2 mtl till sk. �760; �/4 mtl till sk. �79� (�825 jb). L. Öfwergl �697 jb, 
Legenne Öfweregl. �748 Ml, L. Ofregl �758, L. Öfvergård �8�� jb, Legene Övergård 
jr, Legene Fr.

Torp o.d.: Backarna. Backanne �8�0 Ml, �8��, Backane �825 jb, Backarne �830, 
�839 Ml. Soldattorp. Här bodde vid mitten av �800-talet en soldat Stolt. — Hökärr, 
kyrkäng. Höökierr (»kyrckeng brukadh under Leegenne») �665 jrp. Närmare läge är 
okänt. Se Framme �999 s. �98 f. — Kullarna, EK. Nedanför en höjd med två tydliga 
bergskullar. — Kullen KÖ4–ln, avs. �820, �830, �839 Ml, EK(B), EK. F.d. soldattorp. 
Huset låg på en kulle. — Källan. �8�0 Ml. — Lerklev, stp. Lerklef �850, �860 Ml. 
S.l. innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’, varom se inled-
ningen. — Myren, tp. �839, �850 Ml. Invid en myr. — Orremyr, tp. �850, �860 Ml. 
Det numera försvunna torpet låg invid myren Orremyren (varom se Bd �4:2 s. �53), 
vars namn innehåller orr f. ’al’. Där växer al. — Pallhuset. �8�� jb. Vad f.l. åsyftar är 
oklart. Den kan syfta på någon palliknande terrängformation, jfr boh. pall m. ’berg-
avsats, berghäll eller sten vars ena sida består av en mer eller mindre lodrätt nedåt-
stupande kant eller brant’. — Pottehagen. �8�� jb, Påtthagen �820 Ml. F.l. kan inne-
hålla appellativet pott m. ’liten vattensamling, vattenhål, liten tjärn’ eller potta f. ’liten 
rund fördjupning’. — Skogen. �7��, �72� Hfl. — Stämmen. �7��, �72� Hfl. Nam-
net innehåller stäm m. ’fördämning’ och syftar på kvarndrift. — Sågelaget. �830 Ml. 
Namnet innehåller sågelag n. ’ställning för timmersågning’. — Valhed vA2–§he-*, avs. 
Wallehed �830 (två tp), �839 Ml, EK(B), EK. Namnet betecknar två bebyggelser, av 
vilka den ena brukades tillsammans med Lönnekärr. Bebyggelserna ligger på en slätt 
nedanför ett berg kallat Vard(e)fjäll, Val(e)fjäll, varom se Bd �4:2 s. ��6. F.l. är bildad 
till Varde-, Valefjäll, och s.l. innehåller appellativet hed f. ’öppen ljungmark’, ibland 
även ’gemensam betesmark’. Om betydelser av appellativet och namnelementet hed 
se inledningen. 
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Lerbäck le-2rbæ*K–. �/� sk. Var �659–�758 kr.; �8��, �825 �/2 kr. + �/2 sk. Från kr. till 
sk. �760. 

Medeltida belägg: a Læirbøk �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: y Lerbeck �544 NRJ 5 s. �74, y Leerbeck KrL, y Lierbeck,  
y Lerbeck �573, i Lerbeck KrL, �58�, i lerbeck KrL, �586, Lerbäch �659, 
 Leerbäck �680, Lerbäck �697, Fr.
Andra belägg efter 1540: Lerbek �664, Leerbeck �666 Db, Leerbech �666 
Kb.

Namnet är sekundärt till vattendragsnamnet Lerbäck, som betecknar den invid gården 
flytande bäcken. F.l. i bäckens namn åsyftar den mycket bördiga lerjord som finns på 
platsen. Gården ligger lågt mellan berg. 

Torp o.d.: Blidetorpet bli2-dêtÖ*rpêt, se Livetorpet nedan. — Djupedal. Djupedahl �8�0 
Ml. Namnet åsyftar läge mellan höga berg. — Hamnen. �8�0 Ml. I utmarken. Nam-
net innehåller hamn f. ’(gemensamt) utmarksbete’. Hamn användes i området även 
(enligt uppteckningar från år �927) som allmän beteckning på utmark. — Hällan  
hæ2l-an, hæ2l-A), avst., i äldre tid stp. �8�0, �839 Ml, �8�� jb, EK(B), EK. Två bebyg-
gelser i utmarken. Den ena ligger på en berghäll. — Klåvan. Klåfvan �830 Ml. Nam-
net innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inled-
ningen. — Livetorpet li2-vêtÖ*rpêt. EK. Namnet betecknar ett gammalt soldattorp, och 
f.l. innehåller soldatnamnet Lif. Soldaten Carl Anton Lif bodde på torpet fram till 
�902. Hans föregångare hette Blid, och under den period han var verksam och inne-
hade torpet kallades detta Blidetorpet bli2-dêtÖ*rpêt. — Äspelund. Espelund �830 Ml. 
F.l. innehåller äspe n. ’aspdunge; aspträ’. — Övre hällan, tp. Öfre Hällan �850, Öfra 
Hällan �860 Ml. Norr om Hällan, varom se ovan.

Lid, en äng. 

Jordeboksbelägg: aff Lie HL, SP, �573, Aff Lhij HL, SP, �58�, Aff Lhj HL, SP, 
�586, Lie �659, Fr, Lijee �665, Lije �7�9.
Andra belägg efter 1540: Lhi �602 Lr, Lijij (Ödegård, under Säm) �665 jrp, 
Lije (under Säm) �755 Ml.

Ödegården Lid har, enligt jrp �665, brukats som äng under gården Säm. Framme 
(�999 s. �92) lokaliserar Lid till västra delen av Säm. I storskiftet �820 nämns ett 
område Lidsbackarna med en äng. Namnet Lid innehåller lid f. ’sluttning’ och syftar 
säkert på ängens läge i sluttningen av ett berg. Se Framme a.a. 

Lusthagen, avs. Fr. 

Namnet kan vara ett berömmande namn, möjligen syftande t.ex. på bördig jord; jfr 
likalydande namn Bd �6 s. 225 och Lusthagen Bd �7 s. 24�. F.l. kan även möjligen 
innehålla en reducerad form av det i området vanligt förekommande soldatnamnet 
Lustig. 
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Lyckan løK–an el. Ödegården ø2–gå*–N. �/4 sk. Var �659, �665 äng; �680 åker och äng; 
�697–�758 �/4 kr. Har varit kronoåker el. -äng, ökt till �/4 mtl �66�, till sk. �759 
(�825 jb). 

Jordeboksbelägg: Ödegaard �659, Ödegården �665, Ödhegårdhen �680, Lyckan 
eller Ödegården �697, Lyckan eller ödegl �7�9, Lyckan �758, Fr.
Andra belägg efter 1540: Ögården �7��, Lyckan �72� Hfl, Lycka �806 KrA 
Hermelin �7.

Formuleringar i jb �697 (s. 809) visar att Lyckan, som där även kallas Ödegården, har 
brukats under gården Lerbäck. Denna gränsar i sydost till Lyckan. Jfr noteringen 
 »Leerbecks ödegårdh (under Legene)» �665 jrp och anteckningarna »Löcke et änge-
stöcke […] undher […] Legene» �664 Db, och »Löcke ödes ängh» �665 Db. Se även 
Framme �999 s. �97. Materal från laga skifte (�4-TSS-�60, år �863) visar att Ödegår-
den låg där Lyckan idag ligger. Lyckan, som är ett ursprungligt ägonamn, innehåller 
lycka f. ’inhägnat jordstycke, inhägnad mark’. Jfr Hellberg �967 s. �7� och i övrigt 
NG � s. �49 (Løkke) och Bd �9:� s. �43 f. (Lycke). Appellativet lycka f. uppvisar i 
bohuslänska betydelser som ’inhägnad betesmark’ och ’avgränsad åker’. I DAGs finns 
betydelserna ’inhägnad; åker som ligger ett stycke från gården; flera åkrar som till-
sammans bildar ett fält; del av gårdens åkerareal; åkerstycke invid gården; äng’; bety-
delsekomponenten ’inhägnad’ är grundläggande. 

Torp o.d.: Lisseleken. EK. Huset är numera försvunnet. F.l. innehåller en form av boh. 
lissle ’liten’. Det är oklart vad s.l. åsyftar. Substantivet lek m. kan användas i betydel-
sen ’dansgille’. Om lek ingår med denna betydelse i Lisseleken kan namnet syfta på att 
man har dansat på platsen. Jfr Bd �5 s. �0�. Lek kan även syfta på fågellek. En annan 
möjlighet tycks vara att s.l. innehåller ordet ek. — Lyckans höjd. EK �935–40, Lyck-
anshöjd EK. Bebyggelsen ligger på en höjd. F.l. innehåller bebyggelsenamnet Lyckan. 
— Solbacken. EK. Namnet innehåller boh. solbacke m. ’backe som ligger utsatt för 
solen under större delen av dagen’ (Nilén). Bebyggelsen ligger i sluttningen av ett 
berg. Namnet är vanligt och är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Om denna 
typ av namn se inledningen. — Solliden. EK. Ungt namn. Namnet innehåller sollid f. 
’backe, sluttning som ligger utsatt för solen under större delen av dagen’. Bebyggel-
sen ligger öppet i västsluttningen av ett berg. Namnet är vanligt och är ett utslag av 
mönsterbetingad namngivning. Om denna typ av namn se inledningen.

Långön lA2]_ø–*n. �/� sk. Var �659–�7�9 �/� kr.; �8�� �/8 kr. + 3/8 sk.; �825 7/8 kr. 
Från kr. till sk. �760. 

Jordeboksbelägg: y Langøen �544 NRJ 5 s. �74, y Langøø KrL, �573, i 
Langøen KrL, �58�, i langøe KrL, i lanngøe �586, Langön �659, Langöhn 
�697, Långöhn �7�9, Långön �758, Fr.
Andra belägg efter 1540: Langøenn �602 Lr, Langøen �602 LrAP, �604 Lr, 
Langöen �663, Langöe �673, Langön �675 Db, Långeön �7��, Långö �7�9, 
Långön �72� Hfl.
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Bebyggelsen, som består av tre gårdar, ligger högt. S.l. innehåller ö f. Appellativet ö 
används i dialekten, liksom i dagens standardspråk, med betydelsen ’vattenomfluten 
lokalitet’. Såväl äldre som yngre språkmaterial visar dock att ö i äldre tid även syftade 
på icke helt omflutna lokaliteter. Fvn. har ey f. ’øy, kringfløytt land; flatt land attmed 
vatn el. elv’ (Norrøn ordbok). Jfr även Fritzner. No. dial. har øy f. ’Land som er omgi-
vet af Vand; Halvøe eller Landtunge’ (Aasen). Se även Dam 20�5 s. 2�8. I det närlig-
gande Bullarens härad användes appellativet ö så sent som �920 om flata landsträckor 
längs vattensamlingar (Paulsson �920 s. 86). Om namnelementet ö se även Nyström 
�985 s. �5 f. Sydöst om gårdarna sträcker sig en långsträckt bergsrygg. Denna gränsar 
till Åbyfjorden och var sannolikt i äldre tid åtminstone delvis vattenomfluten. 

Torp o.d.: Aspelund, tp. �839 Ml, Aspeland �850 Ml. — Backa bA2K–a, bst. �820, �850 
Ml. Bebyggelsen har i vissa mantalslängder omnämnts som backstuga eller undantag. 
Enligt uppteckningar har namnet även betecknat en mot Långön gränsande äng, öster 
om gården Djupedal. Uppgifter från skifteskartor visar mot att namnet i äldre tid be-
tecknade den ödegård som brukats under Långön och som under en period kallats 
Lilla Långön, vilket emellertid inte var det ursprungliga namnet (om ödegårdar som 
fått tillägget Lilla se under Djupedal ovan). Se Framme �999 s. �98. Namnet Backa 
återfinns bl.a. i naturnamnen Backe gata och Backa klevar varom se Bd �4:2 s. 9�. 
— Ekhult. EK. Bebyggelsen ligger på en låg höjd. S.l. innehåller hult n. ’liten skog’, 
varom se inledningen. — Granhyddan. EK. Ungt namn. — Heden, stp. �8�0, �820 
Ml. Namnet innehåller hed f. ’öppen ljungmark’. — Lilla Långön, ödegård. Lille 
Langöen »en ödhegårdh […] legat undher gårdhen Lerbek» �664, Lille Langöen 
»ödegårdh» �665 Db. Se under Backa strax ovan. — Långeberg lA2]_êbä*rj, avs. EK(B), 
EK. Var i äldre tid soldattorp. Bebyggelsen ligger invid ett långsträckt berg. — Ny
bygget, stp. �830 Ml. Vanligt namn på bebyggelser som vid namngivningstillfället var 
nyanlagda. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. — Seketorpet  
si2g_êtÖ*rpêt. Det numera försvunna torpet låg på en höjd, söder om gården Långön och 
invid sjön Långöns vatten. F.l. innehåller sek f. ’sank, sluttande ängsmark’ syftande på 
den vattensjuka marken invid sjön Långöns vatten. Sek, som i dialekten uttalas seg, 
sig, sig_ eller seg_, motsvarar sannolikt det norska dialektala sik f. ’frodig eng, nær 
 husene; frodig fugtig svakt heldende eng’ (Torp), svenska dialekters sek f., varom se 
Jonsson �966 s. 27� ff. Jfr även Dam 20�5 s. 227. Om sek och utalet därav se inled-
ningen. I torpet bodde en person kallad Siggen som säkert fått sitt binamn efter torpet. 
— Solliden. EK. Bebyggelsen ligger i en sluttning nedanför ett berg. Namnet innehål-
ler sollid f. ’backe, sluttning som ligger utsatt för solen under större delen av dagen’, 
och namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Om denna namntyp se inled-
ningen. — Vattenmyren, tp. Wattenmyren �860 Ml. I ett myrlänt område vid en sjö.

Lönnekärr lU2n–êcä*)r, lø2n–êcä*)r. �/4 sk. Var �659–�697 prästbolsh.; var �7�9–�825 kr. 

Medeltida belägg: j Lodna kiarrum �39� RB s. 377, j adrom Lodna kiærrum 
�39� RB s. 377, j Loðna kiæppum(!) �3�7 DN 3 s. �07.
Jordeboksbelägg: Lönekier �659, Lönekiär �665, Lönnekiar(!) �680, Löhne-
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kiähr �697, Lönnekier �758, Lönnekjärr �8��, Lönnekjerr �825, Lönnekärr 
�88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Lunnekier �673 K, Lönekier, Lönekiær �677 Kb, 
Lönnekjärr �7��, Lönnekjär �7�9 Hfl, Lönnekärr �806 K.

I RB (�39� s. 377) förtecknas två gårdar i Lönnekärr i Tossene sn. En av dessa anses 
av Framme (�999 s. 204) vara ödegården Lilla Lönnekärr. Lönnekärr har delats och 
Lilla Lönnekärr fördes till Askum, där det sedan tidigare brukats, medan Stora Lönne-
kärr stannade kvar i Tossene. 
 Namnet Lönnekärr innehåller adj. fvn. loðinn ’lòden, grasrik’ (Norrøn ordbok), 
syftande på riklig vegetation (jfr sv. luden). Samma ord återfinns t.ex. i det västgötska 
sjönamnet Lodhne (Loðne ca �325) ’sjön med (rikedom på) vattenväxter’ e.d., i äldre 
tid betecknande den sjö som idag kallas Hornborgasjön (SOSk �7 s. �7, SOL s. �33). 
Det semantiska innehållet är att jämföra med det hos det vanliga namnet Grässjön. 
Namnet Lönnekärr (i RB med plural form) har sannolikt primärt syftat på frodigt be-
vuxen (»luden») sumpmark vid sjön Önna vatten. Sjön består av två mycket närings-
rika mindre sjöar. Näringsrikedomen beror sannolikt på intill liggande kulturmarker 
och omgivande skalgrus. Den södra av de två sjöarna är numera helt täckt av flytblads-
växter. Om kärr se inledningen.
 Det kan inte uteslutas att f.l. i namnet Lönnekärr innehåller ett numera försvunnet 
vattennamn *Loðne m., som betecknat Önna vatten (’den »ludna», dvs. vegetations-
rika sjön’), eller sjöns avlopp (’den »ludna», dvs. vegetationsrika bäcken’). Jfr Hell-
quist �903–06, Ståhle �954 s. 3 ff. och Strandberg 20�� s. 64. 

Torp o.d.: St. Lönnekärr. EK. — Gådderöd. �7��, Gåderöd �7�9, �72� Hfl. San-
nolikt återger skrivningarna ett *Gateröd som i f.l. innehåller gata f. ’(inhägnad) ut-
fartsväg eller fäväg’, åsyftande läge invid en väg. Dialektens bakre a-ljud i ordet gata 
kan ha uppfattats som ett å-ljud. Skrivningen med lång konsonant sammanhänger med 
den i området förekommande kortstavigheten, varom se inledningen. Bebyggelsen är 
sedan länge försvunnen.

Matshagen ma1t-shA*w–a)nE. Fr. Förr beteshage. Ingår idag i tätorten Hunnebostrand. 
F.l. innehåller personnamnet Mats.

Munkebo. Jr, Uleberg Fr. Det är oklart vad f.l. Munk- syftar på.

Möhällern mø2–hæ*l-ên. 3/8 ins. fr. Var oskattl. tp �697. Tillhör Hvitfeldtska stipendie-
inrättningen. Upptages i �825 jb tillsammans med Åby säteri, men införes nu som ins. 
fr. (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: Möhäller �697, Möhällern �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Møheller �648 NRR 9 s. �97, Möhelle �660, Mö-
hälle �662 Db, Möhallen �673 K, Möhellen, Möheller �676 Kb, Möhäller 
�748, (under Åby) �8�0 Ml, Möhellern �806 KrA Hermelin �7.
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Gården Möhällern ligger i en avsmalnande dalgång mellan höga berg. Strax söder om 
gården finns ett klipputsprång under vilket en liten grotta bildas. En sådan terräng-
formation kallas i bohuslänskan häller m. Jfr fvn. hellir m. ’heller, utoverhellande 
bergvegg, berghole’ (Norrøn ordbok). F.l. kan innehålla en motsvarighet till fvn. adj. 
mjór ’smal’, fsv. mjø, vilket som namnelement ofta uppträder i formen mö, jfr  
OGBReg. Namnet Möhällern kan åsyfta den söder om gården liggande smala och 
trånga hällern, och namnet bör då förstås som ’den (lång)smala hällern’. En annan 
möjlighet är att f.l. syftar på gårdens nära nog inklämda läge mellan relativt höga berg, 
att denna lilla dal vari gården ligger uppfattats som »smal» och att namnet är redukt 
av ett *Mödalshällern e.d. 

Torp o.d.: Banken. EK. Namnet innehåller bank m. ’jordbank’. Bebyggelsen ligger på 
en mindre jordbank. — Ekeliden e2-gêli'-e, avs. EK(B), EK. Bebyggelsen ligger i en 
sluttning nedanför ett skogklätt berg. Numera tycks inga ekar finnas här. — Kasen 
KA!–se. Bebyggelsen ligger väster om Ekeliden. Namnet innehåller kas f., här i betydel-
sen ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. Bebyggelsen ligger i en skogs-
glänta. — Lilla Möhällern, avs. EKB. — Lundby, avs. EK(B), EK. Ungt namn. 
Sannolikt uppkallelsenamn för vilket stadsdelsnamnet Lundby i Göteborg eller något 
annat (några andra) Lundby i trakten tjänat som mönster. 

Nedre Kärr, se Kärr ovan.

Nyströmshagen, avst. Fr. Ingår numera i tätorten Hunnebostrand. Här bodde i 
äldre tid en soldat vid namn Nyström. 

Prästgärde prä2s–ja*–§, prä2»a–§, præ2s-tEja–*§. �/2 kr. Var �659–�697 �/2 mtl. prästbolsh. 
Prestenkesäte (�88� jb). 

Medeltida belägg: Præstgerde �39� RB s. 377.
Jordeboksbelägg: y Prestegierde �573, (i) �58�, �586, Prestgier �659, Präste-
giärdhe �665, Prästegiärde �697, Prästiärde �758, Prästgärde �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Prestegierde �602 Lr, Prestgier �602 LrAP, �604 Lr, 
Prestgiär, Prästegiär �664 Db, Præstgiærd �680 Kb, Prästegjärd �7��, Präste-
gård �7�9, Prästegärde �72� Hfl, Prästgård �806 K.

Gården ligger vid Tossene kyrka. S.l. innehåller fvn. gerði n. ’indhegnet Jordstykke’ 
(Fritzner). Jfr norska dialekters gjerde n. ’gjærde, indhegning; litet indhegnet jord-
stykke’ (Torp) och svenskans gärde n. ’fält, åker, stort och jämnt åkerfält, inhägnad 
mark’. I namnets uttal har slutvokalen e fallit i svagton, jfr Ligäld Bd �8 s. 96 och där 
anförda exempel. Om det uppländska dialektala gärd se Mattisson �99� s. �8.

Torp o.d.: Djupedalen dy2_bÉdaN el. Smedtorpet sme2-tÖrpÉt, tp. Djupdalen �850, Djupe-
dal �860 Ml. Torpet låg i en liten dal söder om gården Prästgärde och nära gränsen 
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mot Önna. Här bodde en smed. — Försöket, tp. �820, �839 Ml, �825 jb. Namnet 
innehåller ordet försök n. och kan möjligen syfta på att torpet i ett inledande skede 
länge stod ofullbordat. Jfr ett likalydande namn i Bd �9:� s. �23 med där anförd litt. 
— Heden, tp. �830 Ml, Hean �8�� jb, �820 Ml. Namnet innehåller hed f. i betydelsen 
’öppen ljungmark’ eller ’utmarksbete’. Om hed se inledningen. Skrivningen Hean kan 
bero på sammanblandning av dialektens bestämda form singular he1-a och det standard-
språkliga heden, då sannolikt beroende på att skrivaren inte varit förtrogen med ortens 
dialekt. Jfr den i äldre stockholmska förekommande artikelformen -an hos feminina 
substantiv (t.ex. handan, »wälan» ’världen’), varom se Hesselman �9�8 sp. 33 s.v. 
stockholmska. — Hedängen, tp. Heängen �830, �850 Ml. Bebyggelsen var under en 
period klockarebostad. — Kleven. EK. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant 
berg där man kan gå’, varom se inledningen. Bebyggelsen ligger invid en bergsklyfta 
i vilken det går en stig. — Mittepåtorpet mI1t-ÉpåtÖ*rpÉt. EK. Bebyggelsen är numera 
försvunnen. Namnet syftar på att torpet låg mitt i ett bergsmassiv. I torpet bodde i 
äldre tid en person som kallades Mittepå-August. — Nybygget, tp. �839, �860 Ml. 
Vanligt namn på bebyggelser som vid namngivningstillfället var nyanlagda. Namnet 
är ett utslag av mönsterbetingad namngivning, se inledningen.

Rambergskog rA*m…bäcsKo!w–. �/4 ins. fr. Var �665 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendie-
inrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: Rambershof �659, Rambergzschoug �665, Rambergsskogh 
�680, Rambergskogh �697, Rambergskoug �7�9, Rambergsskog �758, Ram-
bergs skog �8��, Rambergskog �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Rumborg Skov �648 NRR 9 s. �97, Ramberskou 
�666 Kb, Ramberg skog �7�� Hfl, Rambergskog �748, Rambergsskog �755 
Ml.

Namnet innehåller sannolikt ett numera försvunnet *Ramberg(et), vars f.l. innehåller 
ramn, fvn. hrafn m. ’korp’. Namnet syftar säkerligen på att korp funnits i området. 
Korpeberget (varom se Bd �4:2 s. �06) ligger nära gården. S.l. innehåller skog m., som 
i dialekten används om både större och mindre trädsamlingar.

Torp o.d.: Kasen. �825 jb. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del 
av en skog’. Jfr den intill liggande ägan Kaserna (varom se Bd �4:2 s. �47) som ligger 
mellan berg. 

Runden rU!n–. by. Åtminstone t.o.m. �700-talet tycks Runden ha bestått av tre oskatt-
lagda torp under Åby. 

Jordeboksbelägg: Runden (3 ggr, oskattlagt tp under Åby) �697, Öfwer, Neder 
resp. Lilla Runden (oskattlagda tp) �7�9, Öfwer, Neder resp. Lilla Runden 
(oskattlagda tp) �758, Runden Lilla, Nedre resp. Öfra [»upptages i �825 års 
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jordebok tills. med Åby säteri»] �88�, Jr, Fr.
Andra belägg efter 1540: Rønde �650 NRR �0 s. 99, Rönnen �663 Db, Ronnen 
�668, �679, Ronen �672 Kb, Öfr., Mitr., Nedra Runneren (ändrat till Runnen) 
�806 K, Runden EK(B), EK.

De två gårdarna ligger i en sluttning nedanför ett högt berg med bitvis närmast lod-
räta, kala sidor. I marken runt gårdarna finns rikligt med naket berg. Namnet kan vara 
bildat till fvn. hraun n. ’Stendynge, Stengrund’ (Fritzner), ’steingrunn, ur, røys, skarv’ 
(Norrøn ordbok), eller en utveckling av detta ord, och har motiverats av de kala berg-
ytorna på platsen. Jfr St., L. Rön Bd 7 s. 2�4 f., Farbrors rönn Bd �9:2 s. ��6 och 
Rognan i NSL s. 366.
 Svante Strandberg (�983 s. �4� f.) har för sjönamnet Runn (Runden �558) i Falu-
trakten övervägt en tolkning utifrån det fsv. *røn, fvn. hraun n. ’stengrund; stenröse’. 
För det norska önamnet Runde har han (a.a. s. �36 ff.) alternativt föreslagit en bildning 
sammanhängande med verbet hrynja ’falla, störta’ och åsyftande en brant bergssida. 
Jfr NSL s. 37� f. om Runde. Sakligt är det för Tossenenamnet Runden tilltalande med 
en betydelse ’brant sluttning’ och syftning på de branta bergväggarna bakom Övre 
Runden. Eftersom bebyggelsenamnet är ganska ungt, kan det dock inte uteslutas att 
namnet innehåller en bildning till det inlånade adjektivet rund (varom SAOB R 2978). 
Framför Övre Runden ligger en påfallande rundad, drygt fem meter hög, väl avgrän-
sad bergsknalle med avsmalnande, rundad topp. Denna höjd är ungefär tio meter i 
diameter. Med tanke på möjligheten av ett samband med trädbeteckningen rönn kan 
slutligen nämnas att rönn- ibland har utvecklats till runn-, se Sahlgren �929 s. 57 ff. 
Om u-haltigt ö se Wenner 20�0 s. �8. Se bild 2.

Nr 3 Runden Övre. Övriga belägg: Öfwer Runden �748, �755, Öfver Runden (under 
Åby) �8�0, Öfre Runden (under Åby) �820 Ml.

Nr 4 Runden Nedre. Övriga belägg: Ned. Runden �748, Nedre och Lilla Runden 
(under Åby) �8�0 Ml.

Hemmansdelar: StoreRunden sto2–rU*n–. 3/8 mtl. EK(B), Övra Runden EK. — Nedra 
Runden. �/4 mtl. EKB, Runden Nedra Jr, Runden Fr, Nedra Runden EK(B). —  
LilleRunden lI2l-É rU*n–. �/4 mtl. EKB. Lilla Runden �748 Ml, (oskattl. tp under gården 
Nedre Runden) �758 jb, Runden Lilla Jr, Runden Fr, Lille-Runden EK(B), Lilla Run-
den EK.

Torp o.d.: Myrebacken. EK. — 2 Myren. �) Myren 3� EK. 2) Myren 42 EK. Sank 
myrmark invid Myren 3�. — Runds vad rU!n–s vA–!, avs. EK(B), EK, Runsswadh �67�, 
Runswadh �672 Db, Ronswa �682 Kb, Runs va �699 B nr �, Rundswad �748, �755 
Ml, Runsvad �806 K, Rundsvad �8�0 Ml. Vid ett gammalt vadställe i Bärfendalsäl-
ven, på gränsen mellan socknarna Bro och Bärfendal. F.l. innehåller bynamnet Run-
den. Om vadstället se Bd �3:2 s. 70.
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Råghult ro2w–hÖ*lt. �/2 fr. Var �697, �7�9 sk. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättning-
en (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: y Roholt HL, y Rofffholt SP, y Raholt �573, Roholdt HL, i 
Rhoffholdt SP, i Rugholdt �58�, i Roholdt HL, i roholdt SP, Rogoltt R, i rohollt 
�586, Rougholt �659, Roghult �665, Roughullt �680, �697, Roughult �7�9, 
Råghult �758, Fr.
Andra belägg efter 1540: Roehullt �602 Lr, Roholt �602 LrAP, Rougsholt �604 
Lr, Raaholt �648 NRR 9 s. �97, Rouholtt �668 Kb, Roghult �7��, Roghålt 
�7�9 Hfl, Råghult �755 Ml, Roughult u.å. KrA XV:4.

F.l. innehåller ordet råg, i dialekten uttalat row–, och syftar på rågodling. S.l. innehåller 
hult, holt n. ’liten skog, skogsbacke m.m.’ eller ’höjd, backe’, varom se inledningen. 
När det gäller namnet Råghult förefaller det mest sannolikt att hult, holt ingår med 
betydelsen ’höjd’ och då syftar på någon av de skrovliga, inte alltför höga höjder som 
omger gården. 

Torp o.d.: Asplunden, avs. EK(B), EK. Ungt namn. Ett mindre bestånd av asp finns 
här. S.l. innehåller lund m. ’liten skog’. — Dalarna. Dahlarne �7�� Hfl. — Gräsnäs, 
2 avs. �860 Ml (tp), EK(B), EK, Gränsnäs Jr. Namnet betecknade ursprungligen ett 
utåtbuktande strandområde som numera är bebyggt. F.l. innehåller växtbeteckningen 
gräs och s.l. näs n. ’större utskjutande landparti’. Se Bd �4:2 s. 47. Skrivningen Gräns-
näs beror sannolikt på en missuppfattning. — Karlsberg, avs. EK(B), EK. Ungt 
namn. Bebyggelsen ligger invid ett berg. — Klåvebacken K§Ö2–vÉbA*K–Én, tp. EK, Klåf-
webacken �825 jb, Klåfvebacken �850, Klofvebacken �860, Klåfwebacken �839 
(und.) Ml. Namnet är ett ursprungligt naturnamn och betecknade primärt en backe i en 
klåva, dvs. en u-formad klyfta (Bd �4:2 s. �05). Om klåva se inledningen. Bebyggel-
sen är numera försvunnen. — Källebacken, bst. �830, Kjellebacken �820 Ml. San-
nolikt syftar namnet på att backstugan låg nära en källa. F.l. kunde även innehålla boh. 
käle m. ’kittel’, med skriftlig anslutning till ordet källa. I det senare fallet kan någon 
kittelliknande formation åsyftas. Platsen är olokaliserad. — Nybygget, tp. �850, �860 
Ml. Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Namnet är ett vanligt 
namn på bebyggelser som vid namngivningstillfället var nyanlagda. — Puttarna  
pU2t-anÉ, avs. EK(B), EK. Namnet innehåller möjligen bestämd form plural av putt m. 
’liten vattensamling, vatten- eller dyhåla’. — Skarliden. �825 jb. F.l. kan innehålla boh. 
skar n. ’skår, hugg, skåra i berg o.d.’. — Skomakarudden, f.d. stp. EK. Skomakare-
udden �806 K, �8�0, �830 Ml. Här bodde i äldre tid en skomakare. — Skälebacken. 
�825 jb. F.l. innehåller boh. skäl ’snäckskal’ och syftar på skalgrusblandad jord.

Röd rø–. �/� ins. fr. Var �659, �665, �758 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen 
(�88� jb). 

Medeltida belägg: j Rudi �39� RB s. 377, Rodh(!) �5�9 NRJ 3 s. �6.
Jordeboksbelägg: y Rødt HL, SP, �573, y Rød �573, i Rødt �58�, i Røidt SP, 
�58�, HL, SP, �586, Röed �659, Röödh �665, Röd �758, Fr.
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Andra belägg efter 1540: Rød �594 JN s. 224, Røtt �602 Lr, Rød �65� NRR �0 
s. 3�3, Röd �667 Kb, Rö �7�� Hfl, Röd �787 Sillsalterier, Rued u.å. KrA 
XV:4.

Namnet innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen. Röds omgivningar är mycket 
skogsrika. 

Torp o.d.: Backehuset. �8�0 Ml. Namnets bakgrund är oklar. Något appellativ  
*backehus finns inte belagt. Möjligen åsyftas läge i en backe. Jfr Bakkehuset BØ 5  
s. �8� där f.l. innehåller gårdnamnet Bakke och s.l. hus n., vilket ofta brukas om min-
dre bebyggelser, och »Backehusvallen» Bd 9 s. �54 där f.l. anses möjligen innehålla 
ett öknamn Backus. — Berg. �8�0 Ml. — Dammen dA1m…ên. �860 (bst.) Ml, EK. Sank 
myrjord på platsen. — Enerbacken e2-nêr/bA*K–ên, avst. EK(B), EK, Enebacken �839 
(tp), �860 (bst.), Enebacka �850 Ml. Bebyggelsen ligger invid en höjd där ener växer. 
F.l. innehåller växtbeteckningen ener m. ’en(buske)’, fsv. enir m., som i bohuslänskan 
bevarar den gamla nominativformen med -r. Dess -r har sekundärt kommit att ingå i 
ordets stam (Janzén �936 s. 52). — Kasen. �8�0 Ml. Namnet innehåller kas f. ’röj-
ning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. Området är skogsrikt. — Lianne. �825 jb. 
Namnet innehåller sannolikt bestämd form plural av lid f. ’backe, sluttning’. — Lien, 
bst. �8�0, �830, �839 Ml. Skrivningarna återger sannolikt ett *Liden som innehåller 
lid f. ’backe, sluttning’. — Nötebacken, tp. �830, Nötebacka �820 Ml, Nadebacken 
�825 jb. F.l. åsyftar förekomst av nötter. Skrivningen Nade- �825 återger boh. nadd f. 
’nöt’. Om vokalismen i ordet se Janzén �936 s. 297 f. — Rödsbrygga Sillsalterier. 
Sillsalterier �787. Sillsalteri som på �700-talet låg vid Röds brygga (varom se Bd �4:2 
s. 94). — Sjöliden, avs. EKB, EK. I en sluttning mot Åbyfjorden. S.l. innehåller lid f. 
’sluttning’. — Strandhagen, tp. �820 Ml, �825 jb, �830, Strandhogen �860 Ml.

Rörby rø2–rby_*, by. 

Jordeboksbelägg: y Rørbø, y Rørby (i Askums sn) �544 NRJ 5 s. �78, y Rørby 
HL, SP, �573, i Rhørbye (2 ggr) SP, y Rorby �573, �58�, i Rørbye �58� HL, i 
Rørbye (2 gd) HL, (2 gd) SP, �586 (2 gd), Rörby �659, Röörby �680, Rörby 
�7�9, Fr.
Andra belägg efter 1540: Rørby �594 JN s. 228, Rørbye �602 Lr, Rörby �664 
Db, Rorby �666, Rörby �674 Kb.

Byns ägor utgörs av plan vattensjuk åker- och ängsmark som förr var sjöbotten. F.l. 
innehåller rör ’vass’ syftande på riklig förekomst av vass. S.l. innehåller bø/by ’by, 
gård’, varom se inledningen.

Nr � Rörby Norgård rø2–rby_* no2–§gå*–§. �/� sk. Rörby Norgårdhen �672, Rörby Nord-
gårdhen och Nederstufuen �673 Db, R. Nohlgl �697, R. Norgl �7�9, R. Nohlgården 
�758, R. Nordgård �88� jb, Rörby Norgård Jr, Rörby Fr.

Nr 2 Rörby Sörgård. �/� sk. R. Södergl �697, R. Sörgl �7�9, R. Sörgården �758, 
Rörby Sörgård �825, Jr, Rörby Fr.
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Hemmansdelar: Hogen ho!w–Én. �/4 mtl. EK(B). Namnet innehåller hog m. ’höjd’, 
varom se inledningen. Gården ligger på en kulle. — Klåvan K§Ö2–vA, K§Ö*v-A). �/40 mtl. 
EK(B), EK. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, 
varom se inledningen. Gården ligger i en smal dalgång mellan berg. 

Torp o.d.: Dalarna da2-§anÉ, avs. EK(B), EK, Dalarne �748, Dahlarne �839, �850 (tp) 
Ml. Var i äldre tid soldattorp. Ligger i en dal omgivet av höga berg. Flera dalar finns 
intill. — Damkasen, tp. �860 Ml. F.l. innehåller damm m. och s.l. innehåller kas f. 
’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — Edsberg, avs. EK(B), Edeberg EK. 
Bebyggelsen ligger nedanför ett massivt berg. F.l. innehåller ed(e) n. Detta ord kan i 
ortnamn ha något olika betydelse. I gamla namn möter betydelsen ’gångsträcka, gång-
ställe, väg’, men ed(e) har i stor utsträckning kommit att få betydelsen ’land mellan 
vatten’ och ’landtunga, näs’. Ordet har även använts om vadställen. Troligen är det den 
sistnämnda användningen som ligger bakom detta sannolikt unga namn, vars f.l. då 
syftar på att man här kunnat vada över det förbiflytande (numera omledda) vattendra-
get. Om ed se Bd �9:2 s. �7 och SOL s. 63 med. litt. — Linnebacka li1n–ÉbA*K–a, tp. �850 
(tp), Linnebacken (bst.) �860 Ml. F.l. innehåller sannolikt trädbeteckningen lind. Här 
bodde en person med binamnet Linnebacken. — Myren. �860 (skollärarebostad) Ml, 
EK �935–40. Det numera försvunna huset låg invid myr. — Nybygget, tp. �850 Ml. 
Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Nybygget är ett vanligt namn 
på bebyggelser som vid namngivningstillfället var nyanlagda. — Petersberg, avs. 
EK(B). Ungt namn. — Skråland, tp. �820, �830 Ml. På denna plats låg medeltidsgår-
den Skråland, varom se Skråland och Hee nedan. — Solliden el. Svensketorpet, avst. 
EKB, Svensketorpet EK �935–40. Namnet Solliden innehåller sollid f. ’backe, slutt-
ning som ligger utsatt för solen under större delen av dagen’. Boningshuset ligger i en 
södersluttning. Solliden är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. Om denna 
namntyp se inledningen. Namnet Svensketorpet kan syfta på att det här för ca �00 år 
sedan bodde en lärare som kallades Svensken. — Såghagen, tp. �839 Ml. Namnets 
bakgrund är oviss. — Trälen, stp. �8�0, �820, �850 Ml. Namnet kan vara en ellips av 
ett ägonamn *Trälåkern e.d., där f.l. innehåller verbet träla ’arbeta hårt’. — Tyften 
ty!fte el. Toften, två beb. varav en är ett undantag. Tyften �850, Toften �860 (und.) Ml. 
Bebyggelserna låg söder om byn Rörby, intill det f.d. soldattorpet Dalarna på gränsen 
till Knutsdalen. Namnen innehåller tyft och toft f. ’enskild mark med hus, hustomt’. 
Om tyft och toft se inledningen. — Ålag. �820 Ml. Namnet är dunkelt.

Rörby soldattorp, avs. EKB (»kallas äv. Dalarna»), Fr. Se Dalarna ovan. Under 
en period bodde en soldat Lind här. 

Skråland och Hee, två ängar. »läge och areal okända» EKB.

Medeltida belägg: j Skralundi �39� RB s. 377.
Jordeboksbelägg: Aff Skarlanndt �58� SP, Aff Skarlanndt �586 SP, Skorland 
och Hee �659, Skorlandh och Hee �665, Skårlandh och Hee �680, Skrålandh 
och Hee �697, Skråland och Hee �8��, Skråland Fr.
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Andra belägg efter 1540: Skrålandh (skatteäng, under Rörby gårdar) �665 jrp, 
Skorwe [hit?] �678 Kb, Skråland med Hee (2 ängiar under Rörby) �748 Ml, 
Skråland och He, Skråland och Hee (2:ne ängiar under Rörby) �755 Ml.

Belägget från �39� (j Skralundi) pekar mot att Skråland, som i senare källor omtalas 
som äng, varit en medeltidsgård. Den har sedan lagts öde och brukats som äng under 
Rörby. Gösta Framme (�999 s. �93 f.) vill med stöd i olika kartor (se t.ex. storskiftes-
karta av år �804 (Tossene 39)) placera Skråland strax öster om Rörby Södergård. 
Torpet Skråland (varom se under Rörby strax ovan) torde vara en rest av denna medel-
tidsgård. F.l. i namnet Skråland kan möjligen sammanhållas med det från Bohuslän 
väl belagda adjektivet skråen ’torr, ojämn, skrubbig, förtorkad’. Marken i det område 
dit Framme (a.st.) förlägger Skråland är delvis sönderbruten av sandiga partier och 
mindre bergsskär. Det är även möjligt att f.l. hänger samman med det dialektala adj. 
skrå ’lutande’ syftande på lutande mark. S.l. innehåller land med betydelsen ’jord-
stycke, åker’, se om land t.ex. SOL s. �85 och Bd �9:� med där anförd litt.
 Hee har under �600-talet delats i två delar, av vilka en del fördes till Skråland och 
senare inlemmades i Rörby, medan den större delen blev den ecklesiastika lägenheten 
Hedängen (Framme a.st.). För namnet se vidare under Hee ovan. 

Skälle »ä2l-ê, by. 

Medeltida belägg: j Skælli (3 ggr) �39� RB s. 377, a Skiælde �399 RB (tillägg) 
s. 54�.
Jordeboksbelägg: y skelle (i Askums sn) �544 NRJ 5 s. �77, y skeelle (i Askums 
sn) �544 NRJ 5 s. �78, y Skelle HL, y Shielle SP, y Schielle �573, i Skielle HL, 
SP, (2 gd) �58�, HL, SP, (2 gd) �586, Shielle �659, Skiälle �665, Skiähle �697, 
Skiäle �758, Skjelle �8��, Skjälle �825, Skälle �88�, Fr.
Andra belägg efter 1540: Skielle �602 LrAP, �604 Lr, Schalde �59� Akt. s. 54, 
Schielle �6�0 Akt. s. �43, Skielle �66�, Skeller �664, Skäller �67� Db, Skjälle 
�7��, Skälle �7�9 Hfl.

Bebyggelsenamnet Skälle kan, såsom påpekats av Hjalmar Lindroth (�945 s. 78 f.), 
innehålla ett gammalt vattendragsnamn. Genom byn rinner ett djupt nedskuret vat-
tendrag. Det är idag inte påfallande stort, men detta torde inte hindra att dess namn 
varit en gammal bildning. Landhöjningen i Bohuslän (varom se inledningen) har med-
fört att landskapets vattendrag efterhand har blivit smalare och mindre vattenrika. Att 
även mindre betydande vattendrag kan ha burit osammansatta feminina namn har på-
pekats av Svante Strandberg (�99� s. 204). Vattendraget i Tossene flyter nedför en 
höjd mot det låglänta område där Skälles gamla tomt låg. Vid kraftiga regn torde vat-
tendraget i äldre tid ha varit relativt stort och ibland närmast forsat fram på sin väg 
nedför berget. Vattendraget har sannolikt givit upphov till ett porlande eller dånande 
ljud. Såsom påpekats flerstädes i litteraturen (se t.ex. Sahlgren �935 s. 46, Hovda 
�945 s. �00 och Strandberg 2009 s. 86) är ljudbeskrivande vattendragsnamn en stor 
och väldokumenterad grupp. 
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 Det förefaller rimligt att sammanhålla ett bäck- eller strömnamn fvn. *Skellir m. 
med fvn. skǫll f. ’skrål; skratl, latter; spott’, no. skoll f. ’larm, bulder’ och fsv. skal(l) 
n., f. ’skall, dån; rop’, sv. skalla ’genljuda’; se om dessa ord Torp (skoll), Hellquist  
s. 924 (skall, skalla) och Norrøn ordbok. Jfr det av Ásgeir Blöndal Magnússon (�989 
s. 838) anförda isl. skellir m. ’högröstad man’. I RB upptas �39� ett Skælis þorpe. Se 
om detta i den avslutande avdelningen nedan. Om vattendragsnamn sammanhängande 
med det ljudbeskrivande urnord. *skell-, det därmed samhöriga *skall- och fvn. skella 
se Rygh �904 s. 2�9 (Skjell-), DSÅ 6 s. ��3 f. (Skelde, Skell), NSL s. 402 (Skjella), 
Strandberg 2009 s. 83 (Skällerö) och även Bd � s. 74 f. (Skällared).

Nr � Skälle Norgård. �/� sk. S. Nordgl �697, S. Norgl �7�9, S. Nohlgården �758 jb, 
Skälle Nor �806 K, S. Norgård �825 jb, Skälle Norgård Jr, Skälle Fr. 

Nr 2 Skälle Sörgård. �/� sk. S. Södergl �697, S. Sörgl �7�9 jb, Skälle Söder �806 K, 
Skälle Sörgård �825, Jr, Skälle Fr. 

Torp o.d.: Aspedalen, avs. EK(B), EK. I en dal mellan höjder. — Berg. �72� Hfl. — 
Djupedal, stp. Djupdahl �8�0 Ml, Djupedahl �8�� jb, �850 Ml. — Klåvan K§ö2v-ã, tp. 
Klåfvan �830, �850 Ml. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan 
höga berg o.d.’, varom se inledningen. Torpet låg i en klyfta. — Skälle klev(en)  
»ä2l-êK§e'-ve, tp. Skällsklef �850, Skälleklef, �860 Ml. Torpet låg öster om Skälle Nord-
gård. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’, varom se 
inledningen. Genom den klyfta i vilken torpet låg gick den gamla vägen från Skälle 
till Koderöd. — Stämmarna stä2m…ênê el. Stämmen. Stämmen �8�0, �820 Ml, Stäm-
marna EK. Namnen innehåller stäm m., här i betydelsen ’fördämning’, och syftar på 
naturliga fördämningar i den intilliggande bäcken. Det har enligt uppteckningen  
aldrig funnits någon kvarn här, så den annars vanliga betydelsen ’kvarndamm’ kan 
inte komma ifråga. — Svantorpet svA2–ntö*r-pêt, stp. F.l. innehåller soldatnamnet Svan. 
En soldat med detta namn bodde under en period på torpet.

Sparöd spA–!rø–*. �/4 sk. 

Medeltida belägg: j Sparra riodre �39� RB s. 375 (under Askums kyrka).
Jordeboksbelägg: y Sparø HL, Sparødt SP, for Sparødt �573, i Sparødt HL, 
�58�, Aff Sparødt �58� SP, i Sparødt SP, HL, �586, Sparöed �659, Sparödh 
�665, Sparöd �680, Sparood(!) �7�9, Spared �758, Sparöd Fr.
Andra belägg efter 1540: Spaerøt �602 Lr, Spaarøt �602 LrAP, Sparød �604 
Lr, Sparö �667 Kb, Sparöd �7�� Hfl, (under Sämb) �748 Ml, �787 Sillsalterier, 
Sparre u.å. KrA XV:4, Spared u.å. KrA Hermelin 2. 

F.l. kan innehålla det fornvästnordiska binamnet Sparri ’bjälke, stock’, om vilket se 
Lind �920–2�. Jfr Hellquist �9�2 s. 90 f. och Strandberg �974 s. 60 ff. om binamn 
med det semantiska innehållet ’käpp, stav’, ’stock e.d.’. Möjligt är även att Sparöd 
innehåller en genitivform på sparr- av spǫrr m. ’sparv’ (Norrøn ordbok). Jfr Sperstad 
BØ 2 s. 48 f. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se inledningen. 
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Torp o.d.: Grönevik grö!n-vi'9g, grö!n-êvi'9g, tp, avs. EK(B), TK, Grönvik EK. Bebyggelsen 
ligger i en liten grön backsluttning vid en vik av Bottnefjorden. Sannolikt har viken 
namngivits utifrån fjorden, där den gröna sluttningen har speglats i viken som därige-
nom stuckit av gentemot omgivningen. Förr fanns ett trankokeri här. — Lämans 
brygga. Sillsalterier �787. Namnet är dunkelt. 

Stensjö med Fodenäs ste-2ncø*–, fÖ2¬–æ*–s. Stensjö 3/4 sk. Var �659–�697 �/� kr.; �7�9 
�/4 kr.; �758 �/� sk. Från �/� till 3/4 mtl �690 (�825 jb). Fodenäs �/2 sk. Var �659–
�697 �/� kr.; �7�9 �/2 kr., �758 �/� sk. 

Medeltida belägg: a Fornanese �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: y ffodnenes �544 NRJ 5 s. �74, y Fodennes (2 ggr) KrL, 
�573, y Fodenes �573, i Fodennes �58�, KrL �58�, i Fodennes �586, KrL 
�586, Foedeness �659, Fodenähz �665, Fodhenähz �697, Fodenas(!) �758, 
 Fodenäs �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Fodennes �602 Lr, Fodenes �602 LrAP, Fodenes 
�604 Lr, Fothenäs �665, Fotenähs �67� Db, Fodenæs �664 Kb, Fodenäs �748 
Ml, Furenäs �673 K, Fodernäs �806 K. 
Jordeboksbelägg: y Steneßø �544 NRJ 5 s. �74, y Stensøø KrL, y Stennsø 
�573, i Stiennißøe KrL, �58�, i Stiennesøe KrL, i Stiennsboe �586, Stensöe 
�659, Stenesio(!) �665, Stenssiö �680, Stensiö �7�9, Stensjö �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Stenisøe �602 LrAP, Stienisøe �604 Lr, Stenesiö �662, 
Stennessiö �664 Db, Stenesiö �673 K, Stensiö �679 Kb, Stensjö �7�� Hfl.

Stensjö kan vara sekundärt till ett naturnamn *Stensjön. Det är dock svårt att sakligt 
motivera att någon av de närliggande sjöarna i äldre tid burit ett namn med betydelsen 
’den steniga sjön’. Stensjöbukten, innanför vilken bebyggelsen Stensjö ligger, är där-
emot påfallande stenbemängd. Efterleden åsyftar kanske denna vik. 
 Om skrivningen a Fornanese (�39�) är etymologiskt rättvisande, kan Fodenäs inne-
hålla fvn. forn ’gammal’. Bakgrunden kan i så fall vara att det funnits mer än en be-
byggelse med namnet Näs på platsen; namnet åsyftar då den äldre bebyggelsen (’det 
gamla Näs’). I så fall beror formen Fodenäs på att *Fornanes genom haplologi blivit 
*Fornes som felaktigt uppfattats som Fod-. Om skrivningen Fod- däremot är rättvi-
sande, kan f.l. i Fodenäs sammanhänga med fvn. fóðr n. ’fôr, føde’ och fø!ða f. ’føde, 
mat’ (Norrøn ordbok, Bjorvand & Lindeman s. 325). F.l. syftar i så fall sannolikt på 
god åkermark eller gott bete. Fodenäs gamla tomt ligger vid bördiga åkrar. Jfr Lidén 
�93� s. 88 f. och SOL s. 78 om Fogdö. En semantisk parallell erbjuds i t.ex. Matfors, 
varom se SOL s. 22�. S.l. -näs åsyftar det näs i Åbyfjorden innanför vilken bebyg-
gelsen ligger. Se Näset i Bd �4:2 s. 60. 

Hemmansdelar: Fodenäs el. Furunäs fÖ2¬–æ–*s, fÖ2–¬æ*s, fo2–dÉnæ–s. EKB, Fodenäs EK. 
Namnet betecknar två gårdar. Den sydligare av dem kallades förr Hjälmsängen, var-
om se nedan. För tolkning av Fodenäs se ovan. Skrivningen Furunäs och uttalen  
fÖ2¬–æ–*s, fÖ2–¬æ*s beror väl på att namnet i yngre tid förknippats med trädbeteckningen 
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fura, som i dialekten uttalas fÖ2–r. — Hjälmsängen ja2§mÅ*]ên, ja1§msæ*]e9. EK(B), EK. 
Namnet, som sannolikt är ett ursprungligt ägonamn betecknande den långsträckta 
ägan öster om bebyggelsen, innehåller ordet hjälm m., snarast kanske med betydelsen 
’skyddstak för hö’. Ordet hjälm i denna betydelse ingår ofta i ägonamn, jfr Hjälm-
ängen och Hjälmsäter hos Hedblom �945 s. 220 f. Man kan dock inte utesluta att 
hjälm åsyftar den låga bergsknalle på vilken bebyggelsen nu ligger; och namnet bety-
der i så fall ’ängen vid den hjälmliknande förhöjningen’; jfr Hjälmunge hos Ståhle 
�946 s. 3�8. — Utängen. 7/24 mtl. EK(B), EK. Namnet innehåller utäng, no. uteng, 
f. ’avsides liggande äng; äng i utmarken’. Jfr Uteng i BØ 8 s. 205 och Utäng(en)  
Bd �9:� s. 209.

Torp o.d.: Backehuset. �8�� jb. — Backstugan. �850, �860 Ml. — Bockesten  
bo2K–êste*-n, tp. EK, Båckesten �860 Ml. F.l innehåller djurbeteckningen bock men 
namngivningsgrunden är okänd. Inget i terrängen pekar mot att namnet är ett jäm-
förelsenamn. Jfr Bockestenarna eller Bockesten(en) på Malmön, där namnen avser 
några stora flyttblock och anses kunna åsyfta formlikhet. Se Bd �4:2 s. 99. Det finns 
ytterligare likalydande namn i Bohuslän; de anses innebära jämförelse eller syfta på 
förekomst av bockar. Se Bd 6:� s. 32 med litt. och Bd 20:� s. �46. — Grodalen gro!–da*–N, 
avst. �860 (tp) Ml, EK(B), EK. Bebyggelsen ligger i en dalsänka omgiven av skog. F.l. 
kan innehålla verbet gro ’växa’ eller svenska dialekters groe m. ’(i bygdemålsfärgat 
språk om) spätt gräs (som har växt upp efter slåttern)’ (SAOB G 959); jfr det norska 
dialektala grode m. ’en Græsplan, Grønning’ (Aasen) och materialet i framställningen 
om Grödinge hos Ståhle �946 s. 2�8 ff. Se även Grokasen Bd �9:2 s. �7�. — Grön
vik. EK. F.l. är betingad av den frodiga vegetation som finns ända ner till viken, något 
som inte är helt vanligt i det bohuslänska landskapet. Sannolikt är viken namngiven 
från Åbyfjorden, varifrån man sett hur den gröna sluttningen har speglats i vattnet som 
därigenom stuckit av gentemot omgivningen. — Hagetorpet hA2–gêtÖ*rpêt. EK. San-
nolikt erinrar f.l. om att den söder om huset liggande ägan, som idag skärs av genom 
landsvägen, har varit beteshage. — Hästedalen hæ2steda*–N, tp. �850 Ml, EK. I en dal-
sänka. F.l. innehåller ordet häst. — Hästedalsmyren. Hästedahlsmyren �839 (två tp), 
Hastedalsmyren �850 (tp), Hästedalsmyren �859, Hastedalsmyr �860 (tp) Ml. Vid 
Hästedalen; se dess namn. — Klåvan, avst. EK(B), EK. Bebyggelsen ligger i en gan-
ska trång dal mellan höga berg. Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång 
mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. — L. Moltemyr, avs. EKB, EK. Nam-
net är sekundärt till naturnamnet Lilla Moltemyr, varom se Bd �4:2 s. �26. — Levi
torpet. EK. F.l. innehåller mansnamnet Levi. — Myrhagen, avst. EK(B). Bebyggel-
sen ligger sankt invid en liten sjö. — Nötenäs nø2–dênæ*–s, tp, avst. �8�0, �830, �850 Ml, 
EK(B), EK, �806 K. Bebyggelsen ligger på ett näs. F.l. innehåller nöt (fvn. naut) ’nöt-
kreatur’. Udden användes väl som betesmark. — Ramgel. Ramgjel �830 Ml. Se Ramn-
skäl nedan. — Ramgelsklåvan el. Ramgelskleven. Ramgjällsklefwan, tp. �839 Ml. 
Skrivningen -klefwan beror säkert på sammanblandning av orden klev och klåva vilka 
betecknar delvis olika typer av klyftor i terrängen. Om klev och klåva se inledningen. 
— Ramgjällsmyren, tp. �839 Ml. Se Ramnskäl nedan. — Ramnskäl rA2mncæ*–§. 
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EK(B), EK. F.l. innehåller boh. ramn ’korp’. S.l. ser ut att kunna innehålla boh. skäl 
’snäckskal’. Här är jorden snäckskalsblandad. Sambandet mellan f.l. och s.l. är dock 
dunkelt. Möjligt är att uttalet rA2mncæ*–§ är ett förändrat eller av upptecknaren missupp-
fattat *Ramgel och att den i lantmäterimaterialet påträffade skrivningarna Ramgel och 
f.l. i Ramgjällsklefwan och Ramgjällsmyren (se strax ovan) syftar på samma lokalitet 
som Ramnskäl. S.l. innehåller i så fall gel n. ’trång dal, klyfta’, och syftar troligen på 
den norr om bebyggelsen löpande, kraftiga sprickdal som går genom ett bergsmassiv. 
Om gel se inledningen. — Risvad. Rijswad �748, Risswad �755 Ml. Möjligen bör 
namnet förstås som ’vadet mot bebyggelsen Rished’; det har då avsett ett vadställe 
över det vattendrag som förr korsade vägen mot bebyggelsen Rished. — Skälebacken 
cæ2–§êbA*K–ên. EK, �860 Ml. Bebyggelsen ligger högt uppe på ett relativt kalt berg. F.l. 
innehåller boh. skäl ’snäckskal’ och syftar på att det finns skalsand på platsen. — 
 Soldattorpet sÖlda!tÖrpêt. EK(B). — St. Moltemyr, avs. EK(B), EK. Namnet är se-
kundärt till naturnamnet Stora Moltemyr (varom Bd �4:2 s. �26), som innehåller boh. 
molter ’hjortron’. — Stensjö Brygga, tp. �839 Ml. Torp invid brygga i Stensjöbukten. 
Bryggan hör till bebyggelsen Stensjö. — Varpet va1rpêt. Ml, EK(B), EK, Warpet �860 
(tp). Namnet innehåller boh. varp n. ’vadkast’. Man kastade vad i viken utanför be-
byggelsen. — Ävjen æ!v-je9. EK(B), EK, Efja �820 (stp), Efjen �839 (stp), �850 (tp), 
�860 (stp) Ml. Namnet sammanhänger troligen med ordet ävja f. ’dy, gyttja, sumpig 
mark’. Bebyggelsen ligger i en dalgång varigenom en bäck, Sävbäcken, rinner, och 
Ävjen syftar på sank, gyttjig mark.

Stockebo stÅ2K–êbu*–, by. 

Medeltida belägg: j Stokka budum �39� RB s. 376.
Jordeboksbelägg: y Stackebo �573, y Stackehuff (?!) �573, i Stackehee �58�, i 
Stockhee �586, Stachebrou �659, Ståchebro �665, Ståckebroo �680, Stockebo 
Fr.
Andra belägg efter 1540: Stakkebo �648 NRR 9 s. �97, Stokebroo �669 Db, 
Stockebo �673 K, �7�� Hfl, Stochebo �685 Kb, Stocke-bro �746 Oedman  
s. 234, Ståckebro �748, Ståckebo �755 Ml.

En liten bäck flyter fram genom dalen i vilken Stockebo ligger. F.l. syftar sannolikt på 
att stockar låg som en spång över bäcken. Det äldsta belägget pekar mot att s.l. inne-
håller plural form av fvn. búð f. ’bod’, vsv. bu f., sannolikt syftande på någon typ av 
förvaringsbodar. Beläggen med -bro (Stachebrou �659, Ståchebro �665, Ståckebroo 
�680, Stokebroo �669 osv.) får antas bero på en eller flera skrivares missuppfattning.

Nr � Stockebo. �/� ins. fr. Var �659–�665 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrätt-
ningen (�88� jb). Stachebrou �659, Ståchebro �665, Ståckebroo �680, Ståckebro 
�697, Stockebo Fr.

Nr 2 Stockebo, Lilla, en äng. Var �697 fr. äng; �758 �/� fr. Lilleståckebro �697, St. 
Lilla �7�9 jb, Lilla Ståckebro �748 Ml.
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Hemmansdelar: Björkeliden bjö2r-Kêli'e. �/4 mtl. EK(B), EK. F.l. syftar på förekomst 
av björk. Vid uppteckningstillfället (�930-talet) växte här björkar. S.l. innehåller lid f. 
’sluttning’ och syftar på den bergssluttning där bebyggelsen ligger. 

Torp o.d.: Backarna. Backarne, �820 Ml. — Botten el. Dammbotten. Botten EK, 
Dammbotten EK �935–40. Bebyggelsen ligger invid en smal, mellan berg belägen 
utlöpare av en äga. Marken är bitvis sank. Namnen innehåller botten m., som ofta 
 förekommer i namn betecknande lågt liggande mark, ofta den del som ligger längst in 
eller längst bort i ett låglänt, ofta sankt, område. F.l. i namnet Dammbotten kan syfta 
på en numera utdikad eller på annat sätt försvunnen damm. — Dammen dA!m–ên, tp. 
�830, �839 Ml. Torpet är olokaliserat. Namnet har kanske samband med Dammbotten 
ovan. — Hästhagen hä2s-thA*wên. �8�0 Ml, �825 jb, �839 (två beb. varav en bst.), �860 
(en beb.) Ml. — Klevemyr, tp. Klefvemyr �850 Ml. Myren vid bebyggelsen är nu-
mera utdikad. F.l. innehåller klev f. i bet. ’klyfta; klyfta i brant berg där man kan gå’ 
och syftar på en klyfta i berget intill. Denna användes troligen som passage i äldre tid. 
— Liden, avs. EK(B), EK. I en sluttning. Namnet innehåller lid f. ’sluttning’. — 
 Lunden, tp. �860 Ml. Namnet innehåller lund m. ’mindre skog’. — Orreklåvan, tp. 
Orreklofvan �860 Ml. F.l. innehåller antingen fågelbeteckningen orre eller boh. orr 
’al’. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se 
inledningen. — Ödegården. �825 jb, Ödegården �830, �850 (und.) Ml. Det saknas i 
nuvarande forskningsläge uppgifter om att någon ödegård funnits här. Namn innehål-
lande ordet ödegård vittnar om att en gård under någon period legat öde och att mar-
ken brukats under annan gård. Om ödegårdar se Ödegården el. Ödegårdarna och 
Ödby i Askums sn.

Stubberöd stú!b–ÉrÉ, stU2b–Érø–. �/4 sk. Var �659–�697 kyrkoh.; �7�9, �758 kr. Från kr. 
till sk. �795 (�825 jb). 

Medeltida belägg: j Stubba rudi �3�7 DN 3 s. �07.
Jordeboksbelägg: Stuberöed �659, Stubberödht �665, Stubberöödh �680, Stub-
berödh �697, Stubbered �758, Stubberöd �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Stuberö �665 Kb, Stubberö �67� Db, Stubberud �673 
K, Stoberö �685 Kb, Stubberöd �7�� Hfl.

Namnet är sammansatt av orden fvn. stubbi m. ’stubbe’ och röd ’röjning, om vilket 
senare se inledningen. Det kan vara enledat och då innehålla ett fvn. *stubbaruð n., 
vilket sannolikt använts om nyodling eller röjning på skogsallmänning med skatteka-
raktär liknande den som hos stubbejord och stubbehemman, dvs. jord eller hemman 
som upptagits på allmänningsmark och innehades med en genom nyodling förvärvad 
ärftlig nyttjanderätt (SAOB S �3�36). Möjligen användes ordet även om jord hörande 
under stubb- och röjselrätt, vilken bl.a. innefattade rätten att fälla träd för husbehov. 
Om stubb- och röjselrätt se SAOB S �3�29. Se även Stubberöd Bd �5 s. 88 och där 
anförd litteratur. 
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Torp o.d.: Hitre Platsen hi2dårÉ pla–!sÉn, tp. Ingick i de torp som tillsammans kallades 
Platserna, se nedan. — Inre Platsen i2n–årÉ pla–!sÉn, tp. Ingick i de torp som tillsam-
mans kallades Platserna, se nedan. — Platserna pla2–sanÉ. EK, Platsarna EK �935–40. 
I den numera försvunna bebyggelsen Platserna ingick torpen Hitre Platsen och Inre 
Platsen. Namnen innehåller ordet plats m. ’torp, mindre hemman’. Här är numera 
beteshagar. — Hällan. �8�0 Ml. Namnet innehåller hälla f. ’(flat) berghäll, stenhäll’. 
— Kärrstorpet cä!–ctÖ*rpÉt. Sank mark här. F.l. innehåller kärr n. ’(bevuxen) sank 
mark’, om vilket se inledningen. 

Stämmen stä!m–e, stæ!m…e. 

Jordeboksbelägg: Stemmen. Oskattl. tp under Åby �697, en äng �7�9, Stäm-
men �88� jb, Fr.
Andra belägg efter 1540: Slemmen(!) �648 NRR 9 s. �97, Stämmen �748, 
�755 Ml, Stemmen �806 KrA Hermelin �7, Stämmen, ett tp EK(B). 

Stämmen var i äldre tid ett torp under Åby. Det friköptes sedan. Bebyggelsen  
Stämmen utgörs av Storstämmen (sto2–ctæ*m…e) och Lillestämmen (lI2l-êstæ*m…e). Torpen 
kallades gemensamt Stämmetorpen (stæ*m–EtÖ*r-pe9). Namnen innehåller stämm f. ’för-
dämning’. Mellan bebyggelsen Lunden (varom se under Åby) och Stämmen flyter en 
bäck, och invid denna bäck låg förr en kvarn. Vattnet dämdes upp vid Stämmen. 

Svenseröd svä!n–sÉre, svä!n–sÉrø–. �/8 sk. Har varit skatteåker, betecknad som äng �659, 
�665, och �666 utökad till �/8 mtl. 

Jordeboksbelägg: Suennsrødt, for Suensrødt �573, Aff Suenndtzrødt SP, �58�, 
HL, �586 SP, Suenssröed �659, Suänssrödh �665, Swenssröödh �697, Swense-
red �758, Svensseröd �8��, Svenseröd Fr.
Andra belägg efter 1540: Suennzrøt �602 Lr, Swensrudh �665 jrp, Swensrödh 
�67� Db, Svensröd �748, Swense:d �755 Ml.

F.l. innehåller genitiv av mansnamnet Sven. S.l. innehåller röd ’röjning’, varom se 
inledningen.

Torp o.d.: Oskarsro. EK. Detta unga namn är ett utslag av mönsterbetingad namngiv-
ning, om vilket se inledningen (om bl.a. -ro). — Västerlid, avs. EK(B), EK. I en 
sluttning i västra delen av den dalgång i vilken Svenseröd ligger. Jfr Österlid. — 
 Västra Betesliden, avs. EKB. Svag namnkaraktär. — Österlid. EK. I en sluttning i 
östra delen av den dalgång i vilken Svenseröd ligger. Jfr Västerlid.

Säm sæm–, säm–. �/� sk. 

Jordeboksbelägg: y Sem (i Askums sn) �544 NRJ 5 s. �77, y Sem HL, SP,  
(2 ggr) �573, i Sem HL, �58�, i Semm �58� SP, i Sem HL, �586 SP, Zemb, 
Semb �659, Sämb �665, Sämm �758, Säm �8��, Fr.
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Andra belägg efter 1540: Sem �59� Akt. s. 54, Sem �594 JN s. 229, Semb �602 
Lr, Sämb �660 Db, Semb �665 jrp, Sem �666 Kb. 

Säm är ett i Bohuslän flerstädes förekommande namn (se t.ex. OGBReg). F.l. innehål-
ler kompositionsformen Sä- av fvn. sœr m., sjór m. ’sjö’ (Norrøn ordbok). S.l. inne-
håller hem, sannolikt med betydelsen ’gård’, varom se inledningen. Namnet åsyftar 
läge nära Bottnefjorden. Mellan Säm och havet ligger den yngre gården Sparöd. 

Torp o.d.: Dalarna el. Bolltorpet bó2l-tö*r-pêt, avs., avst. EK(B), Dalarne �748, Dahlen 
�755, Dahlarne �839 (stp), Dalarne �850 (stp) Ml. Bebyggelsen ligger en sprickdal 
som delar sig i flera grenar. Sannolikt åsyftar den plurala formen Dalarna detta. Be-
byggelsen, som under en period var soldattorp, kallades också Bolltorpet. Här bodde 
under en period en soldat med namnet Boll. — Nybygget, bst. �860 Ml. Namnet är ett 
utslag av mönsterbetingad namngivning. Nybygget är ett vanligt namn på bebyggelser 
som vid namngivningstillfället var nyanlagda. — Sjöbacken el. Sjöbackarna. Sjö-
backen �8�� jb, �820, �830 (förp.torp), �839 (förp.torp), Sjöbackarne �850 (f.d. stp) 
Ml. I bergsbackar ner mot havet. — Sjölyckan. Sjölycken �8�0 Ml. F.l. åsyftar läge 
nära Bottnefjorden. S.l. innehåller lycka f. ’inhägnad betesmark; avgränsad åker e.d.’.

Toften, ett torp. Var �659–�758 äng; �665, �680 skattlagd äng. 

Jordeboksbelägg: Tøfftt HL, aff Tyffte HL, aff Tyfftt �573, Aff Thufft SP, Tufft 
HL, Aff Tiufft �58�, i Thufft HL, Aff Thufftenn SP, Aff Thufft, i Thufftenn 
�586, Thoften �659, Tofften �665, Toften �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Toffte �602 Lr, Tyfftan (äng under Rörby gårdar, jfr 
Framme �999 s. �93) �665 jrp, Tofften (under Torp och Rörby) �748, �755 Ml.

Toften har under en period varit ödegård. Av bl.a. skrivningar i jb (�573 och �659) 
framgår att marken brukades under Rörby och Torp (jfr ängnamnet Tyfftan �665). Se 
vidare Framme �999 s. �93 f. Namnet innehåller tyft f. eller toft f., sannolikt med be-
tydelsen ’enskild mark med hus, hustomt’ eller ’ödetomt’. Om toft, tuft, tyft se inled-
ningen. 

Toftestad tÖ2s-tA*, tÖ2ftÉstA. �/2 fr. (»Ladugård» �758, �88� jb.) Tillhör Hvitfeldtska 
stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: Thottesta �544 NRJ 5 s. �73, y Tufftesta KrL, y Tofftesta  
(2 ggr) �573, i Thofftesta KrL, i Thorrista �58�, i Thufftesta KrL, i thogge-
stalle �586, Toftestad �659, Fr, Töftestadh �665, Toftestadh �680, Tofftestad 
�7�9.
Andra belägg efter 1540: Tofftestad �594 JN s. 225, �607 OKK s. 8, Toftestad 
�650 NRR �0 s. 99, Tofftesta �678 Kb, Ladugl. Tyftestad �755 Ml, Tottesta 
�673 K.
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F.l. innehåller toft, tuft f., sidoformer till tomt. Se Toften ovan och inledningen om 
detta element. S.l. innehåller namnelementet sta(d). Se inledningen om detta. 

Torp o.d.: Kasen, bst. �860 Ml. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthug-
gen del av en skog’. — Kvarnhogen Kvä2–Nho*wÉn el. Ståltorpet stå2–§tÖ*rpêt. Kvarn-
hogen EK. F.l. i namnet Kvarnhogen syftar på en kvarn som fanns här. S.l. innehåller 
hog m. ’höjd’, varom se inledningen, och syftar på att bebyggelsen ligger vid en bergs-
knalle. F.l. i namnet Ståltorpet syftar på att det under en period bodde en gubbe vid 
namn Stål på torpet. — Lilla Mulekärr, tp. �839, �850 Ml. Se Mulekärr. — Mule
kärr mu!–§Écä*r-, tp. �820, �830, �850 Ml. Eftersom platsen i nuvarande forskningsläge 
är olokaliserad, är det vanskligt att uttala sig om namnets sakliga bakgrund. F.l. kan 
dock innehålla boh. mule m. ’mynning’ och syftar då kanske på att ett vattendrag myn-
nar ut i någon närliggande vattensamling e.d. S.l. innehåller kärr n.’buskage; sump-
mark’, varom se inledningen. — Månshagen mA2nshA*w)Én, mA!n–sha*w–ön. EK. Här 
bodde under en period en person med namnet Måns. — Rösemyren rU2s-Émy*_re,  
ru2s-Émy*_r. EK, �820, �830, �860 (tp) Ml. I detta mycket fornlämningsrika område 
finns flera rösen på intilliggande berg. — Stockklåvan. EK. F.l. kan syfta på att man 
förr haft gillerstockar för djurfångst på platsen. Dessa sattes ofta i klyftor och trånga 
bergspass. S.l. innehåller klåva m. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, 
varom se inledningen.

Torp tÖ1rp. �/� sk. 

Medeltida belägg: j Þorpe �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s.�05, ij Thorpe  
[i Askums sn] �350–5� Akershusreg. s. �03, j Þorpe �39� RB s. 377, 378,  
a Þorpe (under Bärfendals kyrka) �399 RB (tillägg) s. 540. 
Jordeboksbelägg: y Thorptt (i Askums sn) �544 NRJ 5 s. �78, y Thorp HL, SP, 
�573, y Torp �573, i Thorp HL, SP, �58�, �586 SP, i thorp HL, �586, Thorp 
�659, Torph �665, Torp �758, Fr.
Andra belägg efter 1540: Thorpp �602 Lr, Thorp �602 LrAP, �604 Lr, Torp 
�669 Kb.

Namnet innehåller torp, i detta fall troligen med betydelsen ’nybygge’. Om namn-
elementet torp och dess betydelseutveckling se inledningen och där anförd litt. Torp 
består av två gårdar: Utgården och Framgården.

Torp o.d.: Bövelsbacken. Böfvelsbacken �8�� jb. F.l. innehåller bövel ’bödel; djävu-
len’ (SAOB B 4854) men namngivningsgrunden är okänd. — Dammen, stp. �8�0, 
�820 Ml. — Grindhagen. Grinhagen �820 Ml. — Grindehögen. Grinnehögen �8�0 
Ml. Avser möjligen samma som föregående. — Kalvhagen. Kalfhagen �8�0, �820 
Ml. — Kasehagen. �8�� jb. F.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av 
en skog’. — Kleven, tp. Klefven �820 Ml. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i 
brant berg där man kan gå’, varom se inledningen. — Knippeln KnI!p—Él, bst. �860 Ml. 
Backstugan låg i utmarken mellan Ebbilslätt och Rörby. Namnet kan möjligen inne-
hålla knippel m. ’fröhus på lin’ i den betydelse ’rund kulle, runt berg e.d.’ som man har 
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räknat med i andra bohuslänska ortnamn. Se Geddeknippeln Bd �2:2 s. 75 och Knipp-
larna Bd �9:2 s. 207 f. — Liden. EK. Namnet innehåller lid m. ’sluttning’. Bebyg-
gelsen ligger i sluttningen av ett berg. — Myrehagen. �830 Ml. — Sinka se2]kA). 
Zinka �820, Sinka �830 Ml. Namnet innehåller möjligen substantivet sinka f. ’dröjs-
mål, något som vållar försening’ eller en bildning till verbet sinka ’vara sen, söla, 
fördröja’. Namngivningsgrunden är okänd. Jfr dock Sinkan Bd �5 s. �75 där namnet 
antas syfta på att det gick långsamt att odla på torpet. — Toften. �8�0 Ml. Namnet 
innehåller toft f., biform till tomt, sannolikt med betydelsen ’enskild mark med hus, 
hustomt’ eller ’ödetomt’. Om toft se vidare Toften ovan och inledningen. — Trånget 
tra1]_Ét. EK. Namnet innehåller trång n. ’trångt ställe, passage’ (jfr t.ex. Trångeberget 
Bd �9:2 s. ���). Namnet kan syfta på att bebyggelsen uppfattats som inklämd mellan 
det förbiflytande vattendraget och den öster om huset liggande höjden. — Tyften. 
�820, �830 Ml. Namnet innehåller tyft ’tomt’, en variant av toft, tomt varom se vidare 
i inledningen. — Åbacken el. Åbanken, tp. Åbacken �830, �839, Åbanken �850 Ml. 
Invid torpet flyter ett vattendrag. — Ådalen å1–da*–N, å2–da*–“, stp. EK(B), EK, Ådahlen 
�830, (två beb. varav ett stp och en bst.) �839, Ådalen (stp) �850 Ml. Namnet beteck-
nar vad som ursprungligen var ett gammalt soldattorp och under en period även en 
backstuga. Torpet låg vid i en dalsänka vid Kleve å. 

Tossene tÖ2s-ÉnÉ. �/� ins. fr. Var �659, �665 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrätt-
ningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: y Thoßinng, y Thoßing �573, i Thoßinngh �58�, �586, Tos-
senne �665, Tossene �659, Fr.
Andra belägg efter 1540: Thossennhe �602 Lr, Thosene �648 NRR 9 s. �97, 
Tossene �666 Kb, Tossenne �748 Ml.

Bebyggelsen, en kyrkby bestående av sex gårdar, har givit namn åt Tossene socken. 
S.l. i Tossene innehåller vin ’betesmark, äng’. Om denna namntyp se inledningen och 
även Legene ovan. Janzén (�932–33 s. 239) ser i Tossene ett gammalt vattendrags-
namn *Tos(s)a. Han återför detta på den germanska roten *tus- ’ruska’; jfr norska dia-
lekters tossa ’rassle, ruska’ (Aasen, Ross), ’rasle, om lyden av gaaing i høi’ (Torp), 
svenska dialekters tåsa ’susa, brusa, dåna; om havet’ (Rietz). Han ansätter en bety-
delse ’den tumlande’ för namnet. Detta stämmer väl med sakförhållandena, eftersom 
vattendraget i sitt lopp bildar flera forsar. Se vidare Bd �4:2 s. 34 om *Tos(s)a eller 
*Tos(s)ā.

Hemmansdelar: Hedarna he2-anÉ. �/8 mtl. EK(B), EK. Med tanke på platsens topo-
grafi kan hed f. här snarast antas ha betydelsen ’öppen ljungmark’. Om hed se in-
ledningen. — Nord. �/8 mtl. EK(B), EK. I norra delen av kyrkbyn. — Gatan el. 
Rättaregården. �/8 mtl. EKB. Namnet Gatan innehåller gata f. ’väg, landsväg, by-
väg’ och syftar på den gamla väg som förr gick här. F.l. i namnet Rättaregården syftar 
troligen på att en rättare bodde här. Jfr OGBReg.
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Torp o.d.: Anneberg, avs. EK(B), EK. Detta unga namn är ett utslag av mönsterbe-
tingad namngivning. Det finns flera likalydande namn i området. Om denna namntyp 
se inledningen och Benson �972 s. 34 ff. — Berlineberg, avs. EK(B), EK. Namngiv-
ningsgrunden för detta unga namn är okänd. — Björkhagen, avst. EKB. — Djupe
dal, två tp. �850, �860 Ml. I dalgång. — Ekehagen. �8�0 Ml. — Ekehogen, tp. �820, 
�830 Ml, �825 jb, �843 T nr ��4. F.l. åsyftar ekbestånd. S.l. innehåller hog m. ’höjd’ 
varom se inledningen. Vid en höjd. — Ekeskogen, tp. �839 Ml. — Fabriken. �860 
Ml. — Karlsberg, avs. EK(B), EK. F.l. syftar på en person vid namn Karl Öst som 
under en period ägde stället. Namnet är sannolikt ett utslag av mönsterbetingad namn-
givning. — Klaralund, avst. EK(B), EK. F.l. innehåller kvinnonamnet Klara. Nam-
net är ett utslag av mönsterbetingad namngivning. — Kristineberg, avs. EKB. F.l. 
innehåller kvinnonamnet Kristin(a). Namnet är ett utslag av mönsterbetingad namn-
givning. — Ljungby, avs. EK(B), EK. Namnet är ungt. I äldre tid uttalades ordet 
ljung vanligen lyngn i dialekten. Bebyggelsen ligger vid ljungbevuxen mark. — 
 Myren. �7��, Myran �7�9 Hfl. — Myrhuset. �8�� jb. — Solhem, avst. EK(B), EK. 
Vanligt namn som ofta förekommer bland unga bebyggelser. Namnet är ett utslag av 
mönsterbetingad namngivning, se inledningen.

Uleberg u–2§Ébä*rj, by. 

Jordeboksbelägg: y vlleberg �544 NRJ 5 s. �77, y Wlleberg SP, y Wlleberg 
KrL, y Wlffueberg, y Ulleberg, y Welleherig �573, i Wlleberrig �58� SP, �58�, 
Wlffueberrig KrL, Wlffbierrig �58� HL, i wlffuebergh KrL, HL, SP, �586, 
 Vlleberig �586 R, Ulleberg, Wleberg �659, Ulebärgh �665, Ullebärg �680, 
Uhlebärg �697, Ulleberg �7�9, Uleberg �825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Wlffueberg �602 Lr, Vlleberr �602 LrAP, Uleberg 
�665 jrp, Wlebärgh �669, Whlebärgh �670 Db, Wleberg �67� Kb, Ulleberg 
�673 K, Uleberg �746 Oedman s. 234, �787 Sillsalterier.

Namnet kan återgå på ett fvn. *Ulfaberg ’Vargberget’. Jfr Ulegrän nedan. S.l. åsyftar 
det vidsträckta, relativt avgränsade berg som ligger strax öster om den nuvarande tät-
orten Ulebergs hamn. Möjligen innehåller f.l. istället boh. ula u–2§É f. ’uggla’. Om 
namnet återgår på ett fvn. *Ulfaberg kan f.l. ha associerats med ula ’uggla’. Uleberg 
bestod i äldre tid av två gårdar av vilka den ena i äldre tid tycks ha varit klosterjord. 
Om Ulebergs två gårdar och skatteskillnaderna dem emellan i äldre tid se Framme 
�999 s. �95.

Nr � Uleberg Övergård. �/2 sk. Var �659–�697, �758 �/� sk. U. öfwergl �7�9,  
U. öfre �758, Öfr. Uhleberg �806 K, U. Öfvergården �8��, Uleberg Öfvergård �88� 
jb, Uleberg Fr.

Nr 2 Uleberg Nedergård. �/2 sk. Var �659–�697, �758 �/� sk. Från �/� till �/2 mtl 
�666 (�825 jb). U. Nedergl �7�9, U. Nedre �758 jb, Ned. Uhleberg �806 K, Uleberg 
Nedergård �88� jb.
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Torp o.d.: Amunddal. EK, Amundsdalen �860 Ml. I en dalgång. Bebyggelsen haft 
fått namn efter Jakob Amundsson som under en period ägde stället. — Ekebacken, 
bst. �850 Ml. — Flatholmen. �850 Ml, EK(B), EK. F.l. i namnet (varom se vidare Bd 
�4:2 s. 45) syftar på att holmen är flat. Den beboddes av strandsittare (dvs. jordlös 
strandbo med fiske som huvudnäring och med hus på ofri grund). — Hirnan (?). �8�� 
jb. Namnet är otolkat. — Kvarn(e)myr, tp. Qvarnemyr �830, Qvarnmyr �839, �850 
Ml. Vid myren Kvarnemyren (varom se Bd �4:2 s. �49). Här låg i äldre tid en kvarn. 
— Kvibacken Kvi1-bAKÉn, två avs. EK(B). Vid Kvit nedan. — Kvit Kvi-t. EK. Namnet 
innehåller kvi n. ’kringgärdat åkerstycke dit boskapen om sommaren släpps för att 
göda åkern’. — Olsro. EK. F.l. innehåller mansnamnet Olof/Ola. Om sådana unga 
mönsterbetingade namn på -ro se inledningen och Benson �972 s. 34 ff. — Stensbo. 
EK �935–40. F.l. innehåller sannolikt mansnamnet Sten. Jfr det närliggande Stensvik 
nedan. Sådana unga namn på -bo är ofta utslag av mönsterbetingad namngivning, se 
inledningen. — Stensvik. EK. Vid stenbemängd vik. — Stensvik sillsalterier. Stens-
wik Sillsalterier �787. Salteri vid Stensvik (föregående). — Strandhamn. EK. S.l. 
innehåller hamn f. ’beteshage, (gemensamt) utmarksbete’ och namnet betyder ’betes-
hagen vid stranden’. — Ulebergshamn, avs. Vlffuebergs haffn �594 JN s. 226, 
 Vllebergshaffnn �597 JN s. 536, Wlbergshaffnn, Wllbergshaffnn �6�6 NHD s. 75, 
Wlbergshauffn �6�6 NHD s. �46, Ullebjergshavn �625 NRR 5 s. 499, Wllberrigs-
haffn �629, �632 Glostrup s. �07, 95, i Wlbergzhaffn �660 MHjb s. 85, i Wllbergs-
haffn �660 MHjb s. 86, Ulbergshampn �663 Db, Wlbergshafn �667 Kb, Ullebergz-
hamn �673 K, Ulleberghamn �7�� Hfl, Ulebergs hamn �748 Ml, Ulebergshamn 
EK(B). Ulebergshamn är idag ett samhälle innanför viken Strandhamnskilen. Denna 
utgör en utmärkt hamn och innanför den växte samhället upp på gården Ulebergs 
 utmarker. — Utsikten, avs. EK(B). Namnet åsyftar högt läge. Det är ett utslag av 
mönsterbetingad namngivning. — Östorm ø2s-tÖrm. �8�� jb, �820 Ml, EK. Namnet 
betecknar ett hus, som förr var ett båtsmanstorp, på östra sidan av den udde på vilken 
bebyggelsen Strandhamn ligger. Namnet är dunkelt.

Ulebergshamns m:e. EKB, Ulebergshamn m:e EK �935–40. Numera tätort. Se 
under Uleberg ovan.

Ulegrän u2§êgræ*–n, u2–§Égrän– (Ulegren jr). �/2 ins. fr. Var �659, �665 fr. Tillhör Hvit-
feldtska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Medeltida belägg: j Vlfua græin �39� RB s. 376.
Jordeboksbelägg: Wllegreen �659, Ullegren �665, Uhlegren �697, Ulegren 
�825, Ulegrän Fr.
Andra belägg efter 1540: Ullegren �648 NRR 9 s. �97, Wlegren �680 Kb.
Inbyggare kallas: u2–§ögrE*–n.

Området i vilket Ulegrän ligger kännetecknas av vild och bergig natur. Gården ligger 
relativt avsides nedanför ett högt berg. Strax nordost om gården möts två bäckar. Så-
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som framhållits av Harry Ståhl (�950 s. �27) kan det i bebyggelsenamnet Ulegrän 
dölja sig ett vattendragsnamn på *Ulv- ’ulvån’, som betecknat den större av de två 
bäckarna. Namnet Ulegrän bör då förstås som »Ulvåns förgrening». Om vattendrags-
namnet se vidare Bd �4:2 s. 34. 

Torp o.d.: Huset, bst. �8�0 Ml, �825 jb. — Pers kas pæ2–S KA!–s. EK. I en liten glänta i 
skogen. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. 

Valla va2l-a, by. 

Medeltida belägg: Valla �5�9 NRJ 3 s. �6.
Jordeboksbelägg: y Walle, y walle (2 gd) �544 NRJ 5 s. �74, y Walle KrL,  
y Valle (2 ggr), y Wallø (?) �573, i Walle KrL, (2 gd) �58�, i walle KrL, (2 gd) 
�586, Walle, Wahle �659, Walla �665, Valla Fr.
Andra belägg efter 1540: Valle (4 gaarde) �594 JN s. 228, Wallde �602 Lr, 
Walle �602 LrAP, �604 Lr, Walla �660 Db, Valla �673 K.

Byn Valla är en av socknens största sammanhängande åkerbruksenheter på totalt fyra 
mantal och är centralt belägen nära Tossene kyrkby. Området är mycket rikt på forn-
lämningar. Namnet innehåller plural av fvn. vǫll m. ’slätt, öppet fält’, sv. vall. Jfr 
sockennamnet Valla på Tjörn Bd 7 s. 98. Se i inledningen om de mycket omdiskute-
rade plurala namnen. 

Nr � Valla Östergård va2l-a ø2stÉrgå*–§. �/� sk. Var �659–�758 kr. Från kr. till sk. 2/3 
�760 + �/3 �824 (�825 jb). V. Östergl �697, V. Ofergl(!) �7�9, Walla Östergård �8�� 
jb, Valla Östergård Jr, Fr. 

Nr 2 Valla Sörgård va2l-a sø2–rgå*–§. �/� sk. Var �659–�758 kr. Från kr. till sk. �/2 �803 + 
�/2 �824. V. Södergl �697, V. Sörgl �7�9, V. Sörgården �8��, Walla Sörgård �88� jb, 
Valla Sörgård Jr, Valla Fr.

Nr 3 Valla Västergård va2l-a væ2stÉrgå–§. �/� uts. fr. Var �659, �665 fr.; �758 ofr. fr.  
V. Wästergl �697, Walla Vestergård �88� jb, Valla Västergård Jr, Valla Fr.

Nr 4 Valla Norgård va2l-a no–2§gå*–§. �/� uts. fr. Var �659, �665 fr.; �758 ofr. fr. V. Nedergl 
�697, V. Norgl �7�9 jb, Walla Nolgl. �748 Ml, Nohlgl �758, Walla Nordgård �8�� jb, 
Valla Norgård Jr, Valla Fr.

Hemmansdelar: Svalebacka sva–2§ÉbA*K–a. �/2 mtl. EK(B), EK, Swalebacken �825 jb. 
Uppges vara alternativt namn på Valla Västergård. Namnet betraktades som ett ök-
namn på nämnda gård som är den nordligaste i byn. Norr om boningshusen fanns en 
sandtäkt som vid uppteckningstillfället (�930-talet) var en gräsvall. Denna kallades 
Svalebacken. Se Bd �4:2 s. �73.

Torp o.d.: Asplunden. EK(B), EK. Ungt namn. Namnet är sannolikt ett utslag av 
mönsterbetingad namngivning. — Båtsmanstorpet bÅ2s-manstÖ*rpet. Norr om Valla 
Västergård. — Dammen dA!m–Én, stp. �839, �850 Ml. Här fanns förr en kvarndamm. 
— Edeberg. EK, Edsberg EK �935–40. F.l. innehåller sannolikt ed(e) n. ’mellan två 
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farbara vatten belägen landtunga’ m.m. Berget, vid vars fot bebyggelsen ligger, skjuter 
ut som en tunga mellan två vattendrag. Om namnelementet ed se Bd �9:2 s. �7 med 
litt. — Grindehagen, und. Grinnehagen �860 Ml. — Grindehogen. Grinnehogen 
�839 Ml. Namnet åsyftar sannolikt samma bebyggelse som Grindehagen. Om skriv-
ningen är korrekt, innehåller s.l. hog m. ’höjd’ varom se inledningen. — Haga, två 
avs. EK(B), EK. Det unga namnet kan innehålla det vanliga hage men är möjligen 
istället uppkallelse med något av de mer kända Haga som förebild. — Heden, tp. 
�820 Ml. Namnet innehåller hed f., här i betydelsen ’öppen ljungmark’ eller ’gemen-
sam betesmark’. Om olika betydelser av ordet hed se inledningen och Palm �976  
s. 48 ff. — Höjden el. Henriksberg, avs. EKB, Höjden EK. Bebyggelsen ligger vid 
en mindre höjd. F.l. i Henriksberg innehåller namnet på en ägare (EKB). Namnet är 
sannolikt ett utslag av betingad uppkallelse. — Kalvhagen, stp. Kalfhagen �830, 
�850 Ml. — Kärret. �8�0 Ml, �8�� jb. Namnet innehåller kärr n., här sannolikt i 
betydelsen ’skogsdunge på sankmark’. Om ordet och namnelementet kärr och den 
komplexa bild namnmaterialet i Bohuslän uppvisar se vidare inledningen. — Liljas
torpet lIljastÖ*rpet. EK. F.l. innehåller soldatnamnet Lilja. En soldat med detta namn 
bodde under en period på torpet. — Lustehagen, btp. �839, �850 Ml, Lusthagen �825 
jb. F.l. innehåller det vanliga soldatnamnet Lust eller Lustig. — Långekärr, tp. �830, 
�850, Långekjärr �8�0 Ml. Vid ägan Långekärr varom se Bd �4:2 s. �69. — Myren, 
avs. EK(B), EK. Myrmark här. — Soldattorpet sÅlda!–tÖrpÉt. EK. Gammalt soldattorp. 
— Solliden, f.d. stp. �839, �850 Ml. Namnet innehåller sollid f. ’backe, sluttning  
som ligger utsatt för solen under större delen av dagen’. Namnet är vanligt och ett 
utslag av mönsterbetingad namngivning, om vilken se inledningen. — Springhagen 
spre2]hA*w–Én. Norr om Valla på gränsen till Skälle. Vid uppteckningstillfället (�930-
talet) låg huset öde. Namnet innehåller boh. spring n. ’källsprång’. Här fanns en källa. 
En person med binamnet Springen bodde här. — Vallby, avs. EK(B), EK. Ungt namn 
vars f.l. innehåller bynamnet Valla, varom se ovan. — Valla kärr, stp. Walla kjärr 
�8�0, Wallekjerr �820 Ml. F.l. innehåller bynamnet Valla. S.l. innehåller kärr n. 
 ’buskage; sumpmark’, varom se inledningen. — Varpet, tp. Warpet �825 jb, Warpet 
�830, �850 Ml. Namnet innehåller sannolikt varp n. ’kasthög; hög av stenar och kvis-
tar, som på platsen för ett dråp eller annan bråd död uppkastats av förbipasserande’.

Varås vA2–§å*–s, kallas Valås (EKB). �/4 sk. Var �659, �665, �697 prästbolsh.; �7�9–
�825 kr. 

Medeltida belägg: j Vardase �39� RB s. 377. 
Jordeboksbelägg: Waraaes �659, Waråhs �665, Wahråz �697, Warås �758, 
Varås Fr.
Andra belägg efter 1540: Hwaråhs �668 Db, Waaraas �677, Waraas �684 Kb, 
Wåhrås �7�� Hfl, Warås �748, Wahrås �755 Ml, Hvalås u. å. KrA XV:4, Valås 
�806 K.

F.l. innehåller sannolikt fvn. varði m. eller varða f. ’varde, opplødd stein til merke 
(Norrøn ordbok). Jfr boh. varde (vale) m. ’uppkastad stenhög, märke’ och norska dia-
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lekters varde m. ’varde, stenhop til merke’ (Torp). Se även Aasen. Bjorvand & Linde-
man s. �264 sammanhåller ordet med no. var ’aktpågivende, varsom, sky’ och därmed 
besläktade ord. Vardarna har använts, och används i viss utsträckning fortfarande, som 
sjömärken och är viktiga vid navigation i samband med t.ex. småfiske. De användes 
förr även, såsom sannolikt är fallet här, som vägvisare i inlandet. Namnet syftar på den 
söder om gården liggande långsträckta höjd som numera bär namnet Valeberget (var-
om se Bd �4:2 s. ��6).

Torp o.d.: Carlshagen, f.d. stp. �830, �839 Ml. F.l. innehåller mansnamnet Carl. — 
Kocketorpet KÅ2K–ÉtÖ*rpÉt. F.l. innehåller sannolikt soldatnamnet Kock. Jfr t.ex. Kock-
ängen Bd �4:2 s. �48. Här bodde en person med binamnet Kock-Olle. 

Vik vi1-g. 3/8 ins. fr. Var �/� fr. �659, 3/8 ins. fr. �697–�88�. Tillhör Hvitfeldtska sti-
pendieinrättningen (�88� jb).

Medeltida belägg: j Vijk �3�7 DN 3 s. �07, Johnsen �905 s. �05.
Jordeboksbelägg: y Wig, y Wiig �573, i Wiig �58�, i wigh �586, Wigh �659, 
Wijck �697, Wijk �758, Wik �8��, Vik Fr.
Andra belägg efter 1540: Wiig �669, Wig �672 Kb, Wik �7��, Wijk �7�9 Hfl, 
Vyk �673 K, Wyk u.å. KrA XV:4, Vijk �806 K.

De två gårdarna ligger innanför Vikefjord(en), som även bär det alternativa namnet 
Vike kil. Om viknamnet se Bd �4:2 s. 2�.

Torp o.d.: Bryggebacken bry2g_ÉbA*K–Én, avs. EK(B), EK. Bebyggelsen ligger i en backe. 
Sannolikt betecknade namnet ursprungligen backen ner till Vike brygga vid Vikefjor-
den. — Gamlemyr gA2m…§Émy*_r, tp. Sydost om Vik, på gränsen mellan denna bebyg-
gelse och Rörby. Torpet låg intill en torvmosse med likalydande namn, varom se  
Bd �4:2 s. �25. — Kasen, tp. �820 Ml. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; 
uthuggen del av en skog’. — Lövhagen lø!–vhAwÉn. Huset är numera försvunnet. — 
Sandvadet sA2n–vA*–t, avs. EK(B), EK. Invid viken Vike lera. Sannolikt hade man i äldre 
tid ett vadställe över Vike lera här. Ett sandtag fanns vid uppteckningstillfället (�967) 
bakom tomten. — Skälebacken, ett tp och en bst. �839, �850 Ml. Namnet innehåller 
skäl n. ’musselskal, snäckskal, skalgrus, skalsand’ och syftar på skalsand. — Ulve
dalen ú"§vÉda–*N. EK. Gården är numera försvunnen. Vid uppteckningstillfället (�960-
talet) var här betesmark. Platsen ligger i en dalsänka omgiven av vidsträckta berg, 
bland dessa Ulvedalsbergen (Bd �4:2 s. ��5). F.l. innehåller ulv ’varg’.

Vintoppen, en äng; utesluten ur Jr �929 (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: Windtopen �659, Windtoppen �665, Wintoppen �680, 
Wintappen �697, Vintoppen Fr. 
Andra belägg efter 1540: Windoppen (»ähr inthet annat än en lijten sandbacke») 
�665 jrp, Wintoppen (under Uleberg) �748 Ml. 
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En karta från �7�3 (�4-TSS-�3) och storskifteskartan av år �805 (Tossene socken 
 Ulleberg nr �-2) och år �806 (�4-TSS-28) markerar Vintoppens läge i Uleberg. Se 
även Framme �999 s. �95. Det exakta läget är dock ovisst. Ängen tycks ha varit rela-
tivt obetydlig (en formulering i �665 jrp tyder därpå) och ha legat i utmarken. Det är 
oklart vad skrivningen Vintoppen återger. Möjligen är det fråga om ett Vindtoppen 
åsyftande någon för vind utsatt höjd.

Åby å2–by*_, säteri. 2 �/2 fr. Var säteri �697–�758; �8�� 4 �/8 fr. Tillhör Hvitfeldtska 
stipendieinrättningen (�88� jb) 

Medeltida belägg: aby �307 SD 2 s. 5�6 f. (avskr.), aby �307 SD 2 s. 5�7  
(avskr.), aby �309 SD 2 s. 559, i Aby �4�5 SD 3 s. 57, �4�5 SD 3 s. 58, j Aby 
�4�5 DN �6 s. 69, �486 DN �6 s. 3�6, tiil Aaby �554 DN �6 s. 8�4, paa Aaby 
�556 DN �6 s. 820, Aabyy, om Abii �5�4 DN � s. 748 f.
Jordeboksbelägg: Aaby Godtz (3 ggr) �573, Aabye godtzs �58�, �586, Åby 
�697, Fr.
Andra belägg efter 1540: til Aaby �592 JN s. 6�, paa Aaby �597 JN s. 536, 
Aabygaards (gen.) �607 NRR 4 s. �97, Åby �658 K, Aaby gaard �660 Bidr. 2 
s. 96, Aaby gaarde �682 Bidr. 2 s. 98, Aabygaard �648 NRR 9 s. �97, �654 
NRR �� s. �96, �656 NRR �� s. 546, Åhby �660 Bidr. 2 s. 89, Åby �664 Db, 
Abhy �67� KrA XV:C, Åby-Gods �746 Oedman s. 235, 236, Åby Oedman 
�746 , Åby säteri �748 Ml, Aby u.å. KrA XV:�7.

Åby betyder ’gården/byn vid ån’, och f.l. åsyftar ett vattendrag som genomkorsar Åby 
från nordväst till sydöst och mynnar ut i Åbyfjorden. Appellativet å ingår i flera namn 
på större vattendrag i området (se Bd �4:2 s. 30 ff.). I fornvästnordiskan var á ’älv’ 
(Norrøn ordbok, Fritzner) den vanliga benämningen på större vattendrag (NSL  
s. 5�0). Jfr det norska dialektala aa f. ’elv’ (Torp) och ’Aa, Flod’ med tillägget »Mest 
brugeligt i den sydligeste Deel af Landet, hvorimod den nordlige Deel har ’Elv’» 
(Aasen). Ordet å för vattendrag används normalt inte längre i bohuslänskan. S.l. inne-
håller by ’gård, by’, varom se inledningen.

Torp o.d.: Christinefors, kvarn. Christineforss �825 jb. — Dalarna, Ö., V. da2–§anê 

ø!stra, da2–§anê væ!stra, tp. EK, Dalarne, Östra o Västra Dalarna �825 jb. Dalgångar (en 
östlig och en västlig) löper sydväst om torpens boningshus. — Dammen. �830, �850 
Ml. — Gamlehogen, tp. �860 Ml. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom se inledningen. 
— Gatemarken ga*–dêma1rKe. EK, Gatemark �8�0, �820 Ml, �825 jb, Getemark �839, 
Gatemark �860 Ml. F.l. innehåller gata f., här troligen med betydelsen ’bygata’. En 
väg går förbi huset. S.l. innehåller mark f., här sannolikt i betydelsen ’äga, betesmark’. 
Åkrar och ängar finns invid. Om ordet mark i området se Bd �4:2 s. �38. — Gete
klåvan, tp. Geteklåfva �830, Geteklåfwan �839, Geteklåfvan �850 (bst.) Ml. S.l. 
innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se inled-
ningen. — Grinnemyren gri2n–Émy*_re. �825 jb, EK. Myraktig jord på platsen. F.l. åsyf-
tar en numera försvunnen grind. — Hagarna. Hagarne �7�� Hfl. — Holtet, tp. �8�0, 
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Hultet �820 Ml, �825 jb, Håltet �8�0 Ml. Namnet avser även en invid torpet belägen 
skogsmark med bete (varom se Bd �4:2 s. �69). Namnet innehåller holt n. ’liten skog 
m.m’. Om namnelementet hult, holt se inledningen. Numera ligger bebyggelserna 
Storehultet och Lillehultet på platsen (se nedan). — Jubelbacken, tp. �839, �850 Ml. 
Torpet låg sydväst om gården Åby. Namngivningsgrunden är okänd. — Kasen, bst. 
�850 Ml. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. — 
Klypedammen. �825 jb. F.l. kan innehålla boh. klypa f. ’mellanrum’, här sannolikt 
syftande på inklämt läge; jfr det norska dialektala klypa f. ’kløft’, klype n. ’smal berg-
kløft’ och verbet klypa ’knipe, bli trang’ (Torp). — Klåvan, bst. Klåfvan �820 Ml. 
Namnet innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’, varom se 
inledningen. — Kroppedamstorpet KrÖ2p—ÉdAmstÖ*rpÉt. Torpet låg sydväst om gården 
Åby, på gränsen till Ödetoft. F.l. innehåller namnet på en av de dammar som givit 
namn åt åkern Kroppedammarna, varom se Bd �4:2 s. �48. F.l. innehåller fiskbeteck-
ningen kroppa f. ’ruda’. — Kärr, tp. Kjärr �8�0, �839, Kjerr �850 Ml. Namnet inne-
håller kärr n. ’snårskog; sumpmark’, varom se inledningen. Det är, som ofta för namn 
innehållande ordet kärr, svårt att avgöra den exakta betydelsen. — Leoborg le'9obÖ!rj. 
EK, Leoberg �830, �839 Ml. Namnet betecknar en bebyggelse som i äldre tid var ett 
torp. F.l. innehåller sannolikt mansnamnet Leo. Om EK-formen och uttalet är etymo-
logiskt rättvisande innehåller s.l. borg f. i betydelsen ’berg med brant sida’, syftande 
på det väster om huset liggande berg vars ena sida stupar brant omedelbart bakom 
huset. Om namnelementet borg se t.ex. Bd �9:2 s. 76 (Borgen) och Nyman 2000  
s. 22� ff. — Lilla Hultet. �830, �839 Ml. Se Holtet ovan. — Lilla och Stora Hultet. 
Lilla och Stora Håltet �8�� jb. Se Holtet ovan. — Lilla Skogen, tp. �860 Ml. — Lilla 
Smådal, tp. �850, �860 Ml. Se Smådal, Smådalarna nedan. — Lilla Strömmen. 
�8�� jb. Namnet syftar sannolikt på läge invid en liten bäck. — Lilldalen. �825 jb. 
— Lillehagen el. Lilla Hagen, tp. Lillehagen �830, Lilla Hagen �839 Ml. — Lille
holtet lI2l-ÉhÖ*ltÉt. Lillehultet EK. Vid betesmarken Holtet varom se ovan. Storeholtet 
(varom se nedan) ligger intill. — Lugnet lÅ!]nêt, lo!}_öt, tp. �839, �850 Ml, EK. Ligger 
skyddat från vindar i en dal omgiven av skogklädda berg; namnet åsyftar detta läge. 
— Lunden lU!n–. �825 jb, �830, �839 Ml, EK. Omgivet av barr- och lövskog. Namnet 
innehåller lund m. ’lund, mindre skog’. — Mellanhagen. �820 Ml. Hage mellan 
 andra ägor. — Myren. �839, �850 Ml. — Myrarna my2_ranÉ. Myrmark här. — Myr
hagen. �830, �839 Ml. — Nya Stycket, tp. �860 Ml. Namnet, som är ett ursprungligt 
ägonamn, innehåller appellativet stycke n. ’del av åker’ eller allmännare ’(liten) mark-
bit’. Adj. ny åsyftar att åkern är uppodlad senare än angränsande åkrar. — Parald
skogen, tp. �820, �830, �850 Ml, �825 jb, Paralskog �8�0 Ml, Paralskogen �8�� jb. 
Namnets innebörd är oviss. — Paratemarken pa2r-atÉma*rKe. Parattemarken EK. Här 
fanns i äldre tid ett torp. Numera betesmark. F.l. kan innehålla soldatnamnet Parat. Jfr 
Paraten Bd �5 s. �50 och där anförd litt. — Rundsbacken rU!nsbA*K–ên. �825 jb, �820, 
�830 Ml, EK. Gården ligger i övre delen av en sluttning. Gården Runden rU!n (varom 
se ovan) ligger intill. — Rundsängen rU!n–sæ*]e. �8�0 Ml. Namnet betecknar även den 
intill huset liggande ängen. På gränsen till gården Runden (varom se ovan). — Skogen 
sKÅ!w–ên. �748, �755, �8�0 Ml, �825 jb, EK. Intill granskog. — Skogsklåvan, tp. 
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Skogsklåfvan �850, �860 Ml. S.l. innehåller klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan 
höga berg o.d.’, varom se inledningen. — Smådal, Smådalarna. Smådahl �820, 
�830, Smådal �850 Ml, Smådalarne �806 KrA Hermelin �7, Smådalarne �8�0 Ml. 
— Storeholtet sto2–rÉhÖ*ltÉt, Storehultet EK. Vid betesmarken Holtet, varom se ovan. 
Lilleholtet (varom se ovan) ligger intill. — Strandbacken stra2n–bA*K–ên, tp. �8�0, �820 
Ml, �825 jb, EK. I en backsluttning ner mot Åbyfjordens strand. — Strandhagen, tp. 
�8�0, �820 Ml. Vid Åbyfjorden. — Svalebacken, tp. �850, �860 Ml. F.l. innehåller 
fågelbeteckningen svala. — Torningsplatsen. »undher Åby godhs» �663 Db. Avser 
sannolikt samma bebyggelse som Törnängshogen nedan. Troligen har -ä- i Törnäng- 
blivit eller uppfattats som ett i-liknande ljud. För en parallell se uttalet av Tönsäng  
Bd 7 s. �32. — Törnängshogen tU2n–e]sho*w…Én, äv. tö2–n-. Törningshogen EK. Var tidi-
gare skogvaktarboställe. Huset ligger på en kulle. S.l. innehåller hog m. ’höjd’, varom 
se inledningen. F.l. innehåller ett *Törnängen, sammansatt med törne n. ’törnbuske’. 
I bohuslänska finns också formen torn to–N. — Varpet va1r–pEt. EK. Lokaliteten ligger 
vid Åbyfjorden. Här fanns vid uppteckningstillfället (�967) ett pensionat. Namnet 
innehåller varp n. ’notvarp, notdrag, ställe där not drages’. Man fiskade väl med vad 
här. — Ängsbacken. �8�0 Ml. 

Ävja æ2–vja. �/� ins. fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen (�88� jb). 

Jordeboksbelägg: i Effue �573, �58�, i Effuigh �586, Effwie �659, Effie �665, 
Efwia �680, Efia �7�9, Efja �8��, Ävja Fr.
Andra belägg efter 1540: Evje �648 NRR 9 s. �97, Efuia �667, Efwia �670 Db, 
Effie �666, Efia, Effia �673 Kb, Efuige �673 K, Efja �7�� Hfl. 

Namnet innehåller ävja f. ’dy, gyttja, sumpig mark’. Gårdens ägor är vattensjuka. Den 
ganska stora Ävjebäcken med flera mindre biflöden genomkorsar Ävja och mynnar ut 
i Tosteröds stora vatten.

Hemmansdelar: Hökemyren hø–2gêmy_*re9. 7/80 mtl. EK(B), EK. Skrivningen kan återge 
ett Högemyren, vars f.l. Höge- kanske snarast syftar på att den invid bebyggelsen lig-
gande, nu utdikade myren ligger högt i ett bergsmassiv vid Tosteröds stora vatten. 
Tänkbart är dock att f.l. istället innehåller fågelbeteckningen hök.

Torp o.d.: Brurholmen. EK(B), EK. Namnets efterled åsyftar en holme i Tosteröds 
stora vatten. Namn på Brur- har på olika håll i landskapet ansetts innehålla boh. brur 
f. ’brud’; ofta är förklaringssägner om brudföljen knutna till platsen, se OGBReg. 
Någon brudsägen knuten till Brurholmen i Tossene är inte känd. — Dalen, und. �8�0, 
Dahlen �820, Dalen �850 (und.) Ml. — Dammekasen dA2m…êKA*–se. EK, Damkasen 
�830, �839 Ml. Bebyggelsen ligger högt, öster om Hökemyren i en vrå mellan skogs-
klädda berg. Numera finns här ingen damm. S.l. innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; 
uthuggen del av en skog’. — Dammen. �825 jb. — Huggemyr, tp. �860 Ml. F.l. 
innehåller hugg n. ’hygge’. — Hyttan hy2t-a, hy2t-ã. EK. Namnet innehåller hytta f. 
’liten stuga, koja’, säkert syftande på den ursprungliga bebyggelsen på platsen. — 
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 Kasen KA!–se9. Namnet innehåller kas f. ’röjning, svedjefall; uthuggen del av en skog’. 
— Kleven. Klefven �820 Ml. Namnet innehåller klev f. ’klyfta; klyfta i brant berg där 
man kan gå’, varom se inledningen. — Klåvan. Klåfwa �825 jb. Namnet innehåller 
klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång mellan höga berg o.d.’. Det avser möjligen samma 
bebyggelse som föregående, eftersom klev och klåva ofta blandas ihop. Om namnele-
menten klev och klåva se inledningen. — Kvarndalen. �8�0 Ml. Namnet vittnar  
om kvarndrift. — Kärrdalen, tp. �8�� jb, Kärdalen �820 Ml. F.l. innehåller kärr n. 
’buskage; sumpmark’, varom se inledningen. Det är här, såsom ofta när det gäller 
detta namnelement, svårt att avgöra vilken betydelse som föreligger. — Köledalen el. 
Kölnedalen cø2–da*–“, tp. Köledalen EK, Kölnedalen EK �935–40, Köldalen �825 jb, 
Köhlnedahlen �83�, Kölnedalen �850 Ml. Bebyggelsenamnet är sekundärt till ett 
 natur- eller ägonamn Köle- eller Kölnedalen. F.l. innehåller sannolikt kölna f. ’torkhus 
för lin eller malt’. Här låg i äldre tid ett torp. — Ävjeskogen, tp. Efjeskogen �825 jb, 
�839 Ml. Ligger i ett skogigt område. F.l. innehåller gårdnamnet Ävja.

Ödstoft ø1)stö*f_t. �/� ins. fr. Var �659 fr. Tillhör Hvitfeldtska stipendieinrättningen 
(�88� jb) 

Medeltida belägg: j Audils tuftum �39� RB s. 376, j Audistuftum �39� RB  
s. 377, a Audztuptum �39� RB s. 378.
Jordeboksbelägg: y Hustyft �544 NRJ 5 s. �73, y Øsketufft KrL, y Østufftt 
�573, Østuffue KrL, i Østufft �58�, KrL, �586, Ödztoft �665, Ödhztöft �680, 
Ödztåfft �7�9, Ödstoft �8��, Fr.
Andra belägg efter 1540: Østaad(!) �594 JN s. 224, Aastoft �648 NRR 9 s. �97, 
Östoft �672 Kb, Öfvertoft �673 K, Östofft �679 Kb, Ödztofft �748, Ödstyft 
�755 Ml, Ödstoft �806 K.

S.l. innehåller tuft f., sidoform till tomt, sannolikt med betydelsen ’enskild mark med 
hus, hustomt’ eller ’ödetomt’. Om tuft, tyft se vidare inledningen. Skrivningen Audils 
tuftum av år �39� antyder möjligheten att f.l. innehåller ett mansnamn Audil, av Lind 
(�905–�5 sp. 97 f.) sammanhållet med Auðgísl. F.l. kan efter hand ha kommit att an-
slutas till de vanliga namnen på Öds- och då troligen förknippats med ordet öde.

Torp o.d.: Björkemyrarna bjö!)rKêmy*_ranê el. Björkemyren, bst. Björkemyren �850, 
Björkmyren �860 Ml. Sank mark här. Förr växte björk på platsen. Samma bebyggelse 
som följande. — Björkenäs bjö)!rKênæ*–s, avs. EK(B), EK, �860 Ml. Kallas även Björke-
myrarna. Förr växte här björk. F.l. innehåller näs n. syftande på den framskjutande 
spets av ett bergsmassiv nedanför vilken bebyggelsen ligger. — Orredal. �8�0 Ml. 
Namnet är sekundärt till naturnamnet Orredalarna (varom se Bd �4:2 s. �32), vars f.l. 
innehåller orr ’al’. — »Runnarne». �7�9, �72� Hfl. Det är oklart vad namnet beteck-
nar. Möjligen återger skrivningen ett *Rönnarna innehållande trädbeteckningen rönn. 
Om denna och former därav se Sahlgren �929 s. 39 ff. Om u-haltigt ö se Wenner 20�0 
s. �8. — Vadet. Wadet �7��, �72� Hfl. Namnet har troligen ursprungligen betecknat 
ett vadställe, sannolikt över det vattendrag som genomkorsar Ödstoft. 
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Önna ø2n–a, ø–2na. �/� sk. Var �659–�7�9 kr.; �758 �/2 kr.; �8�� �/4 sk. + �/4 kr. Från 
kr. till sk. �/2 mtl �758 + �/4 mtl �760 + �/4 mtl �824. 

Medeltida belägg: j Auðni �3�7 DN 3 s. �07.
Jordeboksbelägg: y øttne �544 NRJ 5 s. �73, y øttnne �544 NRJ 5 s. �78,  
y Ønne HL, SP, (2 ggr) �573, ij Ønne KrL, �573, i Øhnne HL, KrL, SP,  
�58�, i Ønne KrL, HL, SP, �586, Öhne �659, Öhnne �7�9, Önne �758, Önna 
�825, Fr.
Andra belägg efter 1540: Ønne �602 LrAP, �602 Lr, Önn �660 D. Bjelkes jb  
s. 225, Ønne �660 D. Bjelkes jb s. 266, Oudne �5�9 Akershus reg. s. 5, Öne 
�664 Kb, Öhne �668 Db, Önere �673 K, Öna �680 Kb, Öhna �7�� Hfl, Önna 
�806 KrA Hermelin �7.

Önna består av tre brukningsdelar som ligger relativt avsides, avskärmade från det 
mer centrala Tossene genom bergsmassiv och sjöarna Önna vatten, Kärrs vatten och 
Tossene myr. Namnet innehåller dativ av fvn. auðn n. Auðn n., f. möter i fornväst-
nordiskan med betydelser som ’at noget lægges eller ligger øde, vorder eller er ube-
boet’; ’Jord som ligger øde, er ubeboet’ (Fritzner), ’øyding, øydelegging’; ’audn, 
ubygd jord, øydejord, rydning’; ’øydemark, ørken’ (Norrøn ordbok); och ett centralt 
betydelseinnehåll är ’öde plats’. I den sydöstra delen av Norge har ordet feminint 
 genus, medan det längre norrut, i namntypens mer centrala utbredningsområde (som 
framförallt utgörs av Tröndelag och Jämtland, vilka uppvisar en hög koncentration av 
namntypen), är neutrum. Såsom framhålls av Sandnes (�975 s. ��9 ff.) tycks namn-
elementet auðn indikera att platsen under någon period legat öde, framförallt när det 
gäller de äldre auðn-namnen. Jfr även Rygh (�898 s. 42) som gjort samma iakttagelse. 
Möjligen bör namnet kopplas till den senmedeltida agrarkrisen (jfr Sandnes a.a.  
s. �23 f.). Se även aun i NSL s. 78. 

Torp o.d.: Björnsskogen, tp. Björsskogen �820 Ml. Namnet är sekundärt till ett ägo-
namn Björnsskogen (Bd �4:2 s. �6�), vars f.l. innehåller djurbeteckningen björn eller 
mansnamnet Björn. — Klåvan. EK. Namnet innehåller klåva m. ’klyfta, (smal) dal-
gång mellan höga berg o.d.’, varom se inledningen. Bebyggelsen ligger i en klyfta i ett 
bergsmassiv. — Lugnet lÅ!]nêt, tp. �830, �839 Ml. Bebyggelsen har skyddat läge i en 
liten dalgång nedanför ett högt berg. Kallas även Stenbacken, varom se nedan. — 
Norrhagen, avst. EK(B), EK. Norr om Önna. — Stenbacken ste2-nbA*K–ên. EK(B), EK. 
Namnet torde syfta på att boningshuset ligger på en bergsklack nedanför ett högt berg. 
Kallas även Lugnet, varom se ovan. — Vassbacken va!s-bA*K–ên, avs. EK(B), EK, Wass-
backen �748, �755, �8�0, �850 (ett stp och ett f.d. stp) Ml. Gammalt soldattorp invid 
sjön Önna vatten. F.l. innehåller antingen växtbeteckningen vass eller gammal genitiv 
vats av vatten. Båda möjligheterna stämmer väl överens med förhållandena på plat-
sen, eftersom området är vattensjukt och Önna vatten är mycket rikt på vass. — 
Vattnemyr(en), tp. Wattnemyr �830, Wattenmyren �850 (två beb. varav ett tp), �860 
(ett tp, en bst.) Ml. F.l. kan innehålla verbet vattna ’föra djur till vatten för att 
dricka’. 
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Överby ø2–vÉrby_*. Kyrkoherdeboställe (�88� jb). 3/4 kr. Var �697–�758 prästgård. 

Medeltida belägg: j Øfrabø �387 DN 4 s. 405, j Øfrbø �39� RB s. 377.
Jordeboksbelägg: Öfwerby �697, Öfverby �8��, Överby Fr.
Andra belägg efter 1540: i Øfrebye �59� Akt. s. 55, Øureby, Øyreby(!) �594 
JN s. 225, 228, Öfverby �673 K, Öfwerby Prästgård �7�� Hfl, Öfwerby 
Prästegl. �748, �755 Ml, Öffverby u.å. KrA XV:4.

F.l. innehåller lägesbestämningen övre. Detta namnelement brukar i regel ange läget i 
förhållande till någon annan bebyggelse. I detta fall avses sannolikt högt läge, dvs. att 
gården ligger högre än den närliggande mycket stora och gamla byn Valla. Om namnet 
är givet i relation till byn Valla, kan det även förstås som ’den längre inåt landet lig-
gande gården’. S.l. innehåller bø/by ’gård’, varom se inledningen. 

Torp o.d.: Gubbero. �830 Ml. Namnets bakgrund är oklar. Möjligen rör det sig om 
uppkallelse efter det kända området Gubbero i Göteborg (varom Bd 2 s. 87). Om 
namn på -ro se inledningen och Benson �972 s. 34 ff. — Hoga. EK. Namnet innehål-
ler plural av hog m. ’höjd’, varom se inledningen. Boningshuset ligger på en låg 
bergsknalle, och flera mindre bergsknallar ligger intill. — Lunden, tp. �820, �830 
Ml, �825 jb. Namnet innehåller lund m. ’mindre skog’. — Sörbacka. EK. På södra 
delen av Överby. — Sötorp, tp. �830, �839 Ml. F.l. kan innehålla väderstrecksbeteck-
ningen Sör- eller sö(d) m. ’får’. — Ökeberg. �8�� jb. F.l. innehåller sannolikt boh. 
öke m. ’tygflik varmed man ökar ut ett för trångt plagg, kil, skarv; kilformigt mark-
stycke’, syftande på någon intill liggande äga. Jfr t.ex. Öken Bd �9:2 s. 205 med litt.

Övre Kärr, se Kärr, Övre.

Namn som är belagda i äldre källor 
 och inte har kunnat säkert lokaliseras till Tossene socken

Följande namn förekommer i sammanhang som uppges beröra Tossene socken, men 
det behöver inte innebära att de varit belägna i denna eller ens i angränsande socknar. 
De betecknade platserna är alltså inte lokaliserade.

»Aredsta» �573 HL. S.l. kan innehålla namnelementet stad m. varom se inledningen. 

»Arnethorp» �573 HL. F.l. innehåller snarast mansnamnet Arne. S.l. innehåller torp 
’nybygge’, varom se inledningen.

»Blaadeberö» �680 Kb. Det är ovisst vad som avses.
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»Brandal» �648 NRR 9 s. �97. F.l. kan syfta på att en dal brandhärjats eller att man 
avsiktligt bränt ett markområde. Jfr Branddal(en) i Stala sn (Bd 9 s. 53). 

»j Fridþuæit» �3�7 DN 3 s. �07. S.l. tycks innehålla tveit f. ’hygge, röjning’, varom 
se t.ex. SOV � s. �37 med litt. 

»j Glarborg» �39� RB s. 377. Möjligen avses Gläborg i Håby sn.

»Haasene» �648 NRR 9 s. �97. 

»j Kafladale» �3�7 DN 3 s. �07. F.l. kan innehålla fvn. kafli m. ’runt trästycke’. En 
kavelbro kan ha funnits här. Jfr Kavelbroarna Bd �0 s. 84.

»j Klofuo» �3�7 DN 3 s. �08. Namnet tycks innehålla klåva f. ’klyfta, (smal) dalgång 
mellan höga berg o.d.’. Möjligen skulle namnet kunna åsyfta gården Klev ovan. Om 
klev och klåva se inledningen. Namnelementen klev och klåva blandas ofta samman, 
så även i äldre tid. Jfr Bd �9:2 s. �4� f.

»Knørød» �648 NRR 9 s. �97. F.l. är dunkel. Den hänger möjligen samman med det 
i anslutning till namnet Knöde (Bd 7 s. �4 f.) diskuterade *knöta f. (en omljudd form 
av *knōt-, beläktad med norska dialekters knota f. ’Knold, Knort’), med betydelsen 
’liten knöl, knuta’ sannolikt använt om en rundad höjd. S.l. innehåller röd ’röjning, 
varom se inledningen.

»Kælletthz» �5�9 NRJ 3 s. �6. 

»Oxe» �648 NRR 9 s. �96.

»j Parrake» �39� RB s. 376. Upptas under Åby kyrka.

»j Raggardale» �39� RB s. 377. Upptas under Tossene kyrka.

»Skalla» �39� RB s. 376. Upptas under Åby kyrka. Möjligen avses gården Skälle.

»Skælis þorpe» �39� RB s. 376. Namnet upptas under Åby kyrka. Möjligen kan 
detta namn vara bildat till bynamnet Skälle, se ovan.

»j Strupa» �39� RB s. 377. Upptas under Tossene kyrka. Strupe m. är ofta använt om 
trånga dalar, se OGBReg.

»j nørdre Vpsalum» �39� RB s. 377. Namnet Uppsala förekommer flerstädes, se  
t.ex. NGReg., SOL s. 338 och även Bd 5 s. �0�. Enligt uppteckningar avser nørdre 
Vpsalum och här närmast följande namn delar av den högt liggande gården Överby  
(se ovan). Namnet »nørdre Vpsalum» bör förstås som ’det Uppsala som ligger i 
norr’. 

»j Vpsolum sydr» �39� RB s. 377. Syftningen är oviss. Jfr ovan.
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»j Vpsalum» �3�7 DN 3 s. �07. Syftningen är oviss.

»j Vpsalum» �387 DN 4 s. 405. Syftningen är oviss.

»Vm Vpsalar» �387 DN 4 s. 405. Syftningen är oviss.

»Wrangebech» �678 Kb. Avser sannolikt Vrångebäck i Stångenäs hd.

»Åby Kyrcka» �746 Oedman s. 234. Åby, som var en egen socken på �300-talet, 
hade under en period en egen kyrka. Se ovan om detta Åby i Tossene.

»j Øfstarudum» �39� RB s. 376. Upptas under Åby kyrka.
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Bildbilaga

Bild �. Genom Bärfendals socken flyter det vattendrag som idag kallas Bärfendals-
älven men i äldre tid kan ha burit namnet *Bera. Detta vattendrag var i äldre tid större 
och mer vattenrikt. Foto förf.
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Bild 2. I bildens mitt syns en del av de branta bergväggar som finns bakom gården 
Övre Runden. Foto Bengt Edqvist.

Bild 3. Bilden visar en del av det långsträckta bergsmassiv med tvärt avskurna, branta 
stup vid vilket byn Vägga ligger. Foto Bengt Edqvist.
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Bild 4. Bilden visar den häller ’(grotta under) klipputsprång’ som kan ha lett till en sam-
manblandning av orden hälla och häller som visas i namnet Häller. Foto Bengt Edqvist.

Bild 5. Bilden visar den bergudde med brant stupande klippor som ligger nordväst om 
Väjerns hamn. Denna kan ha givit upphov till namnet Väjern. Foto Bengt Edqvist.
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Bild 6. Bebyggelsen Bjällane ligger vid foten av ett rundat berg. Foto Bengt Edqvist.

Bild 7. Bilden visar den långsmala vik invid vilken bebyggelsen Långevik ligger. Foto 
Bengt Edqvist.
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Bild 8. Bebyggelsen Rån ligger inklämd mellan berg. Foto Bengt Edqvist.

Bild 9. Bilden visar en del av Tåsteröds stora vatten. I bildens förgrund visar den 
 rikliga förekomsten av vass att här i äldre tid funnits ytterligare en sjö. Dessa sjöar kan 
sannolikt förklara förledens plurala form i namnet Vattneröd. Foto Bengt Edqvist.
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Bild �0. Till vänster syns en av de höjder som utgör det näs på vilket Hovenäs ligger. 
Foto förf.
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Huseberget 70, Husehagen 9�, Husemyr(en) 93, Huset 39, 93, �39, Husholmen 33, Husstaden 
3, Hympen 90, Hympetorpet 85, Hyttan �44, Håbacka 6, 23, Håkan Malms myr 22, Hålan 70, 
Håle 22, Håle Nedergård 23, Håle Övergård 22, Hålebacken 78, Håleröds klev 8, Hålkasen 66, 
8�, Håveröd 72, Håveröd Lilla 73, Håveröd Stora 72, Håverödshogen 73, Hällan ��7, �33, 
Hällebo ���, Hällehemmet 69, Hällekvit 2, Häller ���, ��4, Hällerskärr ��2, Hälsingeberg 33, 
Hästedalen �30, Hästedalsmyren �30, Hästehagen 2, Hästhagen 40, 70, 73, 76, 90, �32, Häst-
huset 35, Högbergsbacke 56, Högbergstorp �07, Högebacken 56, Högebergs backe 23, Höge-
dal 24, Högretorpet 84, 9�, »Högås» 62, Höjden 79, �40, Höjdlyckan �00, Hökemyren �44, 
Hökärr ��6, Hönsebetet 30, �00.
  Inre Platsen �33, Intaget 60, 73, Isakegården 84, Isaketorpet 85, Isdammarna 27.
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  Johannesvik 56, Jonshyttan 32, Jordhålan 4�, Jubelbacken �43, Jutehagen �6, 5�, Jämn-
gårdsmyren 3, Jänkemagasinet 27, Jörön 23.
  »j Kafladale» �48, Kallaremyren 27, Kalvhagen 43, 86, �35, �40, Kalvhällan 24, »j Kalz 
Þorpe» 87, Kannebacken 96, Kansliet 6, Kapperöd 74, Karlsberg 64, ��2, �24, �37, Karlshamn 
75, Karlslund 75, Karlsro 56, �00, Kasehagen ���, �35, Kaseliden 79, Kasen 65, 72, 75, 78, 79, 
83, 85, 86, 9�, �04, �07, ���, ��4, ��5, �2�, �22, �25, �35, �4�, �43, �45, Kaserna 8�, 89, �07, 
��5, Kastebacken 60, Kastemyren 93, Kastet 7, 38, ��5, Katrinelund 5�, Kattetorpet 49,  
Keberg 74, Kerstis backe 72, Keö 23, »j Kika» 62, »Kindelsröd» 62, Kisteröd ��2, »Kjedisröd» 
62, Kjellbergshuset 70, 73, Klangetorpet 24, Klaralund �37, Klev �09, ��3, Klevarna 4�, 
 Klevemyr �32, Klevemyren �05, Kleven 85, 9�, �02, �22, �35, �45, Kleven med Lännudden 
24, Kleveskog 56, »j Klofuo» �48, Klosterberg ��3, »Klowa paa Næsett» 2�, Klypedammen 
�43, Klåvan 3, 7, 8, ��, 40, 60, 9�, 97, �05, ��2, ��7, �26, �28, �30, �43, �45, �46, Klåve-
backen �24, Klåvholmen 24, Klåvorna 3, Knippeln �35, Knutsdal 24, Knutsdalen 24, Knutsvik 
25, »Knørød» �48, Kocketorpet 98, �4�, Koderöd ��3, Kohagen 73, ��5, Kolebacken 79, Kol-
hogen 89, Kolmilan �0, Kopperöd 76, Kormyren 27, Kornehed 25, Korntorpet 6, Korsvägarna 
5�, Korsängen 5�, Kranen 56, Kransestugan 56, Kristens holme 26, Kristineberg 3, Kristine-
berg �37, Kristinedal 56, Kroken 5, �3, �9, 27, 30, 50, 60, 93, �00, �05, �09, Kronogården 9�, 
�0�, Kronovattnet 26, Kroppedamstorpet �43, Kuba 27, Kullarna ��6, Kullebacken 35, Kullen 
35, ��6, Kungekasen 9�, Kungshamn 26, Kusinehagen �8, Kvarn(e)myr �38, Kvarnbacken 7, 
68, �08, Kvarndalen �45, Kvarnhagen 73, 83, 95, Kvarnhogen �35, Kvarnmyren 60, Kvarnvik 
35, Kvibacken �38, Kviet �04, Kvit �38, Kyrkehagarna 27, Kyrkehanekasen 72, Kyrkogården 
76, Kyrkotomten 35, Källan ��6, Källaremyren 27, Källaremyren 29, Källdalen 9�, Källe-
backen 3, �24, »Kælletthz» �48, Källhagen 89, Kämpedal 96, Kännbacken 96, Kärr �00, ��4, 
��5, �43, Kärr, Övre ��4, �47, Kärrdalen �45, Kärret 7, �40, Kärrshagen 7, Kärrshogen �4, 
Kärrshåla 30, 29, Kärrshåla, Lilla 30, Kärrshålan 25, Kärrstorpet �33, Köledalen �45, Kölne-
dalen �45.
  »j [Lann]dum» 87, L. Djupedal 3�, L. Gulskär 3�, L. Lönnekärr 3�, L. Moltemyr �30, 
Legene ��6, Legene Nedergård ��6, Legene Övergård ��6, Lekevrån �05, Leoborg �43, 
 Lerbäck ��7, Lerklev ��6, Leviatans hus 28, Levitorpet �30, Lianne �25, Lid ��7, Liden 8, 4�, 
46, 56, 93, �32, �36, Lien �25, Liggarebacken 3�, Liljastorpet �40, Lilla Askum 6, Lilla  
Brådal 95, Lilla Djupedal �4, Lilla Djupedal 3�, Lilla Gulskär �8, 3�, Lilla Gunnarby 8, �9, 
Lilla Haby �9, Lilla Hagen �43, Lilla Helvetet 28, Lilla Hultet �43, Lilla Kärrshåla 30, Lilla 
Långön ��9, Lilla Lönnekärr 3�, 34, Lilla Mulekärr �35, Lilla Möhällern �2�, Lilla och Stora 
Hultet �43, Lilla Skogen �43, Lilla Smådal �43, Lilla Stockebo �3�, Lilla Strömmen �43, 
Lilla Todderöd 5�, Lilla Ulvemyr 56, Lilla Änghagen 77, Lilldalen �43, Lille hagen 28, Lille 
Runden �23, Lillehagen �43, Lilleholtet �43, Lille-Runden �23, Lille-Tången 52, Lillhagen 
��5, Lindalen 76, Linddal 3�, 56, Linddalsbacken 3�, Linddalsmyr 3�, Linddalsskogen 56, 
Lindhagen 43, Lindhult �6, Lindräckan 25, Linhagen 98, Linmyren 43, Linnebacka �26, 
 Linnéebacken 43, Liseberg ��0, Lissbacka 7, Lisseleken ��8, Livetorpet ��7, Ljungby �37, 
Lorensberg �8, Lovisedal 56, Lugnet �43, �46, Lugnås 85, Lundby �2�, Lunddal �05, Lunden 
2, 49, �32, �43, �47, Lunnebacken ��2, Lustehagen �40, Lusthagen ��7, Lustigtorpet 90, �08, 
Lyckan 4�, 50, ��8, Lyckans höjd ��8, Lycke 3�, Lyckebo 72, Lyckedalen 93, Lyckehagen 93, 
Lyckehogen 93, Lyckholm 32, Lyngnmon 53, Långbräckan 7, Långeberg ��9, Långegiljan 82, 
Långehage 3, Långeklåvan 5�, Långekärr �40, Långeland 32, Långelid �00, Långemyr 33, 60, 
Långevik 33, Långhagen 96, Långön ��8, Långön, Lilla ��9, Låssby 76, Låssby äng 77, 
 Lämans brygga �29, Löken 5, �6, 32, Lönhult 33, Lönnekärr ��9, Lönnekärr, Lilla 3�, 34, 
 Lönnekärr, St. �20, Lönnhagen 77, Lönnhult 43, Löskegården 6, Lövhagen 96, �4�.
  Magnelund 75, Malishagen 65, Malmön 34, Malmöns kommun och församling 36, 
 Malmöns m:e 36, Marieberg 20, ��0, Marielund 2, Mariero 25, Matklåven 7, Matkåven 73, 
Matshagen �20, Medbo 77, Mellangårdarna �05, Mellanhagen �43, Mittepåtorpet �22, Moarna 
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38, Moarne 4, Moltemyr, L. �30, Moltemyr, St. �3�, Mulekärr �35, Mulekärr, Lilla �35, 
 Munkebo �20, Munkedalen 96, Murtorp 85, Myr(e)backen 3, Myr(e)hagen �05, Myrarna 33, 
70, �05, �43, Myrbacken 65, �08, Myrebacken �23, Myrehagen �36, Myrehallen 3, Myren 4, 
��, 26, 33, 35, 38, 44, 60, 67, 70, 96, �03, �05, �09, ��6, �23, �26, �37, �40, �43, Myrhagen 
�30, �43, Myrhalsen �08, Myrholmen 74, Myrhuset �37, Myrklåvan �4, 97, �04, Myrtorp 78, 
96, Myränden �7, 53, Månshagen �35, Månsvik 2�, Mårtens torp 72, Måsebo 38, Mälleröd 78, 
Märden 56, Möhällern �20, Möhällern, Lilla �2�, Mörkekleven 89, Mörkeklåvan 89, Mörke-
liden 96, Mörkret 89, Mörtorp 79
  Naddebacka 98, Nedra Runden �23, Nedre Kärr �2�, Nilgatan 28, Nilvägen 28, »j Nokka 
rudi» 87, Nord �36, Nordgärdet 7, Nordhagen 56, 82, Nordliden �7, Nordre stugan 60, Nord-
stranden �00, Norra Gärdet 45, Norrhagen �46, Nya Strömmen 66, Nya Stycket �8, 56, �43, 
Nya Stämman 66, Nya Änghagen 86, Nyborg �07, Nybygget �0, 53, 85, 86, 93, �07, ��9, �22, 
�24, �26, �34, Nygård 7, ��, �09, Nyholm 75, Nyströmshagen �2�, Nyströmstorpet �00, 
 Nytorp 56, Näsdalen 60, Näseskär 36, 57, Näset 2�, 22, »j nørdre Vpsalum» �48, Nötebacken 
�25, Nötehogen 66, Nötenäs �30.
  Olaus hage 82, Olivedal 45, Olofsholm 35, Olsro �38, Olstenen 44, Omholmen 37, »Ooss 
oc Bek» 87, Orreberg 70, 79, Orredal �45, Orredalen 9, Orrehagen 93, Orrehäll 80, Orreklåvan 
�32, Orrekärr 44, Orremyr ��6, Orremyr(en) 60, Orremyren 82, �04, ��4, Oskarslund 7, 
 Oskarsro �33, »Oxe» �48.
  Pallen 98, Pallestugan 20, Pallhuset ��6, Pampelen 35, Paradiset 57, 9�, Paraldskogen 
�43, Paratemarken �43, »j Parrake» �48, »Peder i Brannekier» 87, Pellehagen 75, Peretorpet 
�07, Pers kas �39, Pertorpet 2, Petersberg �26, Petersborg ��5, Petter Olssons hage 28, Petters-
sons kulle 28, Pillans 28, Piltehogen ��, Planen ��0, Platsen 2, 30, Platsen, Hitre �33, Platsen, 
Inre �33, Platserna �33, Polen 84, Pottehagen ��6, Prästbacka 37, Prästehagen 37, Prästgården 
���, Prästgårdshagen 37, Prästgårdstomten 35, Prästgärde �2�, Prästhagen 28, Prästlyckan 97, 
Puttarna �24, Pytthagen 96, Påskemyrarna 66
  »Qvarnbacken» 62.
  »Raarö» 62, Rackarkvarteret 35, »j Raggardale» �48, Rambergskasen 86, Rambergskog 
�22, Ramgel �30, Ramgelskleven �30, Ramgelsklåvan �30, Ramgjällsmyren �30, Ramnskäl 
�30, Ramsvik 37, Ramsvik Framgård 38, Ramsvik Nedergård 38, Ramsvik Övergård 38, 
 Ramsviksdalen 39, Raschetorpet 64, Resemyr 30, »Rigsaais» 62, Ringskären 39, Rinnane 2�, 
Risdal 39, Risdalsbacken 40, Rished 40, Risvad �3�, Risö 40, Robackarna ���, Robacken ���, 
Rockeskäret 4�, Roparebacken 28, Rosendal 20, 49, 57, Rosenhill ���, Rosenlund 3, �2, 26, 
72, ���, »Ross» 62, Rotkärr 38, Ruggetorp 96, Runden �22, Runden Nedre �23, Runden Övre 
�23, Runden, Lille- �23, Runden, Store- �23, Runds vad �23, Rundsbacken �43, Rundsängen 
��5, �43, Runehäll 5�, »Runnarne» �45, Rutan 66, Ryggehagen 64, »j Rygs aase» 62, Rykopp 
43, Ryss(e)hagen 86, Råghult �24, Rån 4�, Rättaregården �36, Rävestugan 28, Rävhagen 65, 
Röd �7, 2�, 42, 80, �24, Rödholmen 2, Rödsbrygga Sillsalterier �25, Rödtorpet 92, Rökärr 9, 
Rönhult �2, Rönnehogen 3, Rörby �25, Rörby Norgård �25, Rörby soldattorp �26, Rörby Sör-
gård �25, »Rörhult» 62, Rörkärr 38, Rörvik 42, Rörvik Västergård 43, Rörvik Östergård 43, 
Rörvikarna 2, Rösemyren �35, Rösholmen 44.
  Salanderhagarna ���, Sandbacken �2, Sandbogen 28, 45, Sandboghagen 28, Sandbäck 
�00, Sanden �2, �8, Sandklåvan 28, Sandshuvud �6, Sandshuvudet �2, Sandvadet 60, �4�, 
Sandvik 40, Sandön 45, Sannegården 86, Sanneröd 45, Seketorpet ��9, Sikten ��5, Siljebacken 
��2, Siljedalen ��2, Sinka �36, Sjöbackarna �34, Sjöbacken �34, Sjöhagarna �2, Sjöhagen 40, 
Sjöliden �25, Sjölyckan �34, Sjömanskalles hus 28, Sjövik 57, Skalebacken 3, »Skalla» �48, 
Skansetorpet 90, Skansviken 45, Skarliden �24, Skattegården �0�, Skattegården eller gym-
nasiehemmanet 9�, Skeppsholmen ���, Skindelsröd 46, Skitareskäret 46, Skiveskogen ��5, 
Skogbacken 9, Skogen 5, �5, 35, 46, ��6, �43, Skogen, Lilla �43, Skoghall 75, Skoghem 75, 
�02, Skogsberg 75, Skogsklåvan �43, Skogslid 97, Skogsliden �5, Skomakarevallen �07, 
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 Skomakarudden �24, Skrubbehogen 70, Skråland �26, Skyggen 66, Skälbacken 97, �05, 
 Skälebacken 75, 84, ��2, �24, �3�, �4�, Skäleklev 97, Skälemarken 75, »Skælis Þorpe» �48, 
Skälle �27, Skälle klev(en) �28, Skälle Norgård �28, Skälle Sörgård �28, Skällersholme �02, 
Skäret 46, 47, Skäret i sund 47, Skörbo 8�, Skörboliden 82, Slätebacken 66, Slättbacken 78, 
Slättebacka 3, Slättemyren 35, Slätten 4�, Slättmyren 7, Smedjebacken 57, Smedliden 44, 
Smedtorpet �06, �2�, Smådal �44, Smådal, Lilla �43, Smådalarna �44, Småholmen �8, 
 Smögens fiskehamn 46, Smögens kommun och församling 47, Smögenön 47, Snurran 35, 
Solbacken 3, 86, �06, ��3, ��8, Soldattorpet 47, �3�, �40, Solhem 2�, 26, 68, 79, ���, ��2, 
��3, �37, Solliden 3, �2, 44, 57, 90, 92, �0�, �04, ��0, ��8, ��9, �26, �40, Solvik 40, Sotenäs 
XIX, Soteskär 47, Soteskär, Grå 47, Soteskär, Västra 47, Spaktorpet 60, Sparöd �28, Springet 
47, Springhagen �40, St. Hedum 82, St. Lönnekärr �20, St. Moltemyr �3�, St. Tången 52, 
 Stallen 35, Stavsäng 57, Stenbacken 2, 60, 89, 94, �46, Steneröd 68, Stengårdskasen 77, Sten-
hagen 60, Stenhuset 32, Stenhyttan 23, Stenklev �00, �02, Stenkleven ��5, Stenklevstomten 
�00, Stenkärr 48, Stenlid 89, Stenliden 92, »j Stennerødt» 62, Stensbo �38, Stensjö �29, Sten-
sjö Brygga �3�, Stensjö med Fodenäs �29, Stensmyr �08, Stensvik 23, 48, �38, Stensvik sill-
salterier �38, »j Stiennerødt» 62, Stigbergsliden �06, Stigemon 7, Stockebo ��5, �3�, Stocke-
bo, Lilla �3�, Stockegiljan 82, Stockekärr 50, Stockklåvan �35, Stommen �02, Stora Askum 6, 
Stora Dammen 97, Stora Djupedal 97, Stora Gulskär �9, Stora Hedum 69, Stora stugan 60, 
Stora Änghagen 77, Store backe 28, Storeholtet �44, Storejylland 28, Storemyr 9, 57, Store-
Runden �23, Storeskogen 82, Storesten 32, Storgärde 49, Storliden 56, Stortångskäret 48, 
Storängen 74, Strandbacken 57, �44, Strandbergstorpet �00, Strandbo 57, Stranden 36, Strand-
hagen 38, ��5, �25, �44, Strandhamn �38, Strandhem 57, Strandliden 40, Strandmyren �02, 
Strandäng 57, Stridtorpet 96, »j Strupa» �48, Strömmen, Lilla �43, Strömmen, Nya 66, 
 Stubberöd �32, Stumperöd 82, Stycket 86, ��0, 66, Stycket, Nya 56, �43, Styrens holme 48, 
Ståleröd 48, Stålerödsklev 8, Ståltorpet �35, Stämman, Nya 66, Stämmarna �28, Stämmen 53, 
66, 97, ��6, �28, �33, Stämmet 32, 33, Stämmorna 66, Stämmyrarna 89, Stärkesten �07, 
 Stättan 39, »j Suna rudi» 62, Sundet 9, 20, 50, Sundsbackarna 9, Sundvik 40, Svalebacka �39, 
Svalebacken �44, Svantorpet �28, Svenneby 49, Svenneby Nedre 49, Svenneby Övre 50, Svens 
Brittas 28, Svensas hage �8, Svensby ��2, Svenseröd �00, �33, Svensketorpet �26, Svinevik 
57, Svineviken 44, Svinvik 2�, Svinvikarna, Södra 57, Svälte 50, Svälteholmen 36, »j synzsta 
Kiærsfirdi» 62, Sågelaget ��6, Såghagen �26, Såtan 57, Sälbåden 20, Säm �33, Sävebäcken 
53, Söderhagen 66, Södra Svinvikarna 57, Söhällan 4�, »Sønderrød» 62, Sörbacka �47, Sör-
skogen 7�, Sörstranden ���, Sörängen 82, Sötorp �47, Sö-ön 50.
  Tampen 36, Tasen 72, Tegelbacken �07, Tegelbruket �07, Tegelbruksbackarna �07, Tegel-
brukstomten 7�, Tegelholmen 50, Templehagarna 90, Timmerdal 70, 7�, 83, Tinnhogen 46, 
Tjuvhålsskären �8, Tjuvsund 28, Tjärneskogen �4, Tobaksholmen 5�, Todderöd 5�, Todderöd, 
Lilla 5�, Toftehagen 34, Toften �26, �34, �36, Toftestad �34, Tollebacken 60, Tolleristen 36, 
Tollesmyr 2, Tomas hage 29, Tomteboda ���, Toppen 29, Torget ���, Torningsplatsen �44, 
Torp 75, �35, Torpet ���, Tors kas 72, Torshäll 57, Torskpallen 36, Torsvik �2, Torvhuset �4, 
97, Tose 72, Tossene 88, �36, Tovehuset 9, Trankoket 5�, Trappen 8�, Tredjegatan 29, Trinsa 
��, Tromma 57, Trossemyr(en) 33, Trummen 44, Trunka 92, Tryggö 5�, Trångemyren 32, 
Trånget �36, Trälen �26, Tröskeln �06, Tullboden 23, Tuvorna 32, Tyften �26, �36, Tyske-
hagen 85, Tyskehuset 79, Tysslingehagen �04, Tångarna 6�, Tången 52, Tången, Lille- 52, 
Tången, St. 52, Tångens m:e 52, Tångens utmark 52, Tångevik 39, Törnängshogen �44
  Uddane 72, Uddarna 7�, Uleberg �37, Uleberg Nedergård �37, Uleberg Övergård �37, 
Ulebergshamn �38, Ulebergshamns m:e �38, Ulegrän �38, Ulvedal ��, Ulvedalen 25, 52, �4�, 
Ulvemyr 57, Ulvemyr Lilla 56, Uppehagen 77, Utsikten �2, 26, 44, �38, Utäng 89, 77,  
Utängen 77, 82, 95, �30.
  V. Hampholmen 58, Vadet �45, Valahöjd �00, Valarna 96, Valhed ��6, Valla �39, Valla 
kärr �40, Valla Norgård �39, Valla Sörgård �39, Valla Västergård �39, Valla Östergård �39, 
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Vallby �40, Vallekärr ��2, Vallyvallen 29, Vansvik 2�, Vanviken 64, Vardås 9�, 98, Varpens 29, 
Varpet 39, 47, 57, �3�, �40, �44, Varås �40, Vassbacken �6, 6�, �07, �46, Vasshog 7�, Vass-
hogen 7�, Vassklåvan 7, 34, 7�, Vattenmyren 6�, ��9, Vattersröd 53, Vattnemyr(en) �46, 
 Vattneröd 83, Viggersro 58, Viggersvik 58, Vik �4�, Vikarna 2�, 44, Vilandsholmen 54, Vilare-
backen 54, Vilhelmsberg 30, Vintoppen �4�, Vita briggen 29, »Vm Vpsalar» �49, »j Vpsalum» 
�49, »j Vpsolum sydr» �48, »Wrangebech» �49, Vrån 93, Vägga 54, Vägga Nordgård 55, 
Vägga skärgård 58, Vägga Sörgård 55, Väjern 58, Väjerns m:e 58, Välseröd 83, Västerkasen 
86, Västerlid �33, Västra Betesliden �33, Västra Hampholmen �9, Västra Soteskär 47.
  Zachrishagen 89, Zachrishog 89, Zachristorpet 89, Zackris 94, Zackrishagen 94, Zackris-
torpet 94.
  Åbacken �36, Åbanken �36, Åby �42, »Åby Kyrcka» �49, Ådalen �36, Ålag �26, Ås-
berget 58, Åseby 84, Åsebykasen 85, Åsen ��4, Åttondebräcka(n) 5, Åttondebräckan �0, 
 Åttonebräcka 59.
  Älbergshagen 85, Älvängen 85, Ängarna 3, 72, Ängemyr 9, Ängen 68, 72, 75, Änghagen 
46, 74, 77, 85, 86, �0�, �06, Änghagen, Lilla 77, Änghagen, Stora 77, Ängsbacken �44, Ängs-
hult 54, Ängstycket ���, Äpplegel ��3, Äspelund ��7, Ävja �44, Ävjemyr 4�, Ävjen 4�, �3�, 
Ävjeskogen �45, Ävjevrån 4�.
  Ö. Hampholmen 6�, Ödby 59, Ödby Framgård 59, Ödby Nedergård 60, Ödby Nordgård 
59, Ödby Sörgård 59, Ödby ö 6�, Ödegård 58, Ödegårdarna ��, 2�, Ödegården ��, �2, �4, 33, 
4�, 43, 6�, 70, 89, ��8, �32, Ödstoft �45, »j Øfstarudum» �49, Ökeberg �47, Ökehagen 92, 
Önna �46, Örn 26, 5, Örnbacken 2, Östebacka 58, Östebo 85, Östebo Lilla 86, Östebo Norgård 
86, Östebo Sörgård 86, Österbacken 29, Österlid �33, Östorm �38, Östra Hampholmen 20, 
Överby �47, Övre hällan ��7, Övre Kärr �47.

2. Förnamnsregister

Albert 55, Ambjörn �, 6, Anna, Ann(e) �02, Arne (fvn. Arni) 4, Atli, Atle (fvn.) 8, Björn �0, 
Börje �09, Carl �4�, Dyre (fvn.) �5, Egill (fvn.) �0�, Ella 5, Erik �2, Fredrik 27, Geiri (fvn.) 
�03, Gerd(a) 40, Germund �6, Gunnar, Gunne 23, Gustav 7�, Gylle 89, Halvar, Halvor (fvn. 
Hallvardr) 84, Harald �02, Helga �07, Helge 4, �07, Hǫgni (fvn.) �09, Ighul (fvn.) 67, Johan-
nes 56, Karl 56, Kersti(n) 72, Klara �37, Knut 24, 25, Kristin(a) 3, 56, Leo �43, Levi �30, 
Linnéa 43, Lisa, Lise 7, ��0, Lovisa 56, Magne 75, Malin 65, Måns 2�, Maria, Marie 2, 20, 
Mats �20, Mårten 72, Nila 28, Nǫkkvi (fvn.) 87, Ola/Olof �38, Olaus 82, Olivia 45, Olov 44, 
Oskar 7, Pelle 75, Per 2, Petter 28, Rune 5�, Skenild, Skennild (fda.) 46, Stale 48, Sven �00, 
Tolle 60, Tomas 29, Tor 57, Toti, Tode 5�, Ulv ��, Vally 29, Víkarr (fvn.) 58, Viland 54, Vilhelm 
30, Viljalmr 84, Zachris 89.

3. Binamnsregister

Bense-Josef 27, Bensrarna 27, Bergen 97, Bjugg 75, ��2, Fasse 38, Fílbein, Fílsbein �02, 
 Fyren 65, Häll 69, Jänkarna 27, Kornkalle 25, Leviatan 28, Linnebacken �26, Mittepå-August 
�22, Pilla, Pille-Katarina 28, Pytt 96, Rugge 96, Sjömanskalle 28, Sparri (fvn.) �28, Springen 
�40, Stenback-Lena 60, Svensan �8, Svensken �26, Toddi 5�, Tolleristen 36, Tysken 85,  
Varpen 29.

4. Register över soldat och båtsmansnamn

Blid ��7, Boll �34, Brattberg 8�, Brink 70, Bräck �05, Dygd 82, Ebil 98, Fyr 65, Hank �02, 
Hast 76, �00, Hjälm �00, Klang 25, Kock 98, �4�, Lek �05, Lif ��7, Lilja �40, Lust(ig) 90, 
��7, �40, Parat �43, Skans 90, Spaak 60, Strid 96, Svan �28, Tor 72.
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5. Ordregister

Anda ’blåsa sakta’ �, Bjälle, bjälla m. ’knöl’ 92, borg f. ’berg med brant sida’ �43, bratt (adj.) 
’brant’ ��5, bratt f. ’brant, bergsbrant, brant bergssida’ 76, brunne m. ’med avsikt eller av vårda 
avbränt markområde; svedjefall’ 99, brur f. ’brud’ �04, brurhus (brudhus) ’huset där vigseln 
förrättas; bröllopsgård; brudens hem’ 43, bråte m. ’hög av fällda träd; svedjefall’ 49, bräcka f. 
’(lång)sluttande backe; brant backe’ 59, �08, bu f. ’bod’ �0, båg m. ’bågformig vik; bukt, helst 
med svag rundning, bred vik’ 45, böke, böke n. ’bokdunge’ 95, Dyr (adj.) ’stor’ �5, Ener m. 
’en(buske)’ 43, Flate m. ’åker, stor jämn, slät åker’ 5, forn n. ’fjolårsgammalt, vissnat gräs’ �03, 
fyka ’blåsa omkring, yra’ 38, Gata f. ’väg, byväg, utfartsväg; fägata’ 68, gel n. ’mellanrum, 
springa, gap; öppning mellan två berg’ XXXIII, ��3, gilja f. ’trång smal dal eller klyfta mellan 
två berg’ XXXIII, 68, gjuta f. ’långsträckt hålighet i jorden, klyfta’ �6, gluff m., gluffa f. ’berg-
klyfta, spricka’ �7, glätt m. ’skogsglänta’ �09, gorr n. ’smuts, lort’ 2, Hall f. ’berghäll, stenhäll’ 
3, halla f. ’lutning, sluttning’ 5, hamn f. ’utmark, utmarksbete’ 38, hárr (fvn. adj.) ’grå’ 99, hog 
m. ’höjd’ XXXIII, holk m. ’källa fodrad med trä, såsom en urgröpt stubbe eller laggkärl’ 43, 
hummertena f. ’hummerkupa’ 27, hympel, hyppel m. ’knöl, svulst, puckel’ 85, hälla f. ’berg-
häll’ 2, häller m. ’(grotta under) klipputsprång’ ���, Jute ’jyllänning; dansk’ 5�, Kas f. ’röjning, 
svedjefall; uthuggen del av en skog’ 85, kast n. ’brant där man kastar ner timmer och ved’ 60, 
klev f. ’klyfta; klyfta i ett brant berg där man kan gå; bergspass där det är besvärligt att komma 
fram’ XXXIV, klypa f. ’mellanrum’ �43, klåv n. ’trång passage mellan berg; sprickning i berg’ 
XXXIV, klåva f. ’större eller mindre spricka, klyfta, smal dal mellan berg’ XXXIV, knut m.  
(no. dial) hög bergstopp’ 25, kore m. ’utkant’ 27, kvi n. ’kringgärdat åkerstycke dit boskapen 
om sommaren släpps för att göda åkern; inhägnad äng eller åker i utmarken, kreatursfålla’ 2, 
Lid f. sluttning, backe’ 8, lindräcka f. ’plats där man dränker lin för rötning’ 25, lunde m. ’lund, 
mindre skog’ 2, lycka f. ’inhägnad betesmark; avgränsad åker; åkerlycka i skogen’ 6, ��8, 
lyngn ’ljung’ 53, lök m. ’djup, bred och sakta rinnande bäck’ 5, Matkåve m. ’storätare’ 73, 
meðal (fvn.) ’mellanliggande’ 78, molter ’hjortron’ �3�, mule m. ’mynning’ �35, mör m.  
(fvn. maurr) ’myra’ 79, Nadd f. ’nöt’ 98, Orr f. ’al’ 8, Pall m. ’bergavsats (vars ena sida består 
av en mer eller mindre lodrät nedåtstupande brant); klippa formad som en bänk’ 98, pilt m. 
’pojke, ungkarl’ ��, plats m. ’torp, mindre hemman’ 2, pytt m. ’liten vattensamling’ 96, Ramn 
m. (fvn. (h)rafn) ’korp’ 37, rinnare m. ’liten bäck’ 2�, riss n. (fvn. ris n.) ’jordrygg, bergrygg’ 
30, 39, rugga f. ’hop, hög (av ved, bräder o.d.)’ 96, rör ’vass, säv’ 42, rös n. ’stenrös’ 44, Sek f. 
’sank, sluttande ängsmark’ ��9, skal (skard) n. ’mindre klyfta i berg’ 3, skråen (adj.) ’torr, 
ojämn, skrubbig, förtorkad’ �27, skygga ’skugga, skymma’ 66, skyr m. ’sur mjölk; lupen och 
avskummad mjölk’ 8�, skäl n. ’musselskal, snäckskal, skalgrus, skalsand’ 84, skäller ’lerigt 
skalgrus’ �02, smuga f. ’trång passage, trång gång’ 47, solbacke m. ’backe som ligger utsatt för 
solen under större delen av dagen’ 3, sollid f. ’backe som ligger utsatt för solen under större 
delen av dagen’ �04, spring n. ’(käll)språng’ 47, stall m. (no. dial.) ’en ophøiet Flade, en Høi 
med flad Top’ 35, stenhytta f. ’liten låg stuga av sten’ 23, stycke n. ’del av åker, (liten) markbit’ 
86, stämma f., stäm m., stämme n. ’fördämning, kvarndamm’ 32, 66, ��6, stätt f. ’öppning i 
gärdsgård’ 39, svälte n. ’mager betesmark’ 50, såta f. ’höstack’ 57, sö(d) m. ’får’ 50, Tamp m. 
(no. dial.) ’en langagtig klump’ 36, tase ’trög och drumlig människa’ 72, tinn m. ’pinne i räfsa, 
harv o.d.’ 46, tove m. ’tuva, gungfly’ 9, trinsa f. ’trissa’ ��, tross n. ’multnat trä, kvistar, stubbar 
o.d.’ 33, trum, trumme m. ’mule (på kreatur)’ 44, träde n. ’beteshage el dyl.’ 6, tyssling m. 
’lingon’ �04, tånge m. ’smal, utskjutande landtunga’ 52, Utäng f. ’avsides (i utmarken)  
liggande äng’ 77, Vall m. (fvn. vǫll) ’gräsmark, äng’ ��2, varde (vale) m. ’uppkastad stenhög; 
märke’ �40 f., varp n. ’vadkast’ 58, Ål m. ’mörk rand utefter ryggen på djur’ 99, Ävja f. ’dy, 
gyttja, sumpig mark’ 4�, Öke m. ’kilformigt markstycke’ �47, ör m. ’grus, grusmark’ 26.
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6. Kulturhistoriskt register

Basttäkt 56, Befästningsverk 20, Beredning och förvaring av surmjölk 8�, Bränning av sprit 
70, Dränkning av lin 25, Fiske se Reg. � namn på Fisk(e)- och namn med beteckningar för 
olika fiskar eller fångstredskap t.ex. Märd-, Torsk-, Varp-, Gillerstockar för djurfångst 82, 
�35, Kolbränning �0, Konservindustri 27, Kvarndrift se Reg. � Kvarn-, Stäm(m)-, Kyrkogård 
28, Loft (på hus) 76, Odla genom att hacka ruta och bränna 66, Odling och beredning av  
olika kulturväxter se Reg. �, t.ex. Hamp-, Korn-, Lin- m. fl., dvs. namn med beteckning för 
olika kulturväxter eller delar av kulturväxter i f.l., Sandtäkt �2, �39, Sillsalteri 27, 35, �0�, 
�09, ��3, �25, �28, �29, �37, �38, Strandsittare �6, �38, Stenhuggeriverksamhet 35, 45, Sten-
stuga 23, Sägen 96, Tegelbruk 7�, �07, Torkning av torv �4, Trankokeri 36, 45, 5�, �07, ��0, 
�29, Varde som sjömärke eller som vägvisare i inlandet 9�, 96, 98, �00, �40 f., Ödegårdar se 
Reg. � Ödegård-. 
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