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FÖRORD 

Manuskriptet till Ortnamnen i Jämtlands län, 6, Ragunda kommun, be-
byggelsenamn, har utarbetats av f förste arkivarien, Fil Dr Bertil Flemström. 
Arbetet har granskats av arkivchefen Allan Rostvik och av ledamöterna i 
arkivets rådgivande nämnd professor Thorsten Andersson, professor em 
Lennart Moberg och professor em Harry Ståhl. I det redaktionella arbetet 
har vidare förste arkivarien Svante Strandberg deltagit. 

Excerperingen av jordeboksbelägg har utförts av f rektorn Algot Hellbom. 
Bertil Flemström har excerperat namnmaterial ur lantmäterihandlingar i 
LMV. För genomgång och kontroll av det medeltida beläggmaterialet har 
amanuensen Siv Lennerland svarat. Siv Lennerland har också kontrollerat 
nysvenskt excerptmaterial och litteraturhänvisningar samt upprättat namn-
register, källförteckning och förkortningslista. Korrekturläsning har om-
besörjts av Siv Lennerland, arkivarien Leif Nilsson och Svante Strandberg. 

Uppteckning av ortnamn i socknarna Borgvattnet, Fors, Ragunda och 
Stugun har utförts av Erik Burman 1931 och av Bertil Flemström ett flertal 
år under perioden 1935-78. 

Framställningen redovisar samtliga bebyggelsenamn förekommande i se-
nast upplagda jordebok och på den nya ekonomiska kartan. Vid urvalet för 
avdelningen övriga bebyggelsenamn har särskild hänsyn tagits till namnens 
hävd och deras betydelse i språkligt och kulturhistoriskt avseende. 

I SOJä 6 redovisade belägg ur diplom är hämtade från originalhandlingar 
(oftast i fotostatkopior), om ej annat anges med beteckningen avskr, vid e dyl; 
denna regel gäller dock inte för återgivningen av belägg ur kopieböcker och 
registraturer (A 8, GFR o dyl). Ortnamnsformer fr o m 1526 återges alltid 
med stor begynnelsebokstav oberoende av förhållandet i de excerperade käl-
lorna; ordet socken eller förkortningar därav redovisas genomgående som sn, 
om det förekommer i nysvenska källor. 

Avsiktligt utelämnad text markeras med tre punkter, oläsliga textställen 
med tom klammer. Brevens dateringsorter anges inte i källhänvisningarna, 
då de redan framgår av de redovisade beläggen. 

Uppsala i maj 1983 
Allan Rostvik 



V4,.:•-• • 
, 

- 

4 



Ragunda kommun 

Nuvarande Ragunda kommun bildades den 1 januari 1974 enl Kungl Majt:s 
beslut den 3 november 1972 genom sammanläggning av de förutvarande 
Fors, Ragunda och Stuguns kommuner, omfattande de tidigare socknarna 
med samma namn samt Borgvattnets sn, som redan tidigare ingick i Stuguns 
kommun. Hammarstrand i Ragunda sn är centralort i kommunen. 





Borgvattnet 
binyvåfna, -vdtna, bör-, dat 1, at bör jvåtnan 'i, åt (=till) Borgvattnet'. 

Socknen bildades 1873 av delar av Hammerdals och Ragunda snr i Jämt! 1 
och Ramsele sn i Vrnl 1. Byarna Aspnäset, Boberg, Borgsjö, Borgvattnet, 
Fullsjön och Skyttmon har tidigare hört till Hammerctal, Selet (Selsålandet) 
till Ragunda och Björkhöjden och Björkvattnet till Ramsele. Borgvattnets 
kapell uppfördes 1781-82 i nuv Borgsjö (Byg~ 4 s 19). Socknen har sitt 
namn efter sjön Borgvattnet (numera Borgsjön men Borgvatne o likn på 
1600-talskartor, t ex Y 3 och Y 4 i LMV). Inom socknen finns även en be-
byggelse, som i jb och jr redovisas som 1 Borgvattnet. Den ligger vid sjön 
Skallsjön och kallas i dagligt tal Skallsjön. Den har alltså ingen lokal an-
knytning till sjön Borgvattnet. Enl traditionen var denna by ursprungligen 
bestämd till kyrkby, vilket kan förklara namnsättningen. Sjönamnet Borg-
vattnet är sammansatt med namnet på sjöns avloppså Borgan (se natur-
namnen och Flemström 1972 s 24 f). Dess eled är en form av ordet vatten 
i bet 'sjö'. Uttalsformen -vcitna förekommer utom i detta fall även i namnen 
på ett antal andra sjöar i östra Jämtl. Den är formellt best nom pl, vilket 
dock i de flesta fall saknar real täckning hos sjöbildningarna i fråga. Mycket 
ofta brukas dessa sjöars namn med förställd prep, som styr dat, t ex i, med 
(=vid), åt. Dativformer av dessa sjönamn kan i nutiden endast beläggas i 
mycket gammal dialekt och har i best sg formen -vanan. Uttalet -vett» 
synes ha uppstått som en blandform av best nom sg -våtna och best dat sg 
-vdtnan. Jfr H Geijer i SoS 7 (1907) s 39. 

J ordeboksf orm: Borgvattnets sn 1881. 

1 Aspnäset åspncksa 1/4  sk. — Aspnäset 1761-1881 jb. — Aspnäset Gn67, 
ek 19F 6-7 g-h. 	Fr Hammerdals sn 1880. Enl jb 1761 nybygge år 1752. 
På en udde med samma namn i Skyttmoselet. I fleden trädnamnet asp. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Furuskog. — Furuskog ek 19F 6-7 g-h. Ungt namn. 

1 Björkhöjden bi brkhgtg da 314 sk. — Björkhögden 1825, Björkhöjden 1879, 
1881 jb. — Björkhöjden Gn68NV, ek 19G 6-7 c-d. 	Fr Ramsele sn, Vrnl 1 
1883. Namn efter berget Björkhöjden (se natn). 

Björkvattnet bibrkvcitna, -vett«. — Björkvattnet 1795-1881 jb. — Björk-
vattnet Gn68NV, ek 19G 6-7 c-d. ••••• Fr Ramsele sn, Vm! 1 1880. Beläget vid 
sjön Björkvattnet, numera Björkvattens jön (se natn). Betr uttalet -våffla se 
sockennamnet Borgvattnet. 

1 1/6, 2 1/6  sk. 
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Övriga bebyggelsenamn: 
Sevlinstorpet shlznst6rpa tp. — Seflinstorpet ml. Namn efter någon tidigare 

åbo, Sevlin. 

1 Boberg Mckr,) 1/2  sk. — Boberget 1825, Boberg 1881 jb. — Boberg ek 
19F 4-5 i-j. ^) Fr Hammerdals sn 1880. Uppkallat efter Bodberget bicbcerja, 
bö-, Bodberget ek 19F 4-5 i-j, som har namn efter fäbodar, som tillhört byn 
Skyttmon. Bod f heter i ä dial NÅ., i y dial b(2. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Bjurflon (Nedpå, Uppå) (nepo, opo) b34(r)Inn gdr. Läge vid, ej på, myren 

Bjurflon (se natn). Prep nedpå brukas i Boberg, uppå i den lägre belägna 
grannbyn Selet. — Dalsland d41s11"al gd. Ungt namn. 

Borgsjö bbr.P. — Borgsiön, Bårgsiön 1761, Borgsjön 1825, Borgsjö 1881 
jb. — Borgsjö Gn67, ek 19G 6-7 a-b. e•-' Fr Hammerdals sn 1880. Byn har 
namn efter sjön Borgsjön, på de äldsta lhkartorna kallad Borgvattnet (Borg-
vatne). Borgsjön förekommer som sjönamn första gången på LMV Y 13: 
Borg siön (1710) 1720. Troligen har namnen Borgsjön och Borgvattnet under 
någon tid brukats jämsides men Borgsjön så småningom fått överhand. Vid 
skattläggningen på 1700t har byn vid Borgsjön officiellt fått namnet Borgsjö 
(Borgsiön), medan Borgvattnet fått beteckna ett västligare beläget område 
utan beröring med sjön. Se sockennamnet och 1 Borgvattnet, betr Borgsjön 
se äv natn. 

1 167/192, 2 3/64 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Borgnäset bbnync:esa bebyggelse. Borgnäset 1870-75 LMV Y 6-6:3, ek 19G 

4-5 a-b. Ån Borgan bildar ett näs i närheten. — Borgänget bönykee, bebyg-
gelse. Borgänge ek 19F 6-7 i-j, 19G 6-7 a-b. NV om Borgsjön, namnets fled 
lånad fr sjönamnet. Eled är best sg av änge n 'skogsslåtter'. Ordet lever ej 
som appellativ i dial. — Bygget bPga, äv östi Bygget 6st1 bpga och Strandvik 
strå2Ivik gd. Bygget ek 19G 6-7 a-b. Best sg av bygge n 'nybygge'. Ligger SO 
om byns centrala bebyggelse, dvs 'östi', 'österut'. Strandvik är ett modernt 
villanamn, föga brukat. — Eriksberg ek 19G 6-7 a-b. Festplats med modernt 
villanamn. — Flakanäset fkakanrfsa bebyggelse. Flakanäset 1804 LMV Y 
6-6: 2, ek 19G 6-7 a-b. Ursprungligen namn på ett brett näs i Borgsjön. Nam-
nets fled är böjd form av flake m i bet 'slags giller'. Se J Sahlgren i Sträng-
näs stads historia (1959) s 60, där namnet dock felaktigt lokaliserats till 
Stuguns sn. — Norbergstorpet ek 19G 6-7 a-b tp. Namn efter någon åbo. — 
01-Danielsgården ölnlönalsgqin gd. Namn efter en åbo Olof Danielsson. — 
Strandvik se Bygget (östi). — Sved sv e hmd. Sved ek 19G 6-7 a-b. Namnet 
är best sg av sved n sv f 'för odling eller bete avbränt område'. 

1 Borgvattnet (hörivätne) 13/24 sk. — Borgwatnet 1761, Borgvattnet 1825, 
1881 jb. — Borgvattnet ek 19F 8-9 i-j. 	Fr Hammerdals sn 1880. Se vidare 
sockennamnet Borgvattnet och bynamnet Borgsjö. 

Övriga bebyggelsenamn: 
01-Larsatorpet 014,sat6rpa tp. 01-Larsatorpet ek 19F 8-9 i-j. Namn efter 

en åbo Olof Larsson. — Skallsjön skalfin, skett-, 	gdr. Skallsjön ek 19F 
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8-9 i-j. Huvudbebyggelsen å 1 Borgvattnet, uppkallad efter sjön Skallsjön 
(Skall-Sjön lh 1790, Stor-Skallsjön ek), som möjligen har namn efter någon 
skall-liknande bergformation i närheten. Det finns flera berg med markerade 
höjdpartier väster om sjön, men ordet skalle ingår dock inte i något annat 
ortnamn inom det aktuella området. Därför bör man också räkna med att 
namnet kan vara en sms med skalle brukat som mbin, känt fr fsv tid. Se 
Skallerud m fl hos Hellberg 1967 s 192 f. 

1 Fullsjön fzik, dat Ma 'Fullen', 	 1/3  sk. — Fullsiön, Sjön 
Fulden (fiske) 1761, Fullsjön 1825, 1881 jb. — från Fullen 1766 LMV Y 
44-1: 1, Fullens by, Fullen, emot Fullen 1804 LMV Y 6-6:2, Fullsjön ek 
19G 6-7 a-b. r•-• Fr Hammerdals sn 1880. Byn har namn efter sjön Fullsjön, 
tidigare Fullen, en bildning till adj full (se vidare natn). 

Övriga bebyggelsenamn: 
Asplundstorpet dsplunstårpg äv Flathögen fnithhjan tp. Asplundstorpet ek 

19G 8-9 a-b. Namn efter en åbo Asplund. Flathögen efter läget vid berget 
med samma namn. — Bettys båtys. Namn efter en kvinna Betty, som bott 
där. — Brännan breena. Brännan ek 19G 6-7 a-b. Best sg av dial bränn(a) f 
breena, bre'n, brev., best sg briena el brckna. Formen bränn är utvecklad ur 
den apokoperade formen brctn, som bl a finns i grannsocknen Hammerdal, 
dit Fullsjön tidigare hört. Till formen bren har nybildats en best sg med 
akut accent. Jfr t ex Brännan i Fors sn. — Flathögen se Asplundstorpet. — 
Nordimon nöknnön. Nordimon ek 19G 6-7 a-b. '(Gården) norrut i mon'. På ett 
jämnt område i byns östra del. Ordet mo betyder i östra Jämtl 'område med 
jämn el relativt jämn grus- el sandmark, oftast beväxt med tallskog'. Sjön 
Fullsjön, som sträcker sig från NV mot SO, räknas i trakten ligga i väst-
östlig riktning, och enl detta uppfattas i omgivningen väderstrecken för-
skjutna medsols. Sönnansjön ligger alltså V om Fullsjön, östisved söderut i 
byns bebyggelse. Se äv östiberget, östimon och östisved, där samma synsätt 
går igen. — Per-Jans pevårts. Efter en tidigare åbo. — Sönnansjön sönafån 
bydel. Sönnansjön ek 19G 6-7 a-b. Se Nordimon ovan. Dial prep sönnan sa 'söder om'. — Åtegdrden hmd. Se Åte i Ammer, Ragunda sn. — östi-
berget åshberja. Ligger högt i byns östra del. — östimon östancin. öst i mon 
1862 LMV Y 6-8:2. Se Nordimon ovan. — östisved 6~1)4 gdr. östisved ek 
19G 6-7 a-b. Om namnets eled se Sved under Borgsjö. 

1 Selet sila, sAla, sOa 5/12 sk. — Sillslandet 1715, 1761, Selåslandet, Selså-
landet 1825, Selsålandet 1881 jb, Selet 1971 jr. — Selet ek 19F 4-5 i-j. ", 
Selsålandet nr 1 flyttades 1880 fr Ragunda sn till Borgvattnets sn. Det var 
fr början ett avradsland (se Selsdlandet i Ragunda). Det nuv namnet syftar 
ursprungligen på ett lugnvatten, sel, i Ammersån, som efter detta sel el be-
byggelsen Selet vanligen kallas Selsdn mellan Selet och överammer i Ra-
gunda sn. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Berglins berlins, bievlins tp. Berglins ek 19G 4-5 a-b. Namn efter en åbo 

Berglin. — Hans-Erikstorpet ek 19G 4-5 a-b. Namn efter en åbo. — Nära 
flon nora firdn gdr. Norromflon ek 19F 4-5 i-j. Ligger N om en myr Stor-
flon. Prep nära nirra, nOra 'norr om'. — Uppemedsdgen opma seiga såg-
anläggning. Ovanför byns centrala bebyggelse. Dial bpma prep 'uppe vid' 
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(eg 'uppe med'). — Selbergsgården s(gbandn. Namn efter en tidigare åbo, 
Selberg. 

Skyttmon Mmört. — Skyttmon 1761-1881 jb. — Skyttmon ek 19F 6-7 
g-h. 	Fr Hammerdals sn 1880. Fled är skytt m 'skytt, en som skjuter', 
här sannolikt brukat som tn (soldatnamn), jfr Skyttsvedjan i Borglunda, 
Stuguns sn. Enl traditionen var de första nybyggarna i Skyttmon fältjägare 
(soldater). Om mo se Nordimon under Fullsjön. Byn ligger på en jämn mo 
vid Ammersån (Skyttmoån). 

1 Va, 2 Ve, 3 1/12, 4 1/6  sk. 	Kallas Mogården m4g. Betr fleden se by- 
namnet. 

Övriga bebyggelsenamn: 

Markus gården mårkasgeig. Efter en tidigare åbo med förnamnet Markus. 

Fäbodar och likn 

Bergvallsbodarna bcbrvalskan. 1. Del av Selsbodarna. Sms med ett tn 
Bergvall. 2.=Erik-Magnusbodarna. — Bettybodarna bå4yb4an. Bettybodarna 
ek 19G 6-7 a-b. Sms med kvn Betty, se Bettys under 1 Fullsjön. — Bjur-
tjärnbodarna loiy,samb4an. Bjurtjärnbodarna ek 19G 6-7 a-b. Vid Bjur- 
tjärnen. — Björnbergsbodarna bjhba,skan, 	Björnbergsbodarna ek 
19F 4-5 i-j. Nära Björnberget. — Bobergsbodarna kInefln'Actn. Tillhör byn 
Boberg. — Erik-Magnusbodarna enkmdgnuskan. Erik-Magnusbodarna ek 
19G 4-5 a-b. Äv Bergvallsbodarna. Namn efter ägare. — Flakanäsbodarna 
firakandsblian. Flakanäsbodarna ek 19G 6-7 a-b. Hör till beb Flakanäset. Äv 
Gammelbodarna. — Flathögbodarna firighanian, -kan. Strax N om berget 
Flathögen. — Fullbodarna fidb4an, 	Fullbodarna ek 19G 6-7 a-b. Vid 

— Fulltuvan fiddiva fäb. Nära gränsmärket Fulltuvan. — Gammel- 
bodarna geoyakrbfian, -kan äV 	 i ett fall (i Björkvattnet) gånzakbentn. 
1. Gammelbodarna ek 19F 6-7 i-j. 2.=Flakanäsbodarna. 3-5. Fäb i Björk-
vattnet, Boberg och Fullsjön. Best pi av bod f 'fäbod' heter i Borgvattnet 
ban (ä) 	kan. Uttalet -kan i Björkvattnet är påverkat av best pi b4an 
i angränsande ång dial. Björkvattnet har tidigare hört till Ramsele sn, Vrn1 1. 
— Getingmyrkojan jffignzyrk0a skogskoja. Getingmyrkojan ek 19G 6-7 a-b. 
Vid Getingmyran. — Groviksbodarna grckiksWan, 	Grovikbodarna 
ek 19G 6-7 a-b. Vid Groviken i sjön Länglingen. — Grundsvakojan grånsva-
k6ja skogskoja. Grundsvakojan ek 19F 6-7 i-j. Uppkallat efter Grundsva 
(se natn), som dock befinner sig 2 km fr platsen. — Gärdbodarna ye;c1b4an. 
Gärdsbodarna ek 19F 6-7 g-h. Sms med ett tn Gärd. — Hansbodarna hcins-
Nan. Hansbodarna ek 19G 6-7 a-b. Uppkallat efter en Hans Persson i Full-
sjön. — Hinriksbodarna hirfriksb4an. Hinriksbodarna ek 19G 6-7 i-j. I fled 
mn Hinrik, motsv mIty Hinric. Den här åsyftade Hinrik dog 1922. — Höjd-
bodarna lukdb4an, hOd-. Sms med höjd f hogd (ä), hoyd. — Indalskojan 
itu/uj/Mia skogskoja. Indalskojan ek 19F 4-5 i-j. Folk fr Indals sn i Medelpad 
har för länge sedan bott där. — Jönsbodarna jöinsbitan. Jönsbodarna ek 19G 
4-5 a-b. Sms med mn Jöns. — Karlssonbodarna lailsombikan. Karlssons-
bodarna ek 19G 8-9 a-b. Sms med ett tn Karlsson. — Katrinabodarna 
katrinabtian, -kan. Katrinabodarna ek 19G 6-7 a-b. Sms med kvn Katarina, 
i dial katrfna. — Klampenborg kHinpanbörj, 	timmerkoja. Uppkallelse 
efter det kring sekelskiftet välkända sågverket Klampenborg vid Sundsvall, 
i sin tur en efterbildning efter det da Klampenborg vid Öresund, men i Borg-
vattnet med anspelning på klamp 'timmerstock'. — Kolugnsbaraeken kölrugs- 
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bardisan skogskoja. Kolugnsbaracken ek 19G 4-5 a-b. Man har kolat här i bör-
jan av 1940-talet. — Kungsborg ktigsbori skogskoja. Vad som ligger bakom 
namnets fled är ovisst, dess eled kan vara lånad fr Klampenborg men möj- 
ligen också syfta på läget vid ån Borgan. — Kvarnbodarna kv4jbc3an, kv4e. 
Fleden är ordet kvarn. Trol samma som Fullbodarna vid Fullån. — Käla- 
bodarna pceirabdan. Kälabodarna ek 19F 6-7 g-h. Fleden är böjd form av 
dial käl m pok 'slags skogsmark', se Lindberg 1941 s 85. — Laxsjöbodarna 
leikfobt'Aan. Laxsjöbodarna ek 19F 6-7 i-j. Nära Lill-Laxsjön, kallas äv Lill- 
Laxsjökojan tilakfok6la och (skämtsamt) Lusenvik 44.sv1k, bildat till lus f 
'slags bitande insekt' efter mönster av Rosendal o likn med utländska före-
bilder. — Lillborgvattbodarna li.lborvatNan. Vid sjön Lill-Borgvattnet. — 
LIII-Laxsjökojan se Laxsjöbodarna. — Lugnvik litevik. Lugnvik ek 19G 
6-7 a-b. Vid Borgsjön men ej vid någon vik. Uppkallelse efter något annat 
Lugnvik. — Lusenvik se Laxsjöbodarna. — Markusbodarna Incirkus14 an. 
En Markus Mårtensson, död 1953, har anlagt denna fäbodvall. — Mobodarna 
mc_5b4an, -kan. 1. Mobodarna ek 19F 6-7 i-j. 2. Tillhör Mogården i Skytt-
mon. 3. Mobodarna kGn67NO. Läge på sandmo. Om mo se bynamnet Skytt-
mon. — Nils-Olovbodarna nilsokovb4an. Nybodarna ek 19F 6-7 g-h. En Nils 
Olov Johansson har ägt bodarna. — Nybodarna nO4an, -kan. 1=Nils-
Oloubodarna . 2. I Borgsjö. — Nymyrkojan nOnyrlebla skogskoja. Nymyr-
kojan ek 19G 4-5 a-b. Vid Nymyran. — Nörderbodarna nt<askcan. Nörder-
bodarna ek 19G 8-9 a-b. NO om beb Skallsjön. Kallas äv Skallsjöbodarna. 
Namnets fled är komp, fsv nor/3re, motsvarande fvn nyröri, med bet 'nord-
ligare belägen'. — 0I-Danielsbodarna 0.N4nalskan. 01-Danielsbodarna ek 
19G 4-5 a-b. Tillhör 01-Danielsgården i Borgsjö. — 0I-Jonsbodarna ökjons-
Nan. 01-Jonsbodarna ek 19G 6-7 a-b. Namn efter en ägare. — 01-01sbodarna 
Qkojbt'han. Namn efter en ägare. — Per-Jönsbodarna palimsb4an. Per-Jöns-
bodarna ek 19G 6-7 a-b. Namn efter en ägare. Av Stort lobodarna. — Präst-
bodarna prchstb4an. Prästbodarna ek 19G 4-5 a-b. På Prästboställets mark. 

Sahlinsbodarna sålznsb4an, -kan. Del av Selsbodarna, i fleden namnet 
på en ägare. — Salomon-Petterbodarna s4lmanp«arb4an, -kan. Del av Sels-
bodarna, uppkallad efter en ägare. — Samuelkojan s4mulköja skogskoja. 
Samuelkojan ek 19F 4-5 i-j. Uppkallad efter en Samuel Sundin, som kört 
timmer i trakten. — Selbergsbodarna sbafbt:pan. I fleden ett tn Selberg. — 
Selsbodarna säsNan. Selsbodarna ek 19F 4-5 a-b. Sms med bynamnet Selet. 
— Sjökojan fik6ja skogskoja. Vid Borgsjön. — Skallsjöbodarna sle,gfol4an, 
-Man. 1. SV om Stor-Skallsjön. 2.=Nörderbodarna. Hör till beb Skallsjön. 

Spisserkojan spi,yarköp skogskoja. Vid Spisserbäcken (Spisölbäcken). Se 
natn. — Stenkvist(s)kojan stbalo2sk6,2a skogskoja. I fleden ett tn Stenkvist. 

Storflobodarna störf4ob4an, -ban. Per-Jönsbodarna ek 19G 6-7 a-b. Vid 
myren Storflon. — Storsvedjekojan sti2r9ve2ak6ia skogskoja. Storsvedjekojan 
ek 19G 4-5 a-b. Vid skogsområdet Storsvedjan. — Stugubergsbodarna stsga- 
båjbåan, -b6an, 	' . Stugubergsbodarna ek 19F 4-5 i-j. Vid Stugu- 
berget. — Sundströmsbodarna sånstromshjan, -Nan. Sundströmsbodarna ek 
19F 6-7 g-h. I fleden ett tn Sundström. — Sönnansjöbodarna sbnctfoktan. 
S om Stor-Laxsjön. Dial sönnan prep Åtta fsv sunnan, synnan, 'söder om'. 

Sönnerbodarna (Sör-) shiarb4an, sar-. Sönner- är utvecklat ur ett fsv 
syndre, här med bet 'sydligare belägen', Sör- ur fsv syre 'södra'. — Usel- 
hamn 4.salhämn, 	fäb och skogskoja. Uselhamn ek 19G 8-9 a-b. Ned- 
sättande namn med syftning på att bostadsförhållandena varit dåliga. — 
Västatbodarna vdstatl4an. Västatbodarna ek 19F 6-7 i-j. 'Bodarna väståt', 
'väster om byn', i detta fall Borgsjö. — Västibodarna vieshbfgan. Västibodar-
na 1. ek 19G 6-7 c-d. 2. ek 19G 8-9 a-b. Egentligen ett (nu stelnat) prep-ut-
tryck med innebörden 'västerut i bodarna'. 



Fors 
fo2 

Socknen är belägen vid Indalsälven, som här bildat flera mäktiga forsar 
och vattenfall, samtliga nu utbyggda. Namnet synes från början ha åsyftat 
någon bestämd fors, sannolikt den genom Ragundasjöns utgrävning 1796 
torrlagda Storforsen (Gedungsen), nuv Döda fallet, vars läge bäst svarar mot 
det äldsta beläggets formulering austan at 'öster om'. Jfr Bygdffi 1 s 226 f. 
Namnet har med tiden kommit att åsyfta bebyggelsen i forsens närhet, i 
första hand nuv Byn, Bispgården och Pråstbordet, och slutligen hela socknen. 

Namnformer före 1526: austan at forse (1273?) ud uo AM cod nr 114 
qv a s 5 (MÄU s 24; JHD 1 s 7 avtr), in forsse (super [1 fors a t med 1300-
el 1400-talshand) 1331 7/3 uo RAp (JHD 1 s 40), ville fors (gen; 2 ggr) 1331 
23/5 uo RAp (JHD 1 s 41), Datum apud ecc/esiam fors 1335 11/3 vid 1346 
3/2 Långsele k:a RAp (JHD 1 s 44), j . . . fors sokn 1335 16/6 Sthlm RAp 
(JHD 1 s 45), a forse (3 ggr) 1346 1/2 Fors RAp (JHD 1 ss 66, 67), i fors-
sonkn, i fors sokn 1346 6/2 uo RAp (JHD 1 s 70), parochia fors 1347 25/7 
Själevads k:a RAp (JHD 1 s 79), a forse 1347 11/9 (el möjl 1348 29/4) 
Lödöse RAp (JHD 1 s 81), j fors soknn 1348 23/1 Ragunda RAp (JHD 1 
s 83), j fors soknn 1348 25/1 Ragunda RAp (JHD 1 s 84), a forse 1348 22/2 
*Förberg (på Frösön) RAp (JHD 1 s 85), i fors sokn 1371 24/8 Sthlm RAp 
(JHD 1 s 114), i forsa sokn (in parochia forsa a t) 1451 ud uo RAp, i Forss 
soken e 1460 19/1 Ragunda JHD 2 s 28 avskr, i forss socken 1468 ud 
Ragunda ting JHD 2 s 56 avskr, austen at forse 1482 15/5 Sunne RAp (JHD 2 
s 154; utdrag ur Jämtlands landsskrå), i fors Sochn 1485 5/1 Åsen (i Fors) 
JHD 2 s 169 avskr. 

Jordeboks former efter /542: Forss sn 1565, Fårs (s) sn 1566, 1568, 1611, 
1715, Fors sn 1646, Fåhrss sn 1680, Forss sn 1761-1881. Fors sn jr. 

Övriga namnformer: Fors sn 1568 tl. 

Bispgården bkgqin, y bispgek, i angränsande snr ofta Bipsgården bipsgdg 
(-Man). — i Biskopsgard 1472 29/6? Ragunda JHD 2 s 84 avskr. — Biskopz-
gården 1565, Biscopsgården 1566, 1568, Bisspgaardt 1600, Bispgaard 1633, 
Biss:gården 1646, Bispgården 1680-1881 jb. — Oxeböle eller Biscops gård 
1550 19/1  Ragunda RAp (DN 15 s 707), Biscopsgårdhen 1568 tl, Bispgaardt 
1600 tl. 	Namnet Bispgården, från början säkerligen en rent kameral be- 
teckning, kan i handlingar föras tillbaka till år 1472 och har sin grund i det 
förhållandet att en del jord i Fors sn redan år 1331 kommit under ärke-
biskopens i Uppsala förvaltning (se JHD 1 s 41). Utom som beteckning för 
den gamla och ursprungliga byn brukas namnet Bispgården nu även om den 
inom byn Oppåsen belägna järnvägsstationen Bispgården med kringliggande 
bebyggelse. Uttalet Bips- är utbrett och torde ha sin grund i strävan efter en 
lättare uttalsform. — Oxböle (se detta) har varit ett äldre namn på i varje 
fall en viss del av Bispgården. 

1 3/4  sk, 2 3/4  kr. 



13 

Övriga bebyggelsenamn: 
Backen bålsan hmd. — Bergen basrja äv Utibergen utankrja bebyggelse. 

Bergen ek 18G 7i. I en bergssluttning i byns sydöstra del, långt ut, här ='ned-
ströms Indalsälven', inom byns område. — Berget ek 18G 7i hmd. Uppe på 
en höjd. — Bispfors (bispf6,9.  lokalt rspr) f d poststation. Bispfors ek 18G 7i. 
Namnet är bildat är 1903 av »Bisp» i Bispgården och sockennamnet Fors 
för den poststation, som den 1 mars 1903 inrättades i byn Bispgården. En 
poststation med namnet Bispgården fanns redan tidigare i anslutning till 
järnvägsstationen Bispgården. — Bldsds ek 18G 8j bebyggelse. Vid Järsjön, 
ej på någon ås. Namnet troligen fritt uppfunnet. — Flobergsgdrden PrObacs-
gtm hmd. Sms med ett tn Floberg. — Gerdlund ek 18G 7i festplats. Ungt 
namn, bildat till Järdn, som rinner förbi. — Klängtorpet kk&gt6rpa tp. Oviss 
härledn. 	Lokänget kkiega tp. Fleden är dial lok m 'pöl, liten tjärn', eled 
är best sg av dial änge n 'skogsslåtter, naturlig äng' (ej längre levande ord 
i dial). — Norrbacken nörhålian hmd. Norrbacken ek 18G 7i. I en backslutt-
ning i byns norra del. — Olov-Eliastorpet ek 18G 8i tp. Namn efter en åbo. 
— Stadsforsen std4f6,931 kraftverk. Stadsforsen ek 18G 7i. Uppfört i den tidi-
gare Stadsforsen, se vidare natn. — Utibergen se Bergen. 

Bispgårdslandet bkgaklål,a, Bispgårdlandet. — Biskopzgårdzlandet 1715, 
Biskopsgårdslandet 1761, 1825, Bispgårdslandet 1881 jb. ", Namnet avser ett 
i huvudsak obebyggt skogsområde N och NV om Järsjön. Land brukas i 
östra Jämtland utom i bet 'odlat stycke jord' också som beteckning för skogs-
område (vanligen på utmarken). Bispgårdslandet utgör enl jb 1715-1825 ett 
avradsland, och land torde här ursprungligen ha bet 'avradsland'. Jfr Gussjö-
landet, Tärsjölandet, Åslandet. 

1 3 kr, 2 1/3  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Fanbergstorpet fitmbcejtårpa, tp. Fanbergstorpet ek 18G 9j. 1 namnets fled 

ett tn Fanberg. 

Byn byn, t by. — [i Ey (felskrivn för By) e 1460 19/1  Ragunda JHD 2 
s 28 avskr], ?j Byn (1525-35) ud uo DN 15 s 638. — y Byn omkr 1546 
(DaRA), Byen (n) 1565-1646, Byn 1680-1881 jb. — Byenn 1568, 1600 tl. 
Namnet är best sg av ordet by, här med ursprunglig bet 'gård' och med 
syftning på en del av den bebyggelse, som tidigast åsyftades med Fors. Se 
vidare sockennamnet. 

1 2/3, 2 5/12, 3 13/48, 4 1/2, 5 1/2  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Annedal ånaddir lht. Annedal ek 18G 7i. Modernt villanamn. — Blomkvist-

torpet ek 18G 7j ödetp. Namn efter en åbo. — Brandelstorpet ek 18G 7i tp. 
Namn efter en åbo. — Flomyran R•c.5.tnfira tp. Flomyran ek 18G 7j, 8j. Nam-
net avser ursprungligen en myr. Dial myra f avser en torrare, ofta gräs-
bevuxen myr, flo m en sank, oftast mossbevuxen myr. I detta fall torde dock 
namnet innehålla dialektens adj flo N 'flödande', 'med högt vattenstånd'. 
Det finns två tjärnar och en bäck på myren, och det är väl närmast dessa, 
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som varit flödande vissa tider. — Fångsjöbacken fbefobåkan bebyggelse. 
Fångsjöbacken ek 18G 8j. Ursprungligen namn på en brant landsvägsbacke 
mellan Fors och Graninge snr, nära Fångsjön, som ligger inom Graninge sn, 
Vrnl 1. — Klexnmetsg ården kk&rttasg4in gd. Namnets fled är det fr latinet 
inlånade mn Clemens, närmast i formen Klern(m)et (i gen). Om förekomst 
och former av detta mn i ä jämtl urk se JHD 1 registret. Enl tl 1566, 1568 
och 1571 fanns då i Byn en Clemett (Clemeth) (se JR 1 s 157; 2 ss 102, 362). 
— Lisa-Lenatorpet ek 18G 8j ödetp. Den kvinna som åsyftas i namnet synes 
nu vara okänd. — Lötarna ligan bebyggelse. Lötarna ek 18G 7i, Lötan väg-
skylt. Best pi av löt f (< laut, jfr uttalet kt ä i Hällesjö och Ragunda snr) i bet 
'betesområde för kreatur' (ofta 'betesområde strax utanför byns inhägnade 
område'). Jfr Löten (gd), Ragunda sn. — Ravasgdrden rhasgdg Ragvalds-? 
Gd. Inbn ravasarna riwasan best pi (kortstavigt). Namnets fled är sanno- 
likt gen av mn Ragvald (< Ragnvald) med i sammansättning utvecklad kort- 
stavighet på grund av ordlängdsbalans, se J Sahlgren i NoB 18 (1930) s 61 ff. 
En Raffwall (Raffual) i Byn omtalas i tl 1566, 1568 och 1571 (se JR 1 s 157; 
2 ss 102, 362). — Skogen skölan ä, skcjgan bebyggelse. Skogen ek 18G 8h. — 
ödingssdgen ek 1811 7a f d såganläggning. Vid Odingsån, snarast en redukt 
av ett *ödingsåsågen. 

Böle bPs, inbn best pi bölesarna bgasan. — i Bolet e 1460 19/1 Ragunda 
JHD 2 s 28 avskr, i Böle (2 ggr) 1472 29/6? Ragunda JHD 2 s 84 avskr. 

J Bölleth omkr 1546 (DaRA), Bölett 1565, 1611, Bölet 1566, Böle 1568, 
Börde 1600, Bölled 1633, Böle o likn 1680-1881 jb. — Böle 1568 tl, ek 18G 
7i. 	Namnet är urspr best sg av fsv bole n 'boning, bostad'. 

1 7/12, 2 7/12 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 

Brånnlundstorpet brdnlunstdrpa tp. Brännlundstorpet ek 18G 8h. Födelse-
plats för den kände kompositören Albert Brännlund. — Böles-Kilen se Kilen. 

Grubban grif2a avs. Best sg av dial grubba f 'grop, sänka'. Gården står 
dock inte nu i eller vid någon sådan. — Hannes hånas (kortstavigt) avs. 
Hannes ek 18G 7i. Namnet är gen av ett ägon Hanne, som avser ett område 
nära den tidigare Hannesforsen i Indalsälven. Hanne är trol sms med ed 
'gångställe vid vattendrag osv' (se Utanede). Se vidare Hanne och Hannes-
forsen bland naturnamnen. — Kilen iffiln ä, §sln, äv Böles-Kilen bekasj§tln 
(uppt 1905 utan accentbeteckn), bilfkasiln bebyggelse. Kilen 1895-97 LMV Y 
10-5:8, ek 18G 8h, 81. Kil m brukas i dial ofta om trekantiga, mot ett hörn 
avsmalnande områden, t ex åkrar. — Mosvedjorna m6sv4ian, 	gd. Om 
namnets fled se Korsdmon. Eled är best pi av dial svej f svea 'svedja, för od-
ling avbränt område'. Hur svej förhåller sig till fsv sviP f o n och svillia f 
'svedjeland' är oklart. Samma form förekommer äv i Ångermanland, se t ex 
SOVn 3 s 50. — Nacken ncikan f d färjställe. Nacken Gn74NV (1909). Best sg 
av det i grannsocknen Liden belagda nack m nals 'strömnacke, udde med 
strömdrag'. — Nygdrden hmd. — Sör-Böle skbhlra bydel. Sör-Böle ek 18G 7i. 

Västgårdarna veeggolran hmd. Jfr följ. — östgdrdarna #.9gokan, 	hmd. 
Dial yst yst 'öst' (väderstreck). 

Ede se Västerede. 
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1 Gussjölandet gikfolcht.a 1 5/6  sk. — Gudsiölandet 1715, Gudsiö Landet 
1761, Gussjölandet 1825, 1881 jb. — Gussjölandet ek 18H 6a. 	Till största 
delen ett vidsträckt skogsområde, uppkallat efter sjön Gussjön (Stor-Gus-
sjön), som till en del ligger inom Fors sn (se natn). Om eleden land se Bisp-
gårdslandet. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Gammel-Gussjö griniabwåfo avs. Gussjö 1825 jb. Gussjölandet kGn74NM, 

Gammelsågen ek 18H 6a. Tidigare såganläggning där. — Gammelsågen se 
föreg. — Gussjöudden se Udden. — Häbbersjöhöjden li&befehågda ä, -/sida 
avs. Häbbersjöhöjden ek 18H 7b. På ett berg nära sjön Häbbersjön (se natn). 
— Malmsjön mäknifh, mci<rm- avs. Malmsjön ek 18H 6c. Vid sjön Malmsjön 
(se natn). — Udden itck avs. Gussjöudden ek 18H 6a. På en udde i Lill-
Gussjön. 

*Hedesta. — a hedestadhum j fors soknn 1348 23/1 Ragunda RAp (JHD 1 
s 83). 	Namnet synes liksom flera andra i östra Jämtl före år 1350 upp- 
trädande bebyggelsenamn ha kommit ur bruk i samband med digerdödens 
härjningar i bygden, och platsens läge i socknen är nu okänt. Det citerade 
brevet har ei-diftong bevarad, varför ordet hed f, fvn heiår, knappast är att 
räkna med i namnets fled, särskilt som ordet hed inte heller är känt från 
östjämtskt område vare sig i ortnamn eller i nutida dialekt. Namnet inne-
håller sannolikt mn fvn Heöinn, fsv Hidhin, Hcedhin. Jfr de no gårdnamnen 
Hcestad, bland vilka ett skrevs (a) Hedens stadum 1336 28/1 Bagöy DN 9 
s 125. Jfr (i) Hedensstadum i NG 13 s 293. Namnets eled är pl stadhir av 
stadh, väl i bet 'boplats, gård'. Om sta-namn se t ex Ståhl 1976 s 67 ff med 
anf litt. 

1 Korsåmon köptmån, kb,so- äv Korscimoarna kb,samöan, Korsmon kö,smån 
och Moarna möan 7/24 sk. — Korssåmon 1825, Korsåmon 1881 jb. — Korså-
mon ek 18G 5i. "-• Den i namnet åsyftade Korsdn synes vara nuv Grenån, 
vars sammanflöde med nuv Skavån uppfattats som ett kors. Sammanflödet 
kallas nu Grenen. Ordet mo m betyder i östra Jämtl 'område med jämn eller 
relativt jämn grus- eller sandmark, oftast beväxt med tallskog'. 

1 Långsjönäset lbefonc.k.sa  äv Näset Osa 11/24 sk. — Långsjönäset 1825, 
1881 jb. — Långsjönäset ek 18G 5g. 	Bebyggelse på näset mellan sjöarna 
Långsjön och Kälasjön. Den vanliga innebörden hos ordet näs i östra Jämtl 
är eljest '(större) udde'. Se Näset, by i Ragunda sn. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Bockeltorpet bokairtörpa tp. Borktorpet 1858-59 LMV Y 10-9:3. Fledens 

innebörd okänd. — Tomttjärnberget tion§ambdria lp. Tomttjärnberget ek 
18G 5h. På berget med samma namn (se natn). 

1 Mörtsjön möt», mbt- 1/2  sk. — Degerlandzlandet 1715, Degerlands Lan-
det 1761, Digerlandslandet 1825, Mörtsjön 1881 jb. — Mörtsjön ek 18G 5g. 
Bebyggelse med namn efter sjön Mörtsjön (äv Oster-Mörtsjön, se natn). Före 
1866 kronoavradsland. Benämningen Digerlandslandet o likn i ä jbr skall 
förstås som »Digerlemslandet» med syftning på sjön (Stor-)Digerlemmen, 
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som delvis ligger inom Mörtsjön. Land har här ursprungligen innebörden 
'avradsland', jfr Bispgårdslandet. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Digerlemmen dlgaldnzan, -1årtien. ödegd. Digerlemmen ek 18G 6g. Vid sjön 

(Stor-)Digerlemmen (se natn). — Kämpensborg §ckmpaltsbörj avs. Kämpens-
borg ek 18G 6g. Hette ursprungligen Gruvberget grubArja efter berget med 
detta namn (se natn) men fick på 1860-talet namnet Kämpensborg efter en 
åbo med tn Kämpe. Jfr Kämptorpet under Utanede. — Nytorp nVårp ödetp. 
Nytorp ek 18G 5g. 

1 Oppåsen oxista äv Åsen 6.stc, 317 sk. — Opaas 1600, Op Aassen 1633, 
Opåås 1646, Opåsen 1680-1825, Oppåsen 1881 jb. — Oppåsen ek 18G 8i. 
Oppåsen gränsar i SO mot Åsen, och det är samma åssträckning, som åsyftas 
i namnen, varför Oppåsen som bebyggelse ursprungligen kan vara en del av 
Åsen. Namnet är sms med adv upp (opp) i bet 'högre upp belägen', här 
sannolikt med syftning på läget högre upp efter Indalsälven i förhållande till 
Åsen eller också har namnet utvecklats ur '(bebyggelsen) uppe på åsen'. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Skogen sköl an ä, skOgan avs. Skogen ek 18G 8i. — Änghem 41zdm avs. 

Änghem ek 18G 8i. Modernt villanamn »påhittat i senare tid». 

*Oxböle. — vxabole 1493 3/1 Kungsgården (på Frösön) DaRAp (JHD 2 
s 213), i oxbollw 1503 ud »vppa kxrickiebackee» RAp (DN 14 s 172). — 
Oxeböle 1568, 1611, Oxebörde 1600 jb. — Oxeböle eller Biscops gård 1550 
19/1 Ragunda RAp (DN 15 s 707), itt Böhleslandh Oxböhle kallad 1702 LMV 
Y 10-2: 1. ", Namnet Oxböle lever inte men har varit namn på en del av 
Bispgården. Enl anteckning i jb 1825 under Bispgården nr 1 betecknas Ox-
böle som »röjningsland». Namnet innehåller böjd form av ordet oxe m ö ksa 
fsv oxe, uxe, här sannolikt brukat som mansbinamn. K Hald räknar dock i 
KL 2 sp 499 med att det motsvarande da Oksbol möjligen förutsätter ett 
appellativ *ux(n)abigli 'oksestald', och N Hallar' anser i SNF 63 (1982) s 75, 
att oksebele kan ha avsett en gd, där man hållit en oxe (tjur) för betäckning 
av traktens kor. Se f ö Flemström 1972 s 165 f. Jfr Böle och bland natur-
namnen Oxbolstjärnen (Oxböletjärnen). 

1 Prästbordet pr&.5bö1ta 5/12 kr. — Prästbordet 1715, Prästbolet 1761, 1825, 
Prestbordet 1881 jb, Prästbordet jr. — Jfr Prästebohls man 1679 Thulin 3 
s 181 not 1. (%, Namnet är best sg av antingen fsv prcestabordh n 'präst-
boställe', egentligen 'det som är anslaget till en prästs underhåll', eller fsv 
prcestabol n 'prästgård'. 

Sönneråsen ~nista, sockendel. Namnet brukas om en del av Fors sn, 
som ligger på västra sidan av Indalsälven, i första hand byarna Böle, Väster-
åsen och Osteråsen. Sönner- är en komparativform, utvecklad ur ett fsv 
syndre, här med bet 'sydligare belägen'. Den felaktiga orientering efter väder-
streck, som kommer till synes i namnet, beror på att Indalsälven här anses 
flyta i västlig-östlig riktning, trots att riktningen är nordlig-sydlig. 
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1 Tärsjölandet tåeldna, tkeldtag, äv Torsjölandet terrjoldba jordlht kr. — 
Torrsiölandet 1715, Torresiö Landet 1761, Torresjölandet 1825, 1881 jb, 
Tårsjölandet 1965 jr. ^, Namnet avser en krp i trakten av sjön Tärsjön (se 
natn). Området utgjorde enl jb 1715-1825 ett avradsland, och eleden land 
syftar härpå. Jfr Bispgårdslandet. 

Utanede ska/g, ittand.— pa Vttheneyd omkr 1546 (DaRA), Vtaneed 1565, 
Vthanedh 1566, 1680, Wthanet 1568, [Vttennijdt 1600], Wthanneedh 1611, 
Wtteneed 1633, Vthan Ed 1715, Utanede 1761-1881 jb. — Wthanedha 1568 
fl, Vttenneidt 1600 tl. rs,  Fleden är fsv prep utan 'utanför', eleden obest sg 
eller best sg av ordet ed n e fsv edh i bet 'ställe (landsträcka) vid en fors där 
man vid färder längs vattenleden måste färdas på land'. Det åsyftade edet är 
antingen det som tidigare funnits vid Stadsforsen en halv km från byns 
nordgräns vid Indalsälven eller också det ed som utgjort passage förbi de 
forsar som nu försvunnit genom tillkomsten av Hölleforsens kraftverk (se 
Hölleforsen). 

1 112, 2 1/2, 3 2/3  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Berget ek 18G Si avs. Vid Eliasberget. — Bodinstorpet bödinstörpa tp. 

Namn efter en åbo. — Brunnshdlet brånshoka, -kika ödetp. Obekant namn-
orsak. Brunn är neutrum i dial. — Duvslätten d?,c_vackta lht. Dufslätten (ägo-
mark) 1803 LMV Y 10-14:2, 3. Ovisst om förleden är fågelnamnet duva eller 
detta brukat som tn. — Duvåkern dijvilikart lht. Dufåkern (ägomark) 1803 
LMV Y 10-14:3, 1848 LMV Y 10-14:4. Se föreg. — Edset 	6.ctsa f d lastage- 
plats. (öfra, Nedra) Esset 1799 Nordlander Norr! sam! 1 s 105, Edset 1803 
LMV Y 10-14:2, 3, Esset 1848 LMV Y 10-14:4, Edset ek 18G 6i. Ändplats 
för den tidigare båttrafiken mellan Sundsvallsområdet och Fors längs Indals-
älven. Vid Edset började vattenfallen i älven, och man fick fortsätta lands-
vägen mot Ragunda. Namnet är utvecklat ur ett *Edes-edet, där Edes- när-
mast syftar på någon av byarna Utanede eller Västerede (Ede). — Eng-
strömstorpet dgstromstdrpa, -thrpa ödetp. I fleden ett tn Engström. — Erik-
Ers drtk6,9ödetp. Erik-Ers ek 18G 6j. Namn efter någon tidigare åbo. — Falk-
torpet fålktårpa. ödetp. Falktorpet ek 18G 6j. I fleden ett tn Falk. — Fors-
strand(en) fdnreol(a) bebyggelse. Forsstrand (äng) 1848 LMV Y 10-14:4, 
Forsstrand ek 18G Si. Nära Indalsälvens strand, men det finns ingen fors vid 
platsen. Namnets fled torde avse att markera, att området tillhör Fors sn, 
fastän det skjuter in som en kil i Lidens sn, Vrnl 1. — Frisksvedjan frisksH2a 
tp. I fleden ett tn Frisk, eleden är dial svej f svej 'svedja, område som av-
bränts för odling' (se Mosvedjorna under Böle). — Gammel-Nygdrden 94 

ödegd. Jfr Nygdrden. — Gravaberget ek 18G 6i avs. I en bergsslutt-
ning. Grava- brukar i ortnamn i östra Jämtl syfta på förekomst av älggropar. 
Se vidare natn. — Gdlkläppsbacken ge_ikkkeepsbdIsan, Okn-avs. Vid en väg-
backe med samma namn. Tidigare äv ägomark, se vidare natn. — Hann-
grenstorpet hcingrens(thrpa) ödetp. I fleden ett tn. — Holmen 103kman avs. 
Holmen ek 18G 6j. Ej på någon helt vattenomfluten holme men på en udde i 
Återsjön och till större delen omgiven av vatten eller myrmark. — Holmsta 
hbkmsta ä, hökmsta avs. Holmsta ek 18G 6i. Gården ligger på en holmlik-
nande höjdsträckning, som i väster gränsar mot Indalsälven och i öster mot 
tidigare sankmarker, där en djup bäckravin bidrager till att framhäva holm-
karaktären. Namnets eled är ett sta av ovisst ursprung. Det torde vara orea- 
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listiskt att sätta namnet i förbindelse med det försvunna *Hedesta, vars läge 
inom socknen är okänt, eller i övrigt räkna med att Holmsta är ett s k äkta 
sta-namn. Traditionen utpekar Holmsta som en av de äldsta bebyggelserna i 
Fors. Platsens läge i närheten av den branta strandkanten mot Indalsälven 
tyder på att namnets fled är en motsvarighet till no dial stad n 'Aabred, 
Elvekant' (Aasen). Jfr namn som Brunnssta och Malmansta i Ragunda sn 
(se natn) samt Ståhle 1946 s 432 f (Stadinge). — Jättes jeete.s avs. Jättes ek 
18G 6j. En Jätte-Daniel har bott där. — Kvarnbacken kv&glgilsan, kverne, 
kv- avs. Qvarnbacken anteckning i jb 1825. Kvarnbacken, Qvarnbacken 
1848 LMV Y 10-14:4, Kvarnbacken ek 18G 6i, 6j. Avsöndrat år 1846. Vid ån 
Kvarnån, namnet är snarast en redukt av *Kvarndbacken. — Kånksvedjan 
lcbgksv.2a tp. Sms med dial kånke m kbp,ka, 'tupp', här trol brukat som ök-
namn. (Om eleden se Mosvedjorna under Böle). — Lokarna lakan avs. I Loka 
(ägomark) 1785 LMV Y 10-14: 1, Loken (d:o) 1803 LMV Y 10-14: 2, Lokar-
na ek 18G 7i. Best pi av dial lok m 'pöl, liten tjärn'. Loka (1785) är närmast 
best dat sg. Ett litet sankområde med en lok finns i närheten. — Läten låta 
avs. Se Lötarna under Byn. — Magnusberget mcigindstmelya tp. — Moarna 
man bebyggelse. Moarna ek 18G 6i. Om mo se Korsåmon. — Nydalen n#dan 
avs. Nydalen ek 18G 6i. Vid en dalsänka. — Ny-Gussjö nOtifo avs. Ny--Gus-
sjön ek 18G 6j. Anledningen till namnet obekant. Ligger vid en tjärnbildning 
i Kvarnån med namnet Gussjöhöl jan, som dock kan vara sekundärt bildat 
till bebyggelsenamnet, och långt från sjöarna Stor- och Lill-Gussjön. — Ny-
gården flyga». Nygården ek 18G 5j. Jfr Gammel-Nygården. — Oppstugorna 
öpstgan bebyggelse. Fleden är adv opp (upp) 'högre upp belägen' (se Opp-
åsen), eleden är ä best pi av stuga f med bevarad kortstavighet. — Pell-Pers 
p4p4,s avs. Tidigare har en Per (Pelle) Persson bott där. — Rolf smansudden 
(Ralsmans- ?) ralsmansådo avs. Rolfsmansudden ek 18G 6j. På udden med 
samma namn (se natn). — Salomonstorpet scilmanstörpa tp. Salmonstorpet ek 
18G 6j. En Salomon har bott där. — Sandströmstorpet sanstrems ödetp. Sand-
strömstorpet ek 18G 6j. Den förste åbon hette Sandström. — Stighem ek 
18G 6i avs. Modernt villanamn. — Sved jan svi9a avs. Best sg av dial svej f 
sve, 'svedja, för odling avbränt område', se Mosvedjorna under Böle. — 
Undrom i'Anrom tp. Undrom ek 18G 6j. Sannolikt uppkallelse efter Undrom 
i Rödöns sn, Jämtl 1, eller Undrom i Boteå sn, Vrnl 1 (SOVn 2 s 8). — Vakten 
vakta avs. Vakten ek 18G 6i. Namnet efter en backe där enl sägnen under 
krigstid en gång en postering varit placerad. Se Nordlander Norrl sam! 1 
s 159. — Ängena &ya bebyggelse. Best pl av ä dial änge n 'naturlig äng, 
skogsslåtter'. — östiberget pstabcerja avs. En förkortning av '(gården) östi 
berget', dvs 'som ligger österut i (vid) berget'. ?,st t prep 'österut i'. 

*Varvsås (*Värvsås?). — a humrfsase 1333 27/1  Ragunda RAp (JHD 1 
s 43), j hwxrfs Ase 1333 27/1 Ragunda vid 1346 5/2 uo avskr 1400t (den 
vidimerade texten översatt från norska under 1300t el 1400t) RApp (JHD 1 
s 43). ^, Platsen är icke säkert identifierbar i nutiden, och att draga någon 
bestämd slutsats om fleden på grundval av ett enda belägg är vanskligt. 
Brevets innehåll tyder dock på att belägget avser en bebyggelse med anknyt-
ning till någon ds i Fors sn, där flera byar i nutiden har namn som slutar 
på -åsen, och det är då sannolikt, att nuv Västeråsen avses. Skälet är föl-
jande. Indalsälven, som i bygden eljest rinner i nord-sydlig riktning, bildar 
i Stadsforsen två närmast vinkelräta krökar vid Västeråsen. * Varv (et) har 
uppenbarligen varit namn på den västliga forskröken, sekundärt möjligen 
också på strandterrängen där att döma av ett fiske Varven vörvan som finns 
i området. Det omtalas år 1608 som Hvarfen, 1637 som Warwen och 1779 
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som Hwarfwet (handlingar i Västeråsens bykista enl Hvarfner 1964 s 39). 
Läget framgår av Warf Swedian 1716 (LMV Y 10-15: 1), Hvarfs Svedjan 
1814 (LMV Y 10-15:4), som är namn på ett område nära stranden vid den 
västliga forskröken vid Västeråsen. I nutida östjämtsk dial finns orden varv n 
vorv 'varv, omgång' och varva vb vörva 'gå runt, ringa'. Beläggets hucerfs-
skall sannolikt återge ett *Hvarfs-, men kan också tänkas innehålla ett 
*hucerf, avljudande till huarf och med samma innebörd. Jfr fsv hupsvcerf 
'skrubbsår', avljudande till hukvarf, se Olson 1916 ss 347, 353. Ett *hucerf 
kan ingå i Värven vrervan namn på en fors i en krök av Ängermanälven i 
Junsele sn, Vm! 1. Det synes under alla förhållanden rimligt, att belägget 
1333 har innebörden 'åsen vid Varv (Värv)' och avser nuv Västeråsen. Jfr 
äv Vdra (el Over-Värv), som nu är namn på en f d slåtter i Ragunda sn men 
ursprungligen åsyftar en krök i Ammersån med en av ån ursvarvad, halv-
cirkelformad vik, samt berget Vårvsberget i slåtterns närhet (se vidare natn) . 

Västerede vekstar6 — a eldhw 1378 15/2 Ammer vid fr senare delen av 
1400t RAp (JHD 1 s 130), a Ede 1472 29/6? Ragunda JHD 2 s 84 avskr. — 
y Vestereid omkr 1546 (DaRA), Eedh 1565, 1566, 1611, Westered 1568, 
[Vestennijdt 1600], Westereedtt 1633, Ede 1680-1881 jb, Västerede 1965 jr. 
— ?aa Edith 1526 16/6  uo RApp (DN 14 s 493), oppo Edith 1536 ud uo 
NMp (DN 14 s 759), Eedha 1568 tl, Eidt 1600 tl. ". Namnets eled är ordet 
ed n e fsv edh, ursprungligen i obest sg (se Utanede). Det här åsyftade edet 
är landsträckan förbi den tidigare Storforsen (Gedungsen), nuv Döda fallet, 
i Indalsälven. Byns officiella namn var 1680-1965 Ede. Formen Västerede 
påträffas tidigast på 1540-talet och syftar till att skilja byn fr det i SO an-
gränsande Osterede. Huruvida de medeltida beläggen åsyftar enbart Väster-
ede eller äv innefattar österede, kan inte avgöras. Jfr Osterede. 

1 112, 2 1/3, 3 1/2, 4 5/12 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
*Bullergdrden. Ej belagt i nutiden men enl J Nordlander i SL 7: 8 

(1889) s 6 namn på en gd i Västerede, uppkallad efter en laxfiskare Buller, 
som jämte en Sams (se Samsen) skall ha varit den förste inbyggaren i byn. 
Namnets fled dock flertydig. — Forsen (Oppi)(opx) fdry, avs. Forsen ek 18G 
8h. '(Gården, bebyggelsen) uppe i (vid) forsen'. Här åsyftas den forna Stor-
forsen (Gedungsen), nu Döda fallet. — Innerstugorna itjejteg hmd. Fleden 
är adj komp inre 'innanför belägen', eleden ä best pi av stuga f med bevarad 
kortstavighet. Jfr Nystugorna och Väststugorna. — Nystugorna nitstagan 
hmd. Se föreg. — Samsen sdmsan avs. Sannolikt ellips av ett Samsgdrden, 
enl J Nordlander i SL 7:8 (1889) s 6 namn på en gd i byn. Jfr Bullergården. 
Fleden i Samsgården är flertydig. Om namnet är medeltida, kan den vara 
gen av ett mn motsvarande fvn Seunr (se Lind 1905 sp 868), varvid man 
dock får förutsätta tidig förkortning av vokalen a på grund av ordlängds-
balans i sammansättning. Man kan äv räkna med en kortform Sam till mn 
Samuel. Tänkbar är äv en sms med adj sams, här närmast i en bet 'gemen-
sam' (se SAOB). — Svedjan sv,2a äv Västisvedjan vceshsva avs. Svedjan ek 
18G 8h. Dial svej f svej 'svedja, för odling avbränt område'. Västerut inom 
byn. — Sdgstugan stigstsga, ä, -stiga samfällighet. Sågstugan ek 18G 9h. 
Vid Sågån. — Västeredesmoarna vcestaresmoan (uppt 1905 utan accent-
beteckn) , äv Edesmoarna bsino:an, &-,Edemoarna clanz6an och Moarna man 
bydel. Edesmoarna ek 18G 8h. Fleden syftar på byn Västerede (Ede). Om 
mo se Korsdmon. — Väststugorna viestsgas hmd. Jfr Innerstugorna och Ny- 
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stugorna. — Västisvedjan se Sved jan. — Älvens &lyans hmd. Gen av ett inbn, 
bildat till ett tn El/ (= Älv). 

Västeråsen vdstareista, ä äv Påldsen pottis.— pa Vesteraassen omkr 1546 
(DaRA), Westreasenn 1565, Westreåsen 1566, Vesteräsen o likn 1568-1881 ib, 
Västeråsen jr. — Äsenn (innefattar äv österåsen) 1566 tl JR 1 s 157, Åsa 
(d:o) 1568 tl JR 2 s 103. e•-• Sannolikt identiskt med *Varvsås (se detta). Be-
byggelsen ligger på samma åssluttning vid Indalsälven som Österåsen, grann-
byn i söder. Väderstrecksangivelsen i namnen är missvisande och beror på 
att man i bygden räknar med att Indalsälven rinner från väster till öster, 
medan den här i själva verket har en nord-sydlig huvudriktning. Jfr Sönner-
åsen ovan och t ex Västby SOVn 1 s 27. Namnet Pålåsen för Västeråsen var 
levande ännu för ett par generationer sedan. Det uppges äv av Fale A Bur-
man som namn på Västeråsen (Nordlander Norr! sam! 1 s 105). Fleden är 
sannolikt ett mn Pål (Påle?), jfr Pålgård i Ragunda sn och Pålåsholmen 
bland naturnamnen. Om ett medeltida *Varvsås (*Värvsås) med sannolik 
syftning på nuv Västeråsen se ovan. 

1 20/21, 2 5/7  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Anders-Jons ema,sOns avs. Namn efter en åbo. — Bengtssonstorpet se Jöns-

Bengts. — Häbbersbacken heebe.bcihn avs. Häbbersbacken ek 18G 7i. Dial 
härbre n hckpar (kortstavigt) -12stbar 'förrådsbod'. — Högåsen hiigtftses avs. 
Högåsen 18-42 LMV Y 10-15: 5, 1856 LMV Y 10-15:6, ek 18G 7i. Nära berget 
Högåsen. — Jöns-Bengts Onsbcbgts ödetp. Bengtssonstorpet ek 18G 7i. Namn 
efter en åbo. — Oskarstorpet öskeq ödetp. Oskarstorpet ek 18G 7i. — Sved-
jorna (Oppi) (opa) sala» bebyggelse. Högt beläget. Best pl av dial svej f 
svej 'svedja, område som avbränts för odling' (se Mosvedjorna under Böle). 

1 Åsen 4se 9/28 sk. — i as te 1341 9/2 Ragunda vid 1341 13/3 Sköns k:a 
RAp (JHD 1 s 52), j ase 1345 18/3 *Förberg (på Frösön) RAp (JHD 1 s 60), 
a ase 1346 6/2 uo RAp (JHD 1 s 70), a ase 1348 25/1 Ragunda RAp (JHD 1 
s 84), a aas 1410 4/4 Mordviken RAp (JHD 1 s 163), i Åsen e 1460 19/1 
Ragunda JHD 2 s 28 avskr, i Aasen (2 ggr) 1468 ud Ragunda ting JHD 2 
s 56 avskr, i Aasenom (2 ggr), Aasen, i Aasen 1472 29/6? Ragunda JHD 2 
s 84 avskr, i Åsen (3 ggr) 1485 5/1 Åsen (i Fors) JHD 2 s 169 avskr. — 
y Aassen omkr 1546 (DaRA), Asenn 1565, Åsen o likn 1566-1881 jb. — 
herm, Åsa 1568 tl, Aassenn 1600 tl. 	Byn ligger på sluttningen av en 
långsträckt bergås. Huruvida de medeltida beläggen äv innefattar det an-
gränsande Oppåsen, som inte nämnes särskilt i jordeböckerna, kan ej säkert 
avgöras men synes sannolikt. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Öststugorna pst8gan hmd. Fleden är väderstrecksbeteckn yst 'öst', eleden 

är ä best pi av stuga. 

*engård (?). — åse gård 1485 5/1 Åsen (i Fors) JHD 2 s 169 avskr. 
Synes avse en gd i Åsen, men den närmare syftningen är okänd. 

1 Åslandet isleina en jordlht, kronopark. — Åhslandet 1715, 1761, Åslandet 
1825, 1881 jb. 	Åslandet som år 1715 var avradsland avser nu ett skogs- 
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område utan bebyggelse i socknens sydvästra del vid gränsen mot Hällesjö 
sn. Ås- syftar på områdets natur med en del lägre åsar. Betr eleden land se 
Bispgdrdslandet. 

41vagård. — xlffwagaardh (elfwagard a t, trol med ngt y hand) 1451 
ud uo RAp. 	Utgör 1451 en donation av prästen i »Ragundadal» till ärke- 
biskopsbordet i Uppsala. Avser sannolikt östra Elfgård och Mellan Elfgård, 
år 1799 åkrar i Bispgården enl LMV Y 10-2: 2. Namnets fled synes vara böjd 
form av fsv mn 1Elve. Se NK 7 s 245. 

1 österede sta,r 5/16 sk. — Edh 1568, öster Eedhe Öböle 1611, österedh 
1680, öster Ed 1715, österede 1761-1881 jb. 	öst heter i ä dial yst. Nam- 
nets efterled är ordet ed n e fsv edh (se Utanede och Västerede). Byn gränsar 
i NV mot Västerede (Ede), varav den i ä tid kan ha utgjort en del. Sakligt 
sett behöver detta dock inte ha varit fallet, då namnet ursprungligen kunnat 
åsyfta en landsträcka, ett ed, vid Svarthålsforsen inom byns eget område. 

övriga bebyggelsenamn: 
Burmanstorpet bårmanstårpa hmd. Burmanstorpet ek 18G 8h. Namn efter 

en tidigare åbo. — Myran myra avs. Nisse nordi Myran nise. notl mkra namn 
på en åbo. Myr förr. — Nygdrden nygein hmd. Nygården ek 18G 8h. — Åte 
(fita hmd. Se 'Lite under Ammer, Ragunda sn. 

Österåsen Ystarejsta, ä Tryggdsen trygdsy. — i Tryggåsen, under Trygieåsen 
e 1460 19/1 Ragunda JHD 2 s 28 avskr, trygge aasin, fforre trygge aasin 
(1525-35) ud uo RAp odat nr 255 (DN 15 s 638). — pa Aassen omkr 1546 
(DaRA), östreasenn 1565, Österåsen o likn 1566-1881 jb. — Åsenn (inne-
fattar äv Västeråsen) 1566 tl JR 1 s 157, Åsa (d:o) 1568 tl JR 2 s 103. 
Det ä namnet Tryggåsen är sms med mn Trygge i obl form. Ang medeltida 
belägg för detta se Lind 1905 sp 1043 och JHD 1 ss 158, 226. Ett arv efter 
en Mergetta trydjaDotter, dvs 'Trygges dotter', i Fors sn omtalas år 1485 
(JHD 2 s 169). Byn är belägen på samma åssluttning som Västeråsen men 
söder, ej öster om detta. Betr väderstrecksangivelsen i namnet se vidare 
Västeråsen. 

1 889436, 2 127/156 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Björnberget ek 18G 5i avs. Vid berget med samma namn. — Brännan 

bråna hmd. Best sg av dial bränn f brett?, 'område som härjats av eld, van-
ligen skogseld'. — Brännorna brfillan bebyggelse. Bränna 1797 LMV Y 10-
19: 1, Brännan ek 18G 6i. Best pi av bränn f (se föreg). — Bäckänget beekckga 
hmd. Bäckänget ek 18G 6i. Nära Sörbäcken. Dial änge n ckga 'skogsslåtter, 
naturlig äng', numera endast i ortnamn. — Hjältestorpet yeeltastörpa tp. 
Hjältestorpet ek 18G 6i. Namn efter en dagsverkstorpare Hjälte. — Höglins-
torpet hOlmstårpa ödetp. Höglinstorpet ek 18G 6i. En Höglin har bott där. 
— Hölleforsen libleAsy kraftverk. Hölleforsen ek 18G 6i. Namnet är fritt 
uppfunnet utan stöd i någon lokal namntradition. Beträffande de forsar som 
försvunnit i och med kraftverkets tillkomst se bland naturnamnen Bång-
forsen, Fågelforsen, Kittelforsen och Mjölaforsen. — Nordlanderstorpet nol-
ldndaMrpa avs. Nordlanderstorpet ek 18G 6i. Uppodlat av en Nordlander. 
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— Nynäs 1.0. n&s hmd. Nynäs ek 18G 5g. Namnet står sannolikt i relation till 
Långsjönäset i närheten. —  Per-Salomons se Svedjorna. — Reven Hva  be-
byggelse. Refva (äng) 1814 LMV Y 10-19:3, Reva ek 18G 5i. Namnet är 
sannolikt best sg av det fr östra Jämtl kända rev f rev 'slags ytmått', här 
väl med ursprunglig syftning på något område som omfattat en rev. — 
Stormobackarna stbrmobcilsan  bebyggelse. Stormobackarna ek 18G 61. I slutt-
ningen mot ett skogsområde Stormon. — Svedjorna svan, äv Per-Salomons 
par4mans hmd. Best pi av ä dial svej f svej 'svedja, område som avbränts 
för odling' (se  Mosvedjorna under Böle). Förste åbon var en Per Salomons-
son. —  Sörbrännan s4rbr493,a  hmd. Sörbrärman ek 18G 6i. 'Den södra brän-
nan' i förh. till Brännan ovan. —  Trätt sved jan tratsv0a  bebyggelse. Trätt-
svedjan 1814 LMV Y 10-19: 3, Trättswedja 1839-41 LMV Y 10-19: 4, Tratt-
svedjan ek 18G 6i. Mot det nutida uttalet Tratt-  står lh-formernas Trätt-, 
som torde visa, att områdets tillhörighet en gång varit omtvistad och att 
fleden alltså har anknytning till verbet träta, i dial kåta. Se vidare andra 
Trätt-namn  bland natn. Betr eleden se Mosvedjorna under Böle. — Ängsta 
(tpsta hmd. Ängsta ek 18G 61. Snarast en sms av det i dial nu obrukliga 
änge n c'ega  'skogsslåtter, naturlig äng' och det sta, som ingår i det närbelägna 
Holmsta  inom Utanede. Ängsta betraktas i orten som nybildat efter Holmsta. 
— österåssågen bstarayka  såganläggning. österåssägen ek 18G 6i. Vid Meån. 

Fäbodar och likn 
Backbergsbodarna  bcilsbrevb6an.  Backbergsbodarna ek 18G 5h. Något berg 

*Backberget finns ej. Namnets akuta accent tyder på att fleden innehål-
ler ett tn Backberg. —  Bergebodarna  bekryab4ait (ä), -Man.  Bergebodarna 
ek 18G 9i. I sluttningen av Västersjöberget. En bindevokal -e- har liksom i 
andra liknande fall, t ex Bor gebodarna, Vargesvagen, inskjutits för att åstad-
komma uttalslättnad. —  Bispgårdsbodarna  Wgkan.  Bispgårdsbodarna ek 
18G 7j. På Bispgårdens skog. —  Björnbergebodarna  bAnberych4an, biiitrabaj-• 
Björnbergsbodarna ek 18G 6j. SV om Björnberget. —  Brattmyrbodarna  brat-
myrbyart (uppt 1905 utan accentbeteckn),  brittniyrb4an.  Brattmyrbodarne 1837 
LMV Y 10-1:3, Brattmyrbodarna ek 18G 8j. Enl uppt fr 1905 är Brattm gran 
en myr i närheten. —  Brännåsbodarna fäb. Brännåsbodarne 1837 LMV Y 
10-1:3, Brännåsbodarna ek 18G 7j. På berget Brännåsen. —  Böles-Gammel-
bodarna  gamakbdan. Gammalbodarne 1797 LMV Y 10-5: 1, Gammelboderna 
1813 LMV Y 10-5:2, Böles-Gammelbodarna ek 18G 7h. Till byn Böle. — 
Edes-Gammelbodarna  t!sgama kban, 	Edes-Gammelbodarna ek 19G Oj. 
I fleden gen av bynamnet Ede (Västerede). —  Flakabaeken 	kabakboan 
(uppt 1905 utan accentbeteckn),  fkakabcilsan.  Flakabackbodarne 1813 LMV Y 
10-13: 1, Flakabacken ek 19G Oj. I en bergsluttning. Fleden är böjd form 
av flake m inka  i en ä bet 'slags fångstredskap'. Jfr Hillphers Jämtl s 104: 
»Snaror, eller så kallade Flakar» och nutida östjämtsk dial flake  m 'botten 
i en släde, kärra el dyl' och båt! lake 'lös träbrygga på bottnen av en rodd-
båt'. —  Flobodarna ek 18G 7g. Din! flo 'öppen, sank myr'. Flobodarna lig-
ger i närheten av ett stort myrområde. —  Gammelbodarna  ganzakbdan. 
1.=Böles-Gammelbodarna. 2.=Edes-Gammelbodarna. 3.=As-Gammelbodar-
na. 4.= Österås-Gammelbodarna. —  Höjdabodarna  hkdakan, luijda-. Hög-
den 1837 LMV Y 10-1:3, Högdabodarna ek 18G 9j.  I vanliga fall alltid 
kompositionsformen  Höjd- i med appellativet höjd  f sammansatta ortnamn. 
I detta fall har Höjden (»Högda») brukats om de på en höjd belägna fä-
bodarna, och till detta färdigbildade ortnamn (»Högda») har man vid behov 
lagt »bodarna». Jfr H Geijer i SoS 7 (1907) s 14 och i fråga om komposi- 
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tionen t ex Lugnevägen Nynavekian 'vägen till Lugnet (låna)' i Ragunda 
sn (se natn). — Klippen lal:pan fäb. Klyppbodarna 1867-72 LMV Y 10-19: 7, 
jfr Klyfsvallen 1814 LMV Y 10-19:3 (äng), Klyppsvallen 1867-72 LMV Y 
10-19:7 (äng) på samma plats som fäbodarna. Namnet är överfört till fä-
bodarna fr berget Klippen (se natn). Betr y-vokalen i lh (Klyfs-, Klypps-), 
som återgår på ett ä uttal, jfr dial klyppa vb MITs. 'klippa' och Klyppen 
kkbpan berg i Håsjö sn. — Knulkojan ek 18G 9i skogsstuga. På berget 
Knulen. — Kronstugan ek 18G 4h skogsstuga. På krp Åslandet. — Liii-
Digerlemsbodarna fäb. Digerlemsbodame 1895-97 LMV Y 10-5:8, Lill-
Digerlemsbodarna ek 18G 6h. Vid sjön Lill-Digerlemmen. — Långbodarna 
%Man. Långbodarna 1837 LMV Y 10-1:3, ek 18H 8a. Det längst bort från 
bebyggelsen belägna fäbodstället på Byns mark, nära gränsen mot Ånger-
manland. Jfr långbodar 'utfäbodar' i övre Dalarna (L Levander i CoDB 1 
s 142) och långfäbodar 'fäbodar som ligga längst bort från bygden', Sollerö 
sn, Kopp 1 (se Forsslund 1:6 s 77). Långbodarna i Fors sn skall uppfattas 
på samma sätt, ehuru något appellativt brukat långfäbod(ar) ej nu kan be- 
läggas i trakten. — Långtjärnbodarna lövanbc)an, 	Långtjernbodama 
1856 LMV Y 10-14:5, Långtjärnbodarna ek 18H 6a. Vid Långtjärnen. — 
Lämråkojan 1~rok0a skogsstuga. Lämråkojan ek 18G 9i. Vid Lämrå (se 
natn). — Mobodarmi ~bu«, -4an (uppt 1905 utan accentbeteckn). Mo-
bodarna ek 18G 7h. Tillhör Västeredesmoarna (=Moarna). — Nybodarna 
npin:jan, -Nian flera fäb. Nybodarna ek 18G 5i, 6h, 6j, 9i. — Näsbodarna 
njhbcian. Tillhör Långsjönäset. Nu öde. — Rallåsen ra/401., fäb. Rallåsen ek 
18G 4h. På berget Rallåsen (se natn). — Risåsstugan ek 18G 4h. På berget 
Risåsen. — Rosmyrkojan ek 18G 9j skogsstuga. Omkr 2 km N om Rosmyran 
vid Rosmyrbäcken. Trol en redukt av *Rosmyrbäckkojan. -- Stor-Diger-
lemsbodarna ek 18G 6g. Vid sjön Stor-Digerlemmen. — Sågbodarna seginjan. 
1. I Åsen. Sågbodarna ek 18G 9i. 2. I österåsen. Åv Sågen sgiga. Båda fäbod-
ställena i anslutning till såganläggningar. — Västansjöbodarna viestaloinjan. 
Västansjöbodarna ek 18G 9h. 'Fäbodarna västan (=väster om) sjön'. I detta 
fall åsyftas läge NV om Norrsjön. — Åsbodarna dtsbcjan el Ås-Gammel-
bodarna eisgam kkan. Gammelbodarne 1813 LMV Y 10-13: 1, Ås-Gammel-
bodarna ek 19G Oj. Fleden kan antingen vara ordet ds, brukat som appellativ, 
eller också syfta på byn Åsen, på vars mark denna fäbod dock inte ligger i 
nutiden. — Osterås-Gammelbodarna fäb. Gammalbodarne 1867-72 LMV Y 
10-19: 7. österås-Gammelbodarna ek 18G 5h. Till byn österåsen. 



Ragunda 
riven (ä), r4gda, ragåga 

Bebyggelsen i Ragunda sn befinner sig i huvudsak längs den forna Ra-
gundasjön, som tömdes 1796, och det kan inte råda något tvivel om att 
sockennamnet ursprungligen innehåller Ragundasjöns namn. Sjön var omkr 
25 km lång och sträckte sig från Krångedeforsarna i nordväst i sydostlig 
huvudriktning till nuv Döda fallet. Dess nordvästra, omkr 15 km långa del 
hade mer natur av en älv än en sjö, och den sydöstra delen från trakten av 
kyrkan till Döda fallet torde trots sin större bredd likaså ha ägt fluviala 
egenskaper (Ragundasjön s 33). Olikheten mellan sjöns nordvästra och syd-
östra delar återspeglas också i namnformerna på de äldsta lantmäteri-
kartorna, där det endast är det sistnämnda partiet av sjön, som bär namnet 
Ragundasjön, se LMV Y 44-19: 1 (1706), 19: 2 (1788). Det är vidare troligt, 
att detta bredare parti av sjöbildningen mellan byarna Näset och Lien åsyftas 
med belägget *Ragundasel(et) (i raffwnda syli 1378 15/2 Ammer vid fr 
senare delen av 1400t RAp; JHD 1 s 130). Sakligt sett är det synnerligen 
rimligt, att denna del av sjön betraktats som ett lugnvatten, ett sel, mellan 
sjöns nordvästra, smala och älvliknande del och Storforsen (Döda fallet), 
där sjön rann ut. Vidare är att märka, att Ragundaeiloen (Ragunda-Älfwen 
o likn) är den beteckning, som brukas på kartorna över byarna längs sjöns 
nordvästra del. Se LMV Y 44-3:1 (1757), 4:1 (1757), 15:1 (1787), 20:1 
(1702). Betr namnets eled blir frågan närmast den, huruvida den innehåller 
det sjönamnsbildande und — om detta se senast Jonsson 1966 s 228 f och 
I Olsson i NoB 56 (1968) s 130 f — eller är bildat med det suffix -und, som 
i ortnamn har innebörden 'försedd med', näml det som fleden utsäger; om 
detta se särskilt Hj Lindroth i NoB 6 (1918) s 41 ff. Vid bedömningen härav 
spelar givetvis fledens innebörd en roll. Enl gängse uppfattning tillhör und 
i Ragunda den förstnämnda kategorien. Se C Lindberg i OUÅ 1937 s 55 (jfr 
dock s 40, där en viss tvekan uttalas), densamme i Jämten 37 (1943) s 97 
(83), B Ejder i SvU 23 sp 799, B Flemström i Härnösands stift i ord och bild 
(1953) s 107 f, där dock en tolkning enl suffixlinjen inte helt uteslutes. Detta 
sistnämnda alternativ torde dock vara orealistiskt. Gesunden, skild fr Ra-
gundasjön genom de ca tre km långa Krångedeforsarna, är enl B Flemström 
i OUÅ 1943 s 32 ff en sammansättning av ett ånamn *Eisa, identiskt med fvn 
verbet eisa 'fara fram med våldsamhet eller stark fart', med syftning på den 
aktuella forssträckan, och und 'vatten'. Enl J P Strid, Nären, Njärven och 
Njurhulten (1981) s 121 not 45 kunde forsarna ha haft ett namn *Eisundi, 
en participialbildning till eisa, och Gesunden uppfattas som en ellipsbildning 
ur *Eisundasio (r) . Enl Fritzner är dock eisandi den participform till eisa, 
som finns belagd, och det synes lika rimligt, att Gesunden bör betraktas som 
en sammansättning med und 'vatten' liksom Ragunda. Samma eled förelig-
ger sannolikt också i sjönamnen Ismunden (Sundsjö sn) och Romunden 
(Bodsjö sn) i östra Jämt!, se Bräcke kommun (natn). Det äldre dialekt-
uttalet av sockennamnet kan utan svårighet återföras på en utgångsform 
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*Ravund. Ljudutvecklingen i namnet har diskuterats av A Kock i ANF 12 
(1896) s 143. Han anser, att fleden är ett Ra!-,  där u-ljudet dialektalt över-
gått till gh. De första originalformerna med g-skrivningar börjar uppträda 
mot si 1400t. I ett par gamla belägg uppträder u-omljud: j rofwnd 1326 17/7 
Bohus RAp (JHD 1 s 39), a[]ofundum, a rotunda skoge 1333 27/1 Ragunda 
RAp (JHD 1 s 42). Omljudsformerna kan lättast förklaras, om man räknar 
med att fleden innehåller oblik form av ett svagt femininum (*Rafa, se 
vidare nedan), där en västlig omljudstendens gjort sig gällande i komposi-
tionsformen. De några gånger uppträdande vokalerna e el cc t ex a rcewndce 
skoge omkr 1303 ud Ås RAp (JHD 1 s 13), in silua Reffhundum 1319 10/2 
Lits k:a RAp (JHD 1 s 35) kan tyda på ett uttal med ä-ljud i fleden, men 
detta kan dock inte sättas i samband med de nyssnämnda u-omljudda for-
merna utan bör förklaras på annat sätt, snarast genom påverkan från djur-
namnet räv rov, i sms röva- ruva-. Ett uttal med oomljutt a och v-ljud har 
otvivelaktigt levat hela tiden, hur än skrivformerna skall tolkas. Innebörden 
av detta Ra!- är inte helt klar. De ord som närmast synes kunna erbjuda 
en anknytning är motsvarigheter till fvn rafr m 'torret Strimmel af Kveitens 
eller Helleflyndrens yderste og fedeste Dele nxrmest Finnerne, tildels ogsaa 
tilligemed disse' (Fritzner), rave m 'Klud, Pjalt, forrevet Kkedningsstykke', 
äv 'et lidet smalt Jordstykke' (Aasen). En fsv motsvarighet till detta rave 
ingår enl Franzén 1937 s 129 i namnet Ravnäs i Östergötland, där fleden 
åsyftar en långsmal grusås i Bråviken. I sammanhanget bör också nämnas 
det fr östjämtskt område kända rävel m 'långt och smalt, sankt område på 
myr', enl A Janzål i ANF 60 (1946) s 182 motsvarande fvn refill ' (tyg) remsa' 
och en diminutivbildning till rafr. Man kan här lägga märke till den inne-
börd 'remsa, något långsmalt', som är gemensam hos de anförda orden. Detta 
öppnar möjlighet till bildande av jämförelsenamn. Någon dominerande, lång-
smal ås, som kunnat kallas rave (jfr Franzén ovan), har dock inte funnits 
vid Ragundasjön. Jfr G Bucht i Festskr Modin 1937 s 61 f. Det som i sam-
manhanget ligger närmast i blickpunkten är sjöns nordvästra, smala del med 
sin älvkaraktär. Möjligheten finns, att detta parti haft ett namn *Rafi el 
*Rafa, bildningar till en motsvarighet till fvn rafr och med innebörden 'den 
remsliknande el dyl'. En mask an-stamsbildning *Rafi skulle närmast vara 
ett sjönamn, en fem ön-stam *Rafa ett ånamn. Den sakligt sett bästa bak-
grunden och minsta svårigheten beträffande sammansättningsmöjligheterna 
erbjuder det senare alternativet. En sms *Rafu-und skulle utan vidare ge 
Ravund. Belägget rauundar loss (1273?) ud uo AM cod nr 114 qv a s 3 
(JHD 1 s 5 avtr) åsyftar den forna Storforsen, nuv Döda fallet, och rauun-
dar bör uppfattas som en sms med ordet å, fsv ä, gen år, alltså som 'Ravund-
å (ns) fors'. Det fiske in ampne Rafwndum som omtalas år 1347 25/7 Själe-
vads k:a RAp (JHD 1 s 79) var beläget nedströms Storforsen i Indalsälven, 
som alltså här har ett namn 'Ragundaälven'. Hur namnet Ragunda skall 
uppfattas bebyggelsehistoriskt är inte alldeles klart. Sockennamnet kan inte 
med säkerhet spåras tillbaka till någon viss bebyggelse. C Lindberg har i 
Jämten 37 (1943) s 97 framhållit möjligheten, att gården Fanngärd 'gam-
melgården' i Hammarsgård kunde vara det som äldst kallats Ragunda som 
bebyggelse, men utom själva innebörden hos namnets fled finns det inga 
fakta, som styrker en sådan hypotes. Ett Fanngård 'Forngården' kan mycket 
väl ha haft aktualitet endast inom ett begränsat område, och här föreligger 
en tydlig motsättning mellan Fanngård och det inom Hammarsgård likaså 
belägna Nygården (i ä språk Nygård). Det synes sannolikast, att Ragunda 
som bebyggelsenamn är ett bygdenamn, omfattande i första hand den be-
byggelse, som växt fram på stränderna av Ragundasjön. Den plurala formen 
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hos sockennamnet i de flesta äldre belägg är påfallande men kan redan innan 
skriftliga belägg uppträder ha som bakgrund att namnet kommit att åsyfta 
inte en utan flera bebyggelser i socknens centrala del. Namnet Ragunda har 
under den äldre medeltiden flera gånger också brukats för att beteckna inte 
endast Ragunda sn utan också grannsocknarna Fors, Håsjö och Hällesjö, 
men pluralformen har av allt att döma tillkommit oberoende härav. I äldre 
jordeböcker förekommer också benämningen Ragunda tingslag, omfattande 
de nyssnämnda socknarna jämte Ragunda. 

Namnformer före 1526: j rauundar foss (1273?) ud uo AM cod nr 114 qv a 
s 3 (JHD 1 s 5 avtr; MÄL).  s 20 har läsningen: j Raunndar foss), mellim 
rafunda (1273?) ud uo AM ib s 4 (JHD 1 s 6 avtr; MÄL' s 22), nodan [sic] 
at rafuundum, a rafuundum (1273?) ud uo AM ib s 5 (JHD 1 s 7 avtr), 
de silua Rawnd, Datum apud ecclesiam Rawndir 1290 29/1 RAp (JHD 1 
s 9), de silua rafundum, Datum apud ecc/esiam Rafundum 1297 15/2 A 8 
f 170 r (JHD 1 s 10), in silua Rawundum, in loco rawundum, (annat brev:) 
silue Rawundum (gen) 1300 5/3 Sköns k:a RAp (JHD 1 ss 19, 21 har fel-
aktiga dateringar; jfr MÄIJ ss 25, 26), i . . . Rafundum, j Rafundum 1301 
13/8 Bergen JHD 1 s 12 avskr 1600t, a rxwndoe skoge, (annat brev:) a 
rawnda e skoge (in silua raffundum a t med 1300-talshand) omkr 1303 ud 
As RAp (JHD 1 ss 13, 14), a rafunda skodde omkr 1303 ud As vid 1346 5/2 
uo RAp (JHD 1 s 15), A raghunda skooge omkr 1303 ud As vid 1346 5/2 
uo avskr 1400t (den vidimerade texten översatt från norska under 1300t el 
1400t) RApp (JHD 1 s 16), i Rafundum, i Rafunder kirkiu 1305 30/11 Bergen 
JHD 1 s 23 avskr 1600t, De raghwigi (1315-)1319 ud uo A 8 f 144 v (JHD 1 
s 32), ecc/esia rafundhe 1316 ud uo A 8 f 147 r (JHD 1 s 30), in silua 
Reffhundum 1319 10/2 Lits k:a RAp (JHD 1 s 35), j rofwnd 1326 17/7 
Bohus RAp (JHD 1 s 39), in Rawndum, in Rawndi 1331 23/5 uo RAp (JHD 
1 s 41), a [ ] ofundum, a rofunda skoge 1333 27/1 Ragunda RAp (JHD 1 s 42), 
A raghunde, A ragunde skooge 1333 27/1 Ragunda vid 1346 5/2 uo avskr 
1400t (den vidimerade texten översatt från norska under 1300t el 1400t) 
RApp (JHD 1 s 43), in silua Rafwndum 1335 11/3 Fors k:a vid 1346 3/2 
Långsele k:a RAp (JHD 1 s 44), j Rawundum (de piscaria ragund a t med 
1300-talshand) 1335 16/6 Sthlm RAp (JHD 1 s 45), a rafudum [sic], a 
rafundum 1341 9/2 Ragunda vid 1341 13/3 Sköns k:a RAp (JHD 1 s 51), 
in silua rxffundum 1341 13/3 Sköns k:a RAp a t med samtida hand (JHD 1 
s 52), in ramundum 1344 ud uo A 8 f 70 r (JHD 1 s 55. Jfr not 1, där det 
anges, att innehållsförteckningen över A 8 har »rwmundum»), in silua 
raffundum 1344 ud uo A 8 f 170 r (JHD 1 s 55 har läsningen: Rafuundum; 
jfr äv SD 5 s 362 not), in silua rafundum e 1344? ud uo A 8 f 7 r, a rafvndum 
1345 18/3 *Förberg (på Frösön) RAp (JHD 1 s 60), a rafuundum 1345 18/3 
uo RAp (JHD 1 s 61), in silua Rafwndum 1346 3/2 Långsele k:a RAp (JHD 1 
s 67), a rafuundum 1346 6/2 uo RAp (JHD 1 s 70), a rafuundum (2 ggr) 
1347 11/4 uo RAp (JHD 1 ss 75, 76), Rector ecc/esie Rafwndum, in ampne 
Rafwndum 1347 25/7 Själevads k:a RAp (JHD 1 s 79), a Rmwndum 1348 
23/1 Ragunda RAp (JHD 1 s 83), a Rxwndum (2 ggr), j Rxwndum 1348 
25/1 Ragunda RAp (JHD 1 s 84), j reefwndum 1350 omkr 7/2 Västerås RAp 
(JHD Is 95), i Rwwndom 1371 24/8  Sthlm RAp (JHD 1 s 114), j raffwndom, 
j raffwndadall 1378 15/2 Ammer vid fr senare delen av 1400t RAp (JHD 1 
s 131), i raffuundh 1444 ud uo RAp (JHD 1 s 275), in rawnd 1445 19/1 
Ragunda RAp (JHD 1 s 277), j rawnda 1448 20/3 uo NMp (JHD 1 s 294), 
J Rawnda dall, j rawndadall 1451 ud uo RAp, Scriptum rawnda 1456 18/2 
JHD 2 s 22 avskr, i Rafwnda dal, i Rafhundadal e 1460 19/1 Ragunda JHD 2 
ss 27, 28 avskr, Scriffuit j raffundh 1468 ud NMp (JHD 2 s 56), i raffvundh 



27 

sokn 1470 25/3 Jämtland JHD 2 s 64, Scriptum Rawend 1472 29/6? JHD 2 
s 85 avskr, Ravendom 1478? ud Ragunda ting JHD 2 s 126 avskr (jfr JHD 2 
s 56), nordan ath raffwndom, j raffwndom 1482 15/5 Sunne RAp (JHD 2 
s 154; utdrag ur Jämtlands landsskrå), i Rafhemdadal 1485 5/1 Åsen (i 
Fors) JHD 2 s 169 avskr, in ecclesia Ragwnd, Datum Apud Ecclesiam 
ragwnd 1487 28/1 UUBp (JHD 2 s 182), j Rawndh 1489 5/1 Torp RApp 
(JHD 2 s 197), i rawnda 1493 3/1 Kungsgården (på Frösön) DaRAp (JHD 2 
s 213), i Ragude [sic] Sokn 1493? 27/1-1/2 Själastugan i Ragunda RApp 
(JHD 2 s 214), i Rawund, i Rawndh si 1490t ud Ragunda ting JHD 2 s 243 
avskr, i Ragunda, Scriptum Ragund 1515 23/1? DN 18 s 207 översättn 
(avskr) 1757 14/3 Brunflo. 

Jordeboksformer för Ragunda sn och Ragunda tg fr o m 1546: Aff Raf-
fuond tinlagh omkr 1546 (DaRA), Raffwnde tinglag, Raffwnde sn 1565, 
Raffunda tinglag, Raffunda sn 1566, Raffuunde sn 1568, Rauffuens Ting 
Laugh 1600, Ragundh sn 1611, Ragens sn 1633, Rafwens Ting Lagh och sn 
1646, Ragundz Tingelagh och sn 1680, Ragunda sn 1715-1881. 

Övriga namnformer för Ragunda sn och Ragunda tg: i Ravund, i Rafwnd 
1527 ud Eskilstuna DN 16 s 607 avskr 1600t, j Raffwndh 1527 ud Eskilstuna 
UUBp, i Rarffwndh [sic] sn 1536 ud uo NMp (DN 14 s 759), oppo Raffwndh 
skathtingh 1536 ud uo RAp (DN 14 s 762), paa Raffund skog 1540 19/1 
Stugun vidimerad översättn 1639 14/1 Södergård RAp (DN 14 s 787), j 
Raffwnde sn 1542 20/1 Krokvåg NMp (DN 14 s 792), i Raffwnde sn, y 
Raffwndom 1543 ud Krokvåg NMp (DN 14 s 801), till. . . Rafundh . . . snr 
1544 AL 3 s 171, Rafund, aff Rafunda laxa fiske 1545 20/2 uo samtida avskr 
RA Kungl o furstl brev vol 1 f 46 r (DN 16 s 788), mellom Raffuund mend, 
Raffuunde mend 1545 26/5 Stugun vid 1600t RAp (DN 14 s 813), paa Ragens 
skogenn 1545 16/6 Sprotedet (på Frösön) vid 1639 17/1 Södergård RAp (DN 
14 s 814), j Raffwnde 1550 19/1 Ragunda RAp (DN 15 s 707), j Raffwndh 
(2 ggr) 1552 22/1 Ragunda NMp (DN 15 s 735), i Raund 1553 9/3 Sthlm 
GFR 24 s 43, Aff Raffunda tinglag o likn 1564-71 JR 1 ss 17, 113, 283; 2 ss 
23, 179, 283, 387, i Raffunda sn 1565 19/3 Sthlm JR 1 s 59, Raffwundh 1568 
tl, Rauffuenns sn 1600 tl. 

Ammer cimra dat (x) ciman (ä). - ther til vestro ambro, scriptum in ambro 
1378 15/2 vid fr senare delen av 1400t RAp (JHD 1 ss 130, 131), j Ambir, 
j ambir (3 ggr) 1448 20/3 uo NMp (JHD 1 s 294), fixrding ambreen 1468 
ud Ragunda NMp (JHD 2 s 55), i Amer 1472 29/6? Ragunda JHD 2 s 85 
avskr, i Ammer 1478? ud Ragunda ting JHD 2 s 56 avskr (ang dateringen se 
JHD 2 nr 127), i amer 1485 5/1 Åsen (i Fors) JHD 2 s 169 avskr, i am-
brammw, fore halt fostra ambrem, i ambrem, i fostra ambrem, i ostra am-
brama si 1490t ud Ragunda ting JHD 2 ss 243, 244 avskr. - y Ambren 
omkr 1546 (DaRA), Ambrenn 1565, Ambren 1566, 1568, Ammeren 1611, 
Amer 1646, 1715, Ammer 1633, 1680, 1761-1881 jb. - j Ambrin, j wester 
Ambrin 1536 ud uo NMp (DN 14 s 759), j Hambrin (över radering) 1536 
ud uo RAp (DN 14 s 762), i Ambren 1542 20/1 Krokvåg NMp (DN 14 s 792), 
j Ambrin 1552 22/1 Ragunda NMp (DN 15 s 735), Ambrenn 1566 tl JR 1 
s 155, i Ambre 1568 ml JR 2 s 179, Amrenn 1568 tl, Amerenn 1600 tl. 
Namnet åsyftar ursprungligen ån Ammersdn, vid vars nedersta del byns 
äldre bebyggelse är belägen. Ånamnet utgår fr en urn form *ambrö-, formellt 
nära svarande mot grek 6µ3po;, som har betydelser som 'häftigt regn', 'skur', 
'ström', 'vattensvall'. Ammersån är särskilt känd för att stiga hastigt vid snö- 
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smältning och regn och kan då på kort tid öka sin vattenmängd ända till det 
40-dubbla. Detta är bakgrunden till namnbildningen. Se vidare B Flemström 
i NoB 58 (1970) s 118 ff. Jfr överammer och (bland natn) Västpdammern_ 

1 1/2, 2 1/2  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 

Adolfs 4dols hmd. Adolfs ek 19G Id. Namn efter en tidigare åbo. — Ajax-
torpet diakstårpa f d tp. Soldatnamn Ajax. Ajaxtorpet 1859-62 LMV Y 44-
2:3. — Amlundtorpet cimluntårpa tp. Amlundstorpet 1859-62 LMV Y 44-2:3. 
I fleden ett tn Amlund. — Amsköldstorpet dmplstörpa tp. Amsköldstorpet 
1859-62 LMV Y 44-2:3, ek 19G le. Soldatnamn Amsköld. — Blomtorpet 
bkbmtårpa tp. Blomtorpet 1861-62 LMV Y 44-2:3, ek 19G le. En Blom 
bodde där mot si 1800t. — Bräntberget bråntbcbria avs. Se Bränt berget bland 
natn. — Bygget bPga. För länge sedan en utflyttning fr Gammelhem. Hette 
tidigare Smedjebacken. — Bäckarna se Västibåckarna. — Esbjörns å4b* 
hmd. Flera ägare har hetat Esbjörn. Den som närmast åsyftas var åbo för 
omkr 70 år sedan. — Färsån Asda bebyggelse, delvis inom överammer. 
Färsån ek 19G 2c, 2d. Vid nedre loppet av ån Färsån. Ån är liten men dock 
det största tillflödet till Ammersån mellan dess utlopp i Indalsälven och 
Borgans utlopp (i Borgvattnets sn). Fleden kan vara ett *Fal-, *Far  (db)-, 
*Fäl- el *Fär(dh)-, men dess gen-s utesluter normalt ett feminint ord, t ex ett 
ånamn *Fardh el *Fardha, och dial fäl (färd) f 'fotspår', vidare det av 
J Sahlgren i NoB 27 (1939) s 145 ff antagna fsv *fardher m (u-stam) 'vatten 
el vattendrag, som man kan vada över'. Däremot kan namnet vara en sms 
med det fr Ång kända mn Fardh (utvecklat ur Fardhe, Farpicegn). Räknar 
man med bortfall av en mellanled med slut-s, exempelvis os 'mynning', som 
finns i socknens ortnamn i bet 'dalgång som öppnar sig mot ett vatten', kan 
äv något av de nämnda feminina orden komma i fråga. Namnet förblir fler-
tydigt. — Gammelhem gåmakhbri hmd. Har en gång varit 'det gamla hem-
met' för en i början av 1900t utflyttad stor syskonskara. Längre tillbaka 
kallades gården Nygården. — Hajtorpet Utyt6rpa f d tp. Hajtorpet ek 19G 2d. 
En Haj-Lars har bott där före år 1900. — Jon-Magnus il)nmåenus hmd. 
Namn efter en åbo fr tiden kring sekelskiftet. — Karlstad Nista bydel. Karl-
stad ek 19G Oe. Uppkallelsenamn med syftning på att många familjer där 
hade Karlsson som tn. Jfr Myran (Oppimyran). — Ladumyråsen lsmarclista, 
lomar- bydel. Ladumyråsen ek 19G 2d. På åsen med samma namn (se natn). 
— Långbäckmon lbgbeekmdn avs. Långbäckmon ek 19G 2d. I skogsområdet 
med samma namn. — Löten låta (ä), låta hmd. Löthen (åker) 1859-62 LMV 
Y 44-2: 3. Namnet är best sg av dial löt f lat, lgt 'betesområde för kreatur'. 
Gården står vid den plats, där byns gemensamma skogsbetesområde i ä tid 
började. Prep är pd. — Mellanmon 	 äv mila-, mNa-bydel. 
Mellan Mon 1818-19 LMV Y 44-2:2, Mellanmon ek 19G 2-d. På ett jämnt, 
sandigt område mellan Långbäckmon och Mettedemon (natn). Mo betyder i 
socknens ortnamn 'område med jämn eller relativt jämn sand- eller grus-
mark, vanligen beväxt med tallskog'. — Mettedet mtItAda, mit- tp. Mettedet 
ek 19G 2d. Ursprungligen namn på en vik i Ammersån vid platsen. Fleden 
är bildad till dial metta vb måg, 'meta', eleden är best sg av dial ede n Na 
'ställe i å där vattnet vänder och går runt', fsv idha f. Efter uddljudsförläng-
ning och försvagning av slutvokalen har ordet i obest och best sg formellt 
sammanfallit med neutrala ja-stammar (1 ex änge) och antagit neutralt 
genus, dock saknas gen-s i sms (t ex Ederemmen, Mettedernon, se natn). Det 
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intervokaliska dh har mot reglerna inte fallit (jfr lada Ma, le), möjligen för 
att hindra sammanfall med ed n (se t ex Krångede, Selsedet, natn). — Mon 
niQn hmd. Mon ek 19G id. På ett jämnt, sandigt område, en mo (se Mellan-
mon). — Myran me/ra, cipmra (Oppimyran) bydel.=Karlstad. Delvis myr-
länt område. — Nygården nygdn, na- hmd. 1.=Bräntberget ek 19G le (fel-
placerat). 2.---Gammelhem. — Per-Lars yelb, Pel4 hmd. Namn efter en 
Per Larsson, som bott där för ett par generationer sedan. Äldre namn: Västi-
torpet. Gården ligger längst västerut i en gårdgrupp i byn, och här fanns 
tidigare ett torp. — Röningen rånzgan tp. Röningen ek 19G le. Best sg av 
dial röning f 'område som kalhuggits för odling'. — Stämne stömna tp. 
Ståmne ek 19D id. Namnet, fr början ett naturnamn, är ett urspr *Stofna-
edhit, där fleden är gen pl av ett mot no stofn m 'stubbe' svarande ord och 
eleden best sg av ed n e fsv edh 'passage förbi forsar el strömmar i ett vatten-
drag el mellan två vatten'. Det åsyftade edet är landsträckan förbi en stor 
udde i Ammersån, tidigare i Ammersåns mynningsvik i Ragundasjön, vid 
platsen. — Svensstället svan,s,Wa äv Härmed Svennarnas kanta svans tp. 
Namn efter en Sven P Bergman. Härmed, sms av adv hår och prep med (ma 
kortstavigt), bet 'hos'; svennarna är ett inbn i best pl, bildat till Svensstället. 
— Västibäckarna tkeshbielcan bydel. Wästom bäckarne (odlingsland) 1818-19 
LMV Y 44-2:2, Västibäckarna ek 19G id. Bebyggelse västerut i byns cen-
trala del. Där finns flera dalgångar med smärre bäckar. — Västistugan 
(-stugorna) vekshstitga, -stbgan hmd på Ammer nr 1. Uttalet -ståge, är best 
nom sg, -stkoata antingen best nom pl eller best dat sg av stuga. En av de två 
intill varandra belägna gdr, som upptas på de äldsta lantmäterikartorna. 
Namnets innebörd är 'stugan (stugorna) västerut'. Jfr östistugan. — Åte etta 
=östistugan (-stugorna) hmd. I Ragunda sn förekommer Åte som gårdnamn 
i ytterligare tio byar, och i samtliga fall avses en centralt belägen och stor 
gd. Namnet påträffas i östra Jämtl också i Fors, Håsjö, Hällesjö och Stuguns 
snr. Det är sannolikt lösgjort ur en sms med gård. Namnet bör nämligen jäm-
föras med Åtgärden, som påträffas på flera håll i inre Jämtl. Namnbild-
ningen och dess funktion belyses av t ex Åtgärden bighen i Myssjö sn, där 
man för att uttrycka befintlighet »i Åtgärden» säger »åt i gården> ot a ghoka. 
Det synes alltså troligt, att man i Ragunda ur en sms Åtegården (< Åti-
gården) med tiden lösgjort Åte, som sedan också behållit funktionen som 
gårdnamn. Adv åt, fsv ät, i bet 'bredvid, intill' kan i dialekten numera endast 
beläggas i komp dtre 'hitre, närmare' (äv i ortnamn: Återmyrorna, se natn), 
och superlativ återst 'hiterst, närmast'. Åte är egentligen adv dt+prep i, och 
innebörden av gårdnamnet är 'gården bredvid, gården intill'. Jfr äv dial 
komma dti vb 'röra vid', ligga dti vb 'ligga mot, invid' (med sekundär kort-
stavighet hos dti bh). Gränsar i väster mot Västistugan (-stugorna). Därav 
benämningen östistugan (-stugorna) pstuktga, -stågan med innebörden 'stu-
gan (stugorna) österut'. yst 'öst' (väderstreck), betr uttalet se f ö Västistugan 
ovan. 

Ammersholmarna lhtr. — Ammers Holmarne 1825 jb. Se Kyrk(e)hol-
marna bland natn. 

Blue 	— y Bölletth omkr 1546 (DaRA), Bölett 1565, 1611, Bölet 1566, 
1568, [Biörde 1600], [Biölle 1633], Böhle 1680, 1715, Böle 1761-1881 jb. — 
j Bölane 1542 20/1 Krokväg NMp (DN 14 s 792), Böle 1568 tl, [Böllidt 1600 
tl]. f•-• Namnet är best sg av fsv bele n 'boning, bostad'. Belägget 1542 är 
best dat sg. 

1 25/48, 2 25/48. 



30 

Övriga bebyggelsenamn: 
Berget bkva hmd. Berget ek 19G Od. På en stenig kulle. — Jotes löks hmd. 

Jote mn=Jonas syftar på en tidigare åbo. Av Oppat övat '(gården) uppåt, 
där uppe', syftande på läge ovanför annan bebyggelse. — Koviken ek 19G 
Oc. Se under Borglunda i Stuguns sn. — Mon mon. Mon ek 19G Oe. Läge på en 
mo, här ett relativt jämnt, sandigt område, hette tidigare Kolladumon kba-
mån. En kollada, 'lada för träkol', har funnits där. — Neder-Böle Orb,Yra 
bydel. Böle ek 19G Od. 'Det nedre Böle', byns äldsta och längre ned utefter 
Indalsälven belägna del. Jfr över-Böle. — Norri stugan (-stugorna) kip-
stågan hmd. stågan är antingen best dat sg eller best nom pl av stuga. Nam-
nets innebörd är 'stugan (stugorna) där i norr'; jfr Södistugan (-stugorna) 
i samma by. Kallas äv Me. — Södistugan (-stugorna) s4 k stItyan 'Stugan 
(stugorna) där i söder' i motsats till Norristugan (-stugorna). — Västisvedjan 
vcbst1sves5a hmd. På ett gammalt svedjeland västerut i byn. Svej f svej 'svedja, 
område som avbränts för odling'. — Åte etta hmd=Norristugan. Se lite i 
Ammer. — över-Böle evarbgra, 6varbhka bydel. över-Böle ek 19G Od. 'Det 
övre Böle' i motsats till Neder-Böle. 

Döviken &vika, dbinka (kortstavigt), («vika). — de diupuvijk 1300 5/3 
Sköns k:a RAp (JHD 1 s 22 har felaktig datering; jfr MAIJ s 26), i dupvik 
1333 27/1 Ragunda RAp (JHD 1 s 43), j diwpwik 1333 27/1  Ragunda vid 
1346 5/2 uo avskr 1400t (den vidimerade texten översatt från norska under 
1300t el 1400t) RApp (JHD 1 s 43), dywpowiik 1378 15/2 Ammer vid fr 
senare delen av 1400t RAp (JHD 1 s 130), j diwpawik 1468 ud Ragunda NMp 
(JHD 2 s 56), i dövikin sl 1490t ud Ragunda ting JHD 2 s 243 avskr. — y 
Duuicken omkr 1546 (DaRA), Diuikenn 1565, Diuiken 1566, Dvffuiken 1568, 
Döuigen 1600, Dyujken 1611, Döviken o likn 1646-1881 jb. — j Diuuik 1536 
ud uo NMp (DN 14 s 759), Döwikenn 1568 tl, Döuigenn 1600 tl, Dewijka 
1600t LMV Y 4. Namnet har fr början avsett en vik i Ragundasjön, som 
tömdes år 1796. Viken är nu försvunnen genom erosion, men dess strand-
linje återfinns delvis på äldre lantmäterikartor. Den har inte legat särskilt 
djupt i den omgivande terrängen, och dess djupförhållanden är okända. 
Intet vattendrag utom någon obetydlig bäck har utmynnat i viken. Namnets 
förled är adj djup. I belägget dupvik 1333 saknas sannolikt ett i på grund 
av felskrivning. Det i texten närmast efter dupvik följande ortnamnet stavas 
nicerda men har sitt i tillskrivet ovan raden. 1-et hör att döma av övriga äldre 
belägg för namnet inte hemma här utan har trol av misstag placerats ovan-
för »neerda» i st f ovanför »dupvik». Adj djup visar här en utveckling 
diup(u)- > dyp- > dö- > (de-), vilket, liksom det nutida uttalet med sekundär 
kortstavighet, förutsätter, att trycket tidigare legat på namnets andra sam-
mansättningsled. Jfr äv t ex no Devig (NG 10 s 309) av *Djup(a)vik. 

1 112, 2 1/6. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Basalonien se Storberget. — Bojetorpet bblatörpe. tp. Boje är tn för en 

tidigare åbo. — Bäcken brklsan hmd. Bäcken ek 19G Od. Nära Skyltbäcken 
(se natn). Prep är i. — Erik-Pers-Erketorpet rtkpretOrkatdrpa tp. Erke mn= 
Erik. Här avses en åbo, som var son till en Erik Persson. — Foten fdtv, hmd. 
Foten 1757 LMV Y 44-4: 1, Foten åkern 1827 LMV Y 44-4:3. Själva gården 
står på en väl markerad terrass vid slutet av en lång sluttning, och det är 
denna terrass som utgör »foten». Jfr Håka fot i Frostvikens sn, Jämtl 1 (se 

4 
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Flemström 1972 s 94 f). — Hdka-Olsodletorpet hakadp:dlatårpa, tp. 'Det av 
Håkan Olsson hoh•acipt odlade i2dla (perf part) torpet'. — Hdkatorpet kika-
tårpa tp. Håkatorpet ek 19G id. Hdka mn=Hdkan, här syftande på åbo 
Håkan Ekman för länge sedan. — Lapptorget lketörja hmd. Lapptorget ek 
19F 3j. Lapp- syftar här på en halvsame, som först börjat odla på platsen. — 
Lill-Anderstorpet 112(4;91'0-1)a tp. Lill-Anderstorpet ek 19G id. Namn efter 
en tidig åbo. — Lill-Döviken l33dvjka bydel. Vanligen: Nöra berget nara 
brkria 'Norr om berget'. Prep nåra n-itra, nära 'norr om'. Berget i fråga är en 
utlöpare av Oxängberget (se natn). — Nåra berget se Lill-Döviken. — 011e-
torpet Matörpa tp. 011etorpet ek 19G Id. Namn efter en åbo. — Per-Ers 
perets hmd. Namn efter en tidigare åbo. — Storberget st(kbdrya tp. Stor-
berget ek 19G Id. Vid berget med samma namn. öknamn: Basalonien basa-
lOnlart bildat efter mönstret Babylonien och syftande på att en man kallad 
Basen 1402, en gång bott där. — Strahlstorpet str4lst6rpa tp. Stralstorpet ek 
19G Id. Strahl är ett tn, sannolikt soldatnamn. — Söat stat hmd. Söat ek 
19G Od. En sms av dial söd 'söder' och adv dt, fsv at med i svagton ute-
bliven förlängning av a. Innebörden är '(gården) åt söder'. Liknande namn-
bildningar är Våstat, ()stat, Nedat m fl. — Åte tita hmd. Äte ek 19G Od. Se 
Ate under Ammer. 

Gammelängesforsen geinzakdeasfku, vanligen Gammelånget gamakdr, 
kraftverk. Gammelängesforsen ek 19G Od. Se Gammelånget och Gammel-
ängesforsen bland natn. 

*Getånsforsen fiske. — Getåns Forssen 1715, Gjetåns Fårsen 1761, Getåns 
forsen 1825 jb. 	Se under Döda fallet bland natn. 

Gevåg jho, jevh. — j diupowagh 1378 15/2 Ammer vid fr senare delen 
av 1400t RAp (JHD 1 s 130), diupwågh 1471 17/3 uo JHD 2 s 78 avskr 1682. 
— y Dyupuog omkr 1546 (DaRA), Diupwåg 1565, Diupewåg 1566, Diupuåg 
1568, Dijuog 1600, Geewågh 1611, Giffuogh 1633, Gifwåg 1646, Gevåg o likn 
1680-1881 jb. — j Diupeuaagh 1552 22/1 Ragunda NMp (DN 15 s 734), i 
Diupevåg 1557 16/6 Sprotedet (på Frösön) RApp (DN 15 s 785), Diupwåg 
1566 tl JR 1 s 155, Diwpwågh 1568 tl, Gijwågh 1571 tl JR 2 s 361, Gijwogh 
1600 tl. 	Namnet syftar ursprungligen på en vik i Ragundasjön, som töm- 
des år 1796. En del av viken finns kvar och kallas nu Vågen eller Gevågs-
vågen. Namnets förled är adj djup eller ett till detta bildat bäcknamn 
*Djupa (jfr Djupa som älvn i Norge NE s 28 f). I Gevågsvågen utfaller en 
bäck. Eleden är. våg m vy fsv vagher 'vik', fvn vcigr, som numera ej lever 
i dial men är rätt vanligt i traktens ortnamn som beteckning för (långa och 
smala) vikar. Se bl a Flemström 1972 s 65, Jonsson 1966 s 229 och t ex 
Granvåg i Sollefteå stad, Vmll (SOVn 2 s 82). 

1 1/3, 2 2/3, 3 1/3  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 

Backen betlian hmd. Backen ek 19G Of. Uppe på en höjd. — Bengttorpet 
bcbgtörpa tp. Bengttorpet ek 19G 1f. Uppodlat för ca 100 år sedan av en 
värmlänning Bengt Jonsson. — Boback bOcils hmd. (På) Bobacken 1891-95 
LMV Y 44-22: 1, Boback ek 19G Of. Enl traditionen urspr fäb till byn Kull-
sta. Ligger i en sluttning mot den forna Ragundasjön. Betr apokoperingen i 
namnets eled jfr Kdnkback. Prep är nu i. — Daggtorpet dagtårpa ödetp. 
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Namn efter en indelt soldat Pehr Olofsson-Dagg. Denne omtalas 1836-39 
(LMV Y 44-5:2). Själva torpstugan flyttades år 1939 till Jämtlands Fält-
jägarregementes område i Östersund. — Ekas Oas hmd. Gen av ett kort-
namn Eka m, där Ek- är hämtat fr ett tn Ekström. Kallas även Frammat 
frcimat ' (gården) framåt, där framme'. — Gevågsstranden se under Ragunda-
botten. — Jämtes ittratas ä äv Ammersstugan cimatsqtdg a. Jämtes är gen av ett 
släktnamn Jämte. En Anders Jonsson fr Alltmer bosatte sig på gården på 
1600t, och minnet härav lever kvar i den ä benämningen Ammersstugan. — 
Kassistugan kåoskga bs. Namn efter en kvinna kallad Rat-Kassi råtkåP, 
som bott där. Dial rat n 'skräp', Kassi= Kajsa (Karin). — Klinten ek 19G 1f 
stuga. I sluttningen av Bengtberget. Något appellativ klint brukas ej i dial. 
— Krustorpet kriffitörpe, tp. Krus är namn på en åbo före mannaminne. Kal-
las äv På hällan po ltee!.a. Byggt på en berghäll, som går i dagen. — Käng-
Pelletorpet 0epcelat6rpe, tp. Namn efter en västerbottning, kallad Käng-Pelle, 
som bott där till år 1901. — Larstorpet Idtstorpa ödetp. Larstorpet ek 19G Of. 
Namn efter en Lars Lindberg, som bott där kring sekelskiftet. — Lilltorget 
lgtörja, 	-, ä äv Norrigärdan nårgiitka hmd. Avsöndrat fr Torget (Stor- 
torget). Det ä namnet betyder '(gården) i gärdan i norr'. — Lugnet Iftyna tp. 
Lugnet ek 19G if. Tidigare ett modenamn, som förekommer i flera byar i 
Ragunda. Se Noreen Spr stud 3 s 69. — Metspöriset mUsporisa tp. Metspö-
riset ek 19G 1g. I ett område med småskog, där man skurit metspön vid 
fisketurer till ån Hällan längre åt nordost. Dial ris n rgs 'ris, småskog'. — 
Mostermans mcistarmetns tp. Mosterman kallas den som är gift med ens 
moster. — Nedat ndat hmd. '(Gården) nedåt, där nere'. — Norrigärdan se 
Lilltorget. — Oppat övat äv Ante-Jons äntagöns hmd. '(Gården) uppåt, där 
uppe', Ante-Jons efter en tidigare åbo, Ante Jonsson. — Piken 1~ ä, Man 
tp. Piken kGn68SV. Namnet är best sg av pik m fsv piker 'spets, udd, pik-
stav', men den närmare syftningen är oviss. En urspårad form av dial pick 
m 'penis' är inte sannolik. Jfr Piken pfjpan ä, pik« en spetsig udde vid Hem-
sjön i Hällesjö sn. — Rasan r4san bydel. Rasan 1816 LMV Y 44-11:2, 
1836-39 LMV Y 44-5: 2, ek 19G Of. Namnet är stelnad best dat sg av ordet 
ras n rt_zs. Det brukas oftast med förställd prep i (ute i, väst i). I det när-
belägna, branta Rasaberget har det varit stora ras, det senaste år 1886. 
— Simonstorpet sknonstårpa ödetp. Simonstorpet ek 19G Of. Sms med mn 
Simon, här i en ung uttalsform, jfr Simtorpet under Krångede. — Stamp-
torpet stånaptörpa tp. Stamptorpet ek 19G If. I närheten av en samfällighet 
Stampeigorna stetnapban, där man tidigare haft en vadmalsstamp. — Tells-
torpet tgstdrps tp. Tellstorpet ek 19G Of. Namn efter en åbo Isak Tell för 
minst 100 år sedan. — Tillfället agfcga tp. Namnet har här säkerligen inne-
börden 'jordområde som vid skifte tillfallit en gård'. Se R Ljunggren i 
NoB 9 (1921) s 154 och Friberg 1938 s 21. — Torget töva, binamn Stor-
torget stcktdria, och Mossator get rnosatörja hmd. Har långt tillbaka varit 
en samlingsplats för ungdom, som här lekt och dansat. Mossatorget är ett 
öknamn, syftande på dålig jordmån. Stortorget som motsats till det i senare 
tid avsöndrade Lilltorget. — Vågtorpet vecgtörpa tp. Våg-Torpet, Soldaten 
Vågs torp 1836-39 LMV Y 44-5: 2, Vågtorpet ek 19G if. I fleden ett soldat-
namn Våg. — Ate dita hmd, äv Erik-Daniels. Betr iite se Äte i Ammer, 
Erik Danielsson var en åbo för länge sedan. — Anget c tp. Änge ek 19G 
1f. Best sg av änge n ckyja, å,csvga 'skogsslåtter, naturlig äng'. Ordet numera 
inte i levande bruk. 

Gevågsjorden ett geometriskt tunnland jb 1825 se Stugukyrklägdan bland 
natn. 
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Gisselgård 	-gok, 	 - gilsla gardh 1378 15/2 Ammer 
vid fr senare delen av 1400t RAp (JHD 1 s 130). — Gislegård o likn 1565-68, 
1680-1761, Gisslegaardt 1600, Gilssgårdh 1611, Gisellgård 1646, Gisselgård 
1825, 1881 jb. — Gitlegaardh 1552 22/1 Ragunda NMp (DN 15 s 735), Gisle- 
gaardt 1600 tl. 	I socknen fanns i ä tid ett S:t Peders gille, omnämnt i dipl 
1527 (ud Eskilstuna UUB), och Fale Burman har (1799) satt namnet Gissel-
gård i samband med detta. Beläggen talar dock avgjort för att fleden är gen 
av fsv mn Gisle. Se J Nordlander i SFT 9 s 309, Flemström 1972 s 67. 

1 5/12 sk, 2 1/12 sk. Kallas Skolhemmanet skökhkiana. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Frides bidas hmd. Namnet är ett slags kollektivbildning (märk accenten) 

till ett släktnamn Frid och betyder 'Frids och hans anhörigas (gd)'. En släkt 
Frid bebor gården. — Karl-Magnuses kgmeignusas tp. 'Karl-Magnus' (tp)' 
efter en åbo. — Lillhammarenlikhciniari lht. Uppkallat efter byn Hammaren 
av en därifrån inflyttad åbo. — Sakristorpet sdkristörPa tp. Sakristorpet ek 
19G Og. Efter en tidigare åbo Sakarias, namnet uttalas i ä dial sans. — 
Stenhammaren sknheatian tp. I en stenbacke. Betr hammar se byn Ham-
maren. — Sven i Pelles svcht pcblas tp. Efter en åbo Sven, som härstam-
made fr ett tp Brun flo-Pelles. 

Gussjön fiske. — Gudsiön 1761, Gussjön 1825 jb. 	Se Gussjön i Fors sn 
(natn). 

1 Halasjölandet Waplåna, 	 5/12 sk. — Hällesiö och Kallandet 
1715, Hällesjö och Kall Landet 1761, Halasjö eller Kjällandet 1825, Hala-
sjön eller Källandet 1881 jb, Halasjölandet 1945 jr. — Hällsiö kiählland 
1709 LMV Y 44-15: 1, Halasjö eller Kjälalandet 1797 LMV Y 44-7: 1. 	Ur- 
sprungligen ett avradsland, som numera är uppdelat mellan byarna Ammer 
och Krokvåg. I områdets norra del ligger Hälsjön, som avrinner till ån 
Hålan. Halasjö- i formen Halasjölandet innehåller en på grund av skrift-
traditionen urspårad form av sjönamnet. Se vidare Hälsjön och Hålan bland 
natn. Källandet är en obruklig form, sammansatt med terrängordet käl. Om 
detta ords innebörd i östra Jämtl se natn och Lindberg 1941. 

Halasjön fiske. — Halasiön 1761, Halasjön 1825 jb. 	Se Hälsjön (natn). 

1 Hammaren heopan 112 sk. — de Hambri 1300 5/3 Sköns k:a RAp (JHD 1 
s 21 har felaktig datering; jfr MÄU s 26), af hambre 1347 11/9 (el möjl 1348 
29/4) Lödöse RAp (JHD 1 s 81), i hambre 1410 4/4 Mordviken RAp (JHD 1 
s 163). — y Hammaren omkr 1546 (DaRA), Hammeren 1565, Hammaren 
1566, Hammeren 1568, Hamer 1600, 1646, Hammer 1633, Hammar 1680, 
1715, Hammaren 1761, Hammaren 1611, 1825, 1881 jb. — Hammarenn 
1568 tl, Hammerenn 1600 tl. 	Namnet är urspr obest sg av fsv hamar m 
'klippa, bergshöjd', motsvarande fvn hamarr m 'sten, klippbrant', i ä Ra-
gunda-dial med bet 'stenigt bergparti, framskjutande stenbacke'. Här åsyftas 
den kulle som nu går under namnet Trät jordsbacken. Den steniga karaktären 
är dock i nutiden inte särskilt påfallande. Jfr Hamrarna, berg i annan del av 
socknen (se natn). 



34 

Övriga bebyggelsenamn: 

Furuvik furuvik hmd. Furuvik ek 19G Of. Villanamn fr senare tid. — 
Hedvigslund hadvigstatt hmd. Hedvigslund ek 19G Of. Namnet fr si 1800t. — 
Gullbacken 	 hotellanläggning, tidigare tp. Gullbacken 1843 LMV 
Y 44-8:2, ek 19G Of. Fr början namn på en liten kulle där det enl sägnen 
skulle finnas skatter. Se Flemström 1972 s 78 f. — Nyvik njvk hmd. Nyvik 
ek 19G Of. Villanamn fr senare tid. — Rävanäset ravancbsa, bydel, äv inom 
Munsåker. Räfvanäset 1889-93 LMV Y 44-8:3, Rävanäset ek 19G Of. Ur-
sprungligen namn på en smal ås, tidigare ett näs i Ragundasjön, där det tidi-
gare funnits rävlyor. Se B Flemström i Jämten 40 (1946) s 22 f. Annorlunda 
men oantagligt se G Bucht i Festskr Modin 1937 s 61 f. — Trätjordsbacken 
trittlokbdkan, tråt?o,9-, äv Trätjorden tritticika och Backen båtan festplats. 
Trättjola 1831 LMV Y 44-14: 1, Trättjordsbacken 1843 LMV Y 44-8: 2, Trät-
jordsbacken ek 18G 9f. Fleden syftar på att området varit omstritt vid mark-
skiften på 1800t. Jfr Hammaren ovan. — Västi han Jakob vdsh 141cop 
tp. Långt västerut i byns centrala del, en tidigare åbo hette Jakob Eriksson. 
— Åte dita hmd. Äv Hakvin-Jons gården håkvinlönsgeig efter en tidigare åbo. 
Betr Åte se Åte under Ammer. — östat Olat hmd. '(Gården) öståt, i öster'. 
Nordat, Söat och Västat är närbelägna gdr inom Munsåker. kr Jonas-Jons 
efter en åbo Jonas Jonsson. 

Hammarfors »vattentullmjölkvarn» 1825 jb. Torde avse Hammarssågen 
.hånzadga nu försvunnen såganläggning vid Hammarsforsen. 

1 Hammarsgfird hiugatsg(E-, -gar 5/12 sk. — ihamars garde 1333 27/1 
Ragunda RAp (JHD 1 s 43), [j hawarsgarde 1333 27/1  Ragunda vid 1346 5/2 
uo avskr 1400t (den vidimerade texten översatt från norska under 1300t el 
1400t) RApp (JHD 1 s 43)1, j hamars gardh 1468 ud Ragunda NMp (JHD 2 
s 55). — y Hammarsgord omkr 1546 (DaRA), Hammarsgård 1565, Ham-
mersgård o likn 1566-1600, 1633, Hammargårdh o likn 1611, 1680, Hammer-
gård 1646, Hammarsgård 1715-1881 jb. — Hammarsgardh 1568 tl, Ham-
mersgaardt 1600 tl. ", Namnets fled är ordet hammar (se Hammaren). De 
topografiska förhållandena i byns centrala del gör det osannolikt, att ham-
mar här är terrängbetecknande. Ej heller tyder något på att namnets fled 
innehåller gen av bynamnet Hammaren; byarna har legat skilda åt på var 
sin sida av Ragundasjön. Fsv hamar torde här vara brukat som mn. Se NK 7 
s 199 och Lind 1920 sp 134. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Borges bbr,ms tp. Ett slags kollektivbildn till ett tn Borg (obs accenten och 

jfr Frides, Löves m fl) med innebörden 'Borgs och hans anhörigas (tp)'. En 
J Borg har bott där. Äv Erik-Jonstorpet rikk6nst6rpa efter en tidigare åbo. 
— Fanngdrd fåggok hmd. Fanngård ek 19G Of (namnet placerat inom På!-
gård). Fleden är adj forn 'gammal' och torde beteckna gården som den 
äldsta inom byn eller möjligen inom ett större område i kyrkans närhet. Jfr 
Ny gården. Om liknande med forn sammansatta ortnamn i mellersta Norr-
land se t ex J Nordlander i SFT 9 s 309 ff och Flemström 1972 s 47 f. — 
Flanktorpet fagktårpa, ödetp. Flanktorpet 1856-60 LMV Y 44-9: 1. Soldat-
namn Flank. — Hoppet Mya äv Västihoppet vdstxhöva tp. Hoppet ek 18G 9g. 
Uppodlat av en man kallad Hopp-Magnus, sammanhanget vid namnbild-
ningen dock oklart. Hoppa vb heter i dial håva. Jfr östihoppet tp under 
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Prästbordet. — Löves 'bas  tp. En bildn av samma slag som Borges till ett 
tn Löv med innebörden 'Lövs och hans anhörigas (tp)'. —  Nygården nygok 
ä (uppt fr 1905 utan accentbeteckn), nygdm hmd. Yngre än Fanngård 'forn-
gården', 'gammelgården'. — Vågen v6.2en, veigan tp. Vågen ek 18G 9g. Nära 
en f d vik, en våg, i den 1796 tömda Ragundasjön. Se Gevåg. 

Hammarstrand hån:bogrem ä äv Stranden strdna bebyggelse, centralort i 
Ragunda kommun. Hammarstrand, Hammarstranden 1891-95 LMV Y 44-
22: 1, Hammarstrand ek 18G 9f, 19G Of. ", Till stor del beläget på ett vid 
Ragundasjöns tömning år 1796 torrlagt område inom nuv Ragundabotten. 
Numera räknas äv angränsande delar av Hammaren och Kånkback till Ham-
marstrand. Namnet är sms med bynamnet Hammaren. Hammarstrand dela-
des i ä tid i Nerstranden nOtråna 'nedre stranden', ett lägre beläget område 
nära Indalsälven, och Överstranden tkegrcitpa 'övre stranden', ett högre be-
läget område kring den nuv huvudvägen genom samhället. 

1 Ho ht, 1/3  sk. — y Hoo omkr 1546 (DaRA), Hoo 1568, 1611, 1715, Houff 
1600, Ho 1761-1881 jb. ^, Uppges 1568 och 1611 vara öde och betecknas 
1761 som nybygge och avradsland. Namnet torde fr början ha åsyftat nuv 
Hobäcken, som rinner genom byn. Bäckens namn kan ha varit fsv *Höa, 
i obl form *Hö° > Hö, en bildn till ordet ho i bet 'ränna' med syftning på 
rännor el rännliknande partier i bäckens nedre lopp. Jfr Stuphon ek 18G 8f 
st4plujn  en kort timmerränna med stark lutning i Singsån (se natn) och ä 
jämt! dial (Mörsils sn)  stupno st4pn(j,  (synonym till  stupho) 'den sista, star-
kare lutande delen av rännan genom vilken vattnet leder till kvarnkallen 
Är gjord av en urholkad stock' (ULMA acc-nr 357). Se vidare Flemström 
1972 s 92 med anf litt. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Gammelgården genyekgek  hmd. —  Katrinatorpet katrfnat6rpa  ödetp. Kat (a) - 

rina nu okänd. —  Nygården  nyyttn, äv Västanbäcken veesta bdlsan hmd. 
Yngre än Gammelgården, ligger på västra sidan av Hobäcken. —  Villetorpet 
vilat6rpa  tp. En Ville (Vilhelm) fr Böle har bott där. 

Hålan kåk ofta Uti Hålan uh haka bebyggelse. Halån ek 18G 9g, 19G Og. 
Gemensamt namn för den till flera byar hörande bebyggelsen vid nedre 

loppet av ån Hålan (se natn). 

Jerilån (grovbladig såg) 1825 jb. 	Se ån Gilleran bland natn. 

Krokvåg  krdtkvo. —  krakowaagh 1448 20/3 uo NMp (JHD 1 s 294), i 
Krakovag e 1460 19/1 Ragunda JHD 2 s 27 avskr, [i Kakavaga 1478? ud 
Ragunda ting JHD 2 s 56 avskr; ang dateringen se JHD 2 nr 127]. — J 
Krakeuog omkr 1546 (DaRA), Kråkewåg 1565, Krakewåg 1566, Kråckuåg 
1568, Kroguog 1600, Kråckuågh 1611, Kroguog (h) 1633, Krokwåg 1646, 
Kråckwåg 1680, Kråkwåg 1715, 1761, Krokvåg 1825, 1881 jb. — i Kraake-
waag 1536 ud uo (tillägg med annan trol något yngre hand) NMp (DN 14 
s 759), y Kråkeewågh, y . . . Kråkewågh 1542 20/1 Krokvåg NMp (DN 14 
s 792), i Kråkewågh, y Kråkewågh 1543 ud Krokvåg NMp (DN 14 s 80!), 
j Kraakuaagh 1552 22/1 Ragunda NMp (DN 15 s 734), Kråkewågh 1568 tl, 
Krogwogh 1600 tl. ", Namnets fled är urspr obest gen sg eller pi av kråka f 
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fsv kraka f. Innebörden är här oviss. Ordet kan utom i sin bet som fågel-
namn ha brukats som personbinamn (se Hellquist 1912 s 97 och Lind 1920 
sp 217) eller ha varit namn på den bäck, Gäddtjärnbäcken, som rinner ge-
nom dalgången Vågen. Jfr Kråka som norskt älvnamn (NE s 131). Namnets 
eled är obest sg av våg m vgy slags vik' (se Gevåg) och dalgången Vågen i 
byn utgjorde före Ragundasjöns tömning år 1796 den vik, som åsyftas i 
namnet Krokvåg. Se äv Långsjönäset bland natn. 

1 V12. Se Främmergården. 2 1/2, 

Övriga bebyggelsenamn: 
Anderstorpet dnagörpa tp. Anderstorpet ek 19G le. En tidigare åbo hette 

Anders Andersson. — Aspbacken åspbeckan tp. På en höjd med tidigare asp-
vegetation. — Backen båkan äv Backgården och Västerbacken hmd. Backen 
ek 19G Oe, le. Uppe på en backe. Två gdr med de särskilda namnen Västi-
stugan viest 2 stitga och ostistugan sist 2 stiga (se samma namn i Ammer). 
— Bergetorpet bdristörpa tp. 1. S om Krokvågsberget. 2. NV om samma 
berg. Av Norriberget når 2 bdrja och Vargesvagen varjasvdtga sms med varg 
och dial svag f svag 'sänka, fördjupning, oftast långsträckt'. — Dala-Hans-
torpet dakahcinst4rpa tp. Dala-Hanstorpet ek 19G le. Dala-Hans var en dal-
karl, Hans Hansson, torpnamnet är fr sekelskiftet. — Dyhöjden ddlukda, 
-hejda f d bebyggelse och fäb. Dyhöjden ek 19G 3e. På skogshöjden Dy-
höjden. En vik i den närbelägna Hälsjön har namnet Dyviken, och Dyhöjden 
är sannolikt en redukt av *Dyvikhö iden. Dial dy m 'tuva som flyter på vatt-
net, gungfly'. — Fothuset f4thåsa avs. Vid nedersta delen, »foten», av Mul-
sved jan. — Främmergården frcemargdg 'främre gården'. Namn på 1 Krok-
våg, innan byn skiftades. Jfr Oppigården. — Hansarnas hånsans tp. Två 
tidigare åboar har haft förnamnet Hans. — Hampuskullen hcimpushåle avs. 
Namn efter en tidigare åbo. På en kulle. — Haspelbacken haspalbeikan hmd. 
Haspeln, best sg av dial haspel m 'garnvinda', har varit öknamn på en tidi-
gare åbo. Gården står uppe på en backe. — Husrån hiorda hmd. Hus Råa 
1816 LMV Y 44-11:2, Husråa 1844 LMV Y 44-11:3, Husrån ek 19G le. Ur-
sprungligen namn på en liten, nu odlad myr, senare på en bebyggelse vid 
platsen. Fleden är hus, ovisst i vilken urspr bet, eleden är sannolikt best sg 
av dial rå f 'vrå' men kan formellt också vara best pl av rå n 'slags myr, 
myrkant', som bl a förekommer i socknens sydöstra del och i angränsande 
del av Ångermanland. — Husrå- 011etorpet hissro6lat6rpa tp. Namn efter en 
åbo 011e fr Husrån mot sl 1800t. — Hyssbacken hPsbetlsan hmd. Hyssbacken 
ek 19G le. Fleden är kompositionsform av dial hyssa vb hke, 'gunga'. Ovisst 
om namnorsaken är att ett stenblock där haft labil jämvikt och lätt kunnat 
bringas i gungning eller att själva marken gungat, då man gått där. Jfr 
Hissmyran hismPra, myr i Edsele sn, Vrnl 1, med gungfly. — Hakas kikas 
hmd. Gen av mn Håkan, i dial Mika, här ersättning för Hakvin, som åborna 
i tre generationer i följd haft som förnamn. — Högforsen hitgfikn kraft-
station. Högforsen ek 19G le. Vid en fors med samma namn i ån Gilleran. 
— Kina gna bydel. Stugorna står tätt där. — Klavenborg khivanböri tp. 
Namnets bakgrund okänd. Av Skrucktorpet. — Krokbacken krökbeilsan tp. 
Krokbacken ek 19G le. Fleden syftar på en tidigare åbo Krok-Erik. Av 
Vårkallbacken. — Kroktorpet kr4kt6rpa tp. Fledens syftning här oviss, jfr 
dock Krokbacken. — Kvickarnas kvikans hmd. Gen av kvickarna, en plural-
bildn som syftar på en åbo Kvick-Pelle (Per Jonsson) och hans familj, som 
levat för några mansåldrar sedan. Jfr Kvick-Pellebrännan (natn). — Lindås 

3 1/3. Se Opp(i)gården. 4 11/24 sk. 
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linds tp. Modernt villanamn, där Lind- syftar på en åbo med tn Lindström. 
Äv Borgmästargärdan börprtdrestarldka efter en man med öknamnet Borg-
mästaren. Området har varit ett gärde, dial gärda f 1,4ka, 'beteshage'. — 
Lundarna se Östmed Lundarna. — Lundsved jan lihnsv0a bydel. Gammalt 
svedjeland, uppkallat efter en S P Lund, som levat i byn. Betr eleden se 
Mosvedjorna under Böle i Fors sn. — Löste hmd se under Krångede. — 
Mohem viOlabn avs. Mohem ek 19G Oe. Ungt villanamn. Ä namn Västpåmon 
vekstpotnön. På ett jämnt område med sandig jordmån, vad som i dial avses 
med en mo. — Mulsvedjan tins,drjaja bebyggelse. Gammalt svedjeland. En 
tidigare åbo hade öknamnet Mulgubben, och från dennes namn har Mut-
lånats till ortnamnet. Betr eleden se Mosvedjorna under Böle i Fors sn. Dial 
mule m '(djur)mule'. — Nere på ören ,M po dg avs. Lågt belägen på stenig 
mark nära ån Gilleran. Dial ör m tg.r 'uppgrundning, låg grusbank i el vid 
vatten'. — Nils-Olov-Håkans nilsokovhdkans hmd. Namn efter en tidigare 
åbo N 0 Håkansson. Tidigare äv Vågmarktorpet vtigmarktörpa efter en tor-
pare Olof Wågmark. Wågmarkstorpet 1844 LMV Y 44-11:3. — Oppiberget 
92Mgcbrja tp. Högt uppe på sluttningen av Krokvågsberget. — Opp (i)gården 
övggin, 6pge_in hmd. Namn på nr 3 Krokvåg, innan byn skiftades. Oppgården 
1887 LMV Y 44-11:4, ek 19G le. Ligger högt. — Rapptorpet råptårpe, tp. 
Rapptorpet ek 19G le. Uppkallat efter en korpral Rapp. — Skrucktorpet 
skritlitörpa tp. Efter en åbo med öknamnet Skrucken. Dial skruck m 
eg 'ett slags kont med (vanligen) ett handtag, bäres på ryggen, ofta med 
hjälp av en stång', men äv 'gammal torr och mager gubbe'. Äv Klavenborg. 
— Stav-Svens st4vsvdns hmd. Namn efter en Sven Staaff under 1800t. — 
Svedjan stg.,2a bebyggelse. Svedjan ek 19G Oe. Best sg av dial svej f svej 
'svedja, område som avbränts för odling' (se Mosvedjorna under Böle i Fors 
sn). — Sverige svchrja tp. Namnet har samband med en bybo Salomon 
Andersson, äv kallad Salomon i Sverige, som levde 1782-1831. Se F A Flem-
ström i Jämten 27 (1933) s 105. — Söat sat  hmd. Söderut i byn. Se Söat 
i Döviken. — Talludden tölkkj avs. I en utskjutande talldunge, som redan 
före bebyggelsen bar namnet. — Vargesvagen se Bergetorpet. — Vårkall-
backen vtirkalbålsan tp. Vårkallen veirkilra var öknamn på en tidigare åbo, 
som enl uppgift led av en sjukdom vårkall (< vårkarl) m veirkcd, som yttrar 
sig i att huden spricker sönder och blöder, särskilt på händerna. Samma som 
Krokbacken. — Västibäckarna vcksttbrkkan bydel. Flera bäckdrag i området, 
som dock är beläget längst norrut i byn. Väderstrecken räknas i bygden för-
skjutna medsols; jfr t ex Västeråsen i Fors sn. — Västistugan vebstutå ya hmd, 
del av Backen. — Äte dta hmd. Se Åte i Ammer. — östgården Pstgtig hmd. 
Långt österut i byn. — östistugan Yishst.tga hmd, del av Backen. — östi-
åkrarna bst2dkran hmd. österut i byn. — östiån Psheia lht. Långt österut i 
byn vid ån Gilleran. — östmed Lundarna pstma liitan hmd. Lundarna ek 
19G le. Lundarna är best pl av ett tn Lund. östmed betyder 'österut hos'. 
Äv Nygården. 

Krångede krbga. — j krangedhe 1410 4/4 Mordviken RAp (JHD 1 s 163). 
— y Krangeid omkr 1546 (DaRA), Krångeedt 1565, Krangeedh 1566, Kranged 
1568, [Krangnijdt 1600], Krånge 1611, Krongeed 1633, Krångeed 1646, Krång 
Edh 1680, Krångedh 1715, Krångede 1761-1881 jb. — y Krångedh 1542 20/1 
Krokvåg NMp (DN 14 s 792), Krångeedh 1566 tl JR 1 s 155, Krångedha 
1568 tl, Krangeidt 1600 tl, Krange 1570 ml JR 2 s 283. 	Namnets fled inne- 
håller ä östjämtsk dial krång f krog 'brant sluttning, dalsida', dess eled är 
urspr obest sg av ed n g fsv edh i bet 'ställe (landsträcka) vid en fors, där 
man vid färder längs vattenleden måste gå på land'. Den åsyftade krången 
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är här sluttningen mot Indalsälven nära Krångedeforsarnas nedersta del, 
och edet är passagen förbi forsarna mellan den forna Ragundasjön och sjön 
Gesunden. Denna vägsträcka kallas Krångedesedet krbga4. Se vidare B Flem-
ström i OUÅ 1943 s 28 ff och Flemström 1972 s 127. 

1 2/3, 2 1/4, 3 2/3  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Agilltorpet åpltbrpa tp. Agiltorpet 1862-63 LMV Y 44-12: 4. En soldat med 

tn Agill fanns i torpet på 1860t. Av Mattestorpet mcitast6rpa efter en senare 
åbo Mattias. — Amsköldtorpet ciwoltdrpa, ödetp. Amsköld är soldatnamn. — 
Beck-Jonketorpet båkAoykat6rpa tp. Efter en åbo med förn Jonas, av okänd 
ml kallad Beck-Jonke. — Berglundstorpet bchyluns(tbrpa) tp. Berglunds 
torpet 1862-63 LMV Y 44-12:4, Berglundstorpet ek 19G Oc. Efter en tidigare 
åbo med tn Berglund. — Björkhaga bOrklagga (rspr) tp. Björkhaga 1923 kb. 
Modernt villanamn. Äv Edins efter en åbo. — Blomtorpet b1tönyt6rpe, ödetp. 
Blomtorpet 1862-63 LMV Y 44-12:4. Efter en åbo med tn Blom. — Bläck-
hornet blralsh4na, -h4na. lht. Jämförelsenamn med syftning på en byggnad 
med kvadratisk grundplan och ett högsta parti mitt på taket. — Bondeprak-
tikan bönzprettbka lht. F d handelsbod, där man kunnat inhämta varjehanda 
upplysningar. — Finn-Jannetorpet fimanatårpa äv Finntorpet fintörpa tp. 
Finn-Jannetorpet ek 19G 2b. Namn efter en tidigare åbo, kallad Finn-Janne. 
— Frammat fråntat hmd. Frammat ek 19G Od. '(Gården) framåt, där fram-
me'. — Fredrik-Karls frddrakcils tp. Den förste åbon hette Fredrik Karlsson. 
— Fredrikstorpet Hdrakstdrpa tp. Fredrikstorpet ek 19G 3a. Namn efter en 
Fredrik, som för länge sedan bott där. — Gevingtorpet thngt6rpa tp. En norr-
man Geving var åbo på 1880t. Av Grubban grisk, grikba. Dial grubba f 
grid2a, -it- 'grop'. Ligger i en sänka. — Hjälmgården cklmgtlin äv Gästgivar-
gården hmd. En tidigare åbo hette Hjelm. Förr gästgivargård. — H jälmsäter 
Icblmsrn.tar (rspr) hmd. Namnet bildat efter något Hjälmsäter söderut. Moar-
na har länge burit släktnamnet Hjelm. — Jakobigården letkOzgdg hmd. 
Efter en åbo kallad Jakobi för ca 100 år sedan. — Jakobitorpet lakdbltdrpe, 
tp. Jakobitorpet ek 19G 2b. Betr fleden se föreg. — Jönstorpet Itinstörpe. 
ödetp. Efter en tidig åbo Jöns Jönsson. — Karl-Perstorpet kc)lpfejtörpa tp. 
Karl-Perstorpet ek 19G 3b. Efter en åbo Karl Persson. — Knalltorpet kncil-
tdrpa ödetp. Knalltorpet 1862-63 LMV Y 44-12:4. Efter en båtsman Knall. — 
Korsmyrrånkkmynict ödetp. Korsmyran nu okänd, betr eleden rå se Husrån 
under Krokvåg. Av Sim-011etorpet. — Leket 4ka. lht. Best sg av dial leke n 
'lekplats'. Boningshuset är mycket litet och har jämförts med en lekstuga. — 
Lugnet ltigna tp. Se Lugnet i Gevåg. — Löste lbsta, hmd. Löste 1816 LMV 
Y 44-11:2, 1844 LMV Y 44-11:3, ek 19G Oe. På Krångedes fyllnadsjord i 
Krokvåg. Före laga skiftet stod gården vid en åker med nuv namnet Gammel-
Löste. Innebörden är här oviss, Löste är möjligen en sammansättning. Om 
tolkning av ett Löst- i ortnamn se bl a I Lundahl i NoB 41 (1953) s 68 ff 
och L Elmevik i NoB 59 (1971) s 15 ff. — Malsand (en) m4r, sån, 9n44n hmd. 
Marsand ek 19G Ob. Vid stranden av sjön Gesunden. Uttalsformerna tillåter 
såväl ett Mal- som ett Mar- i fleden. Mar i bet 'grund, gyttjig strandsjö', som 
i Jämtl förekommer i bl a sockennamnet Mattmar (se Flemström 1972 s 145), 
är här uteslutet av sakliga skäl. På platsen finns vid sjön Gesunden en sand-
strand, som i sjökanten åt båda sidor begränsas av områden med grov sten. 
Den hos Widmark 1959 s 96 not 5 uttalade förmodan, att namnet innehåller 
ett mal med bet 'grovt strandgrus o likn' är säkert riktig, ehuru något sådant 
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ord nu inte lever i östjämtsk dial. Sand m san har i ä dial uttalet sq.n,  i best sg 
och brukas i socknens ortnamn ofta om sandiga områden vid vatten. — Mon 
(po) mön hmd. Mon ek 19G ib. På ett jämnt område i Selsviken. — Mose- 
backe mosabidga, 	ödetp. Uppkallat efter det kända Mosebacke i Stock- 
holm. Timmerhuggare och timmerkörare brukade under de stora avverk-
ningarna under senare delen av 1800t samlas här och ibland föra ett vildare 
liv. — Mossahyddan mosahgda lht. Med ett timmerhus tätat med mossa, som 
var synlig länge efter uppbyggnaden. — Selsviken sdsvilta bebyggelse. Sels-
bodarne 1808 LMV Y 44-12:3, Selsviken ek 19G ib. Vid viken Selsviken i 
sjön Gesunden, där vägen över Selsedet (se natn) till byn Selet i Borgvattnets 
sn börjar. Före 1860t fanns här fäbodar under Krångede, kallade Selsvik (s) - 
bodarna Olsink(s)båan. — Sidenhuset Manioka tp. En ägare har ägnat sig 
åt gårdfarihandel. — Sim-Göranstorpet simoranstårpa. Efter en tidigare åbo, 
Sim-Göran, död för ca 60 år sedan. Jfr Simtorpet. — Sim-011etorpet simpla-
tbrpa tp. Sim-011etorpet ek 19G Oc. Efter en åbo Sim-011e. Äv Korsmyrrdn. 
Jfr följ. — Simtorpet shntårpa ödetp. Simontorpet 1862-63 LMV Y 44-12:4. 
Sim- är kompositionsform av ä dial Sima mn sima 'Simon'. — Smedjekam-
maren s mej aluimag lht. Tidigare en smedja, sammanbyggd med ett bonings-
rum. Äldre namn. Numera Stigstorp stikstårp, för ett 60-tal år sedan givet av 
skådespelaren Stig Järrels föräldrar, som någon tid bott här. — Svartmon 
svatmön hmd. Svartmon ek 19G Od. På ett jämnt område, en mo, som efter 
svedning för odling länge låg sotig och svart. — Tildatorpet tildat6rpa tp. 
Tildatorpet ek 19G 1b. Tilda var tidigare ett vanligt kvinnonamn i trakten. 

Trdngbo trösbo. Trångbo ek 19G Od. Tättbebyggt område, namnet fr tiden 
för Krångedeforsamas första utbyggnad på 1930t, då här bodde mycket folk. 

Västanbäcken vdstabdlsan. V om Gammelbodbäcken, jfr östanbäcken. Äv 
Kalle-Esbjörns Iccilpasbk efter en tidigare åbo Karl Esbjörn Karlsson. — 
Västibrännan v&shbrebna hmd. Västerut i byn, gammal brandplats. Dial 
bränn f bran, bre n 'område som härjats av eld, vanligen skogseld'. Äv Åte. — 
Väst(i)gården vcbstgek, vdshgein hmd. Västigården ek 19G Od. Västerut i byn. 
___ Au tita hmd. Se AU i Ammer. — ostanbäcken gstab&k:an tp. ö om Gam-
melbodbäcken. Jfr Västanbäcken. Äv Kalle-Kalles efter en tidigare åbo Karl 
Karlsson. 

Kullsta kista, kölsta, y kiAlsta. — a kollstodum 1333 27/1 Ragunda RAp 
(JHD 1 s 42), A kolstadom 1333 27/1 Ragunda vid 1346 5/2 uo avskr 1400t 
(den vidimerade texten översatt från norska under 1300t el 1400t) RApp 
(JHD 1 s 43), vidh kulstada 1470 25/3 Jämtland JHD 2 s 64, [i kwistedh sl 
1490t ud Ragunda ting JHD 2 s 243 avskr], i Kulstad 1515 23/1? Ragunda 
DN 18 s 207 översättn (avskr) 1757 14/3 Brunflo. — J Kulsted omkr 1546 
(DaRA), Kulstad 1565-68; Kulstedt 1600, Koolstadh 1611, Kulldsted 1633, 
Kullstad 1646, 1715, Kullstadh 1680, Kullsta 1761-1881 jb. — i Cullestadh 
1536 ud no NMp (DN 14 s 759), aa Kullestadh 1552 22/1 Ragunda NMp 
(DN 15 s 735), Kwlstadh 1568 tl, Kålsta, Kulstad 1568 ml JR 2 s 179. 
Namnets fled innehåller att döma av det äldsta belägget och det ä dialekt-
uttalet gen av ett mot fvn mn Kollr svarande fsv mn Koll. Terrängen i byn 
är inte jämn, men någon framträdande kulle finns där inte. Orden kull m 
och kulle m 'kulle, höjd' brukas i dial men uttalas här liksom i övriga Öst-
jämtland aldrig med el g utan med y (kul, kicka). Namnets eled är pi 
stadhir av stadh, väl i bet 'boplats, gård'. 

1 5/6, 2 1/4, 3 2/3  sk. 
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Övriga bebyggelsenamn: 
Brustorpet brijstörpa ödetp. Dial bruse m br4sa 'bagge'. Anses i detta fall 

vara tn för den förste odlaren. — Grelses grakas hmd. Gen av ett slags kol-
lektivbildn till mn Grels (< Gregorius) med innebörd 'Grels och hans an-
hörigas (gd)'. Jfr Jönses och Knutes nedan. — Hakvin-Håkas heilannkikas 
tp. Namn efter en åbo Hakvin Håkansson. Hakvin tidigare ett vanligt mn i 
bygden, /kika mn 'Håkan'. — Jon-Gulliksgdrden tOgultIcsudg hmd. En tidi-
gare åbo hette Jon Gulliksson. — Jönses lönSaS hmd. Bildn till mn Jöns av 
samma slag som Grelses. — Knutgården kngAin äv Knutes knIsgtas hmd. Ett 
par generationer med tn Knutsson har bott där. Betr Knutes se Grelses och 
Jönses ovan. — Landbondens lempinåns, äv Nygården nyggig och Pell-Pers-
gården efter en tidigare åbo. Arrendegård, dial landbonde m llaybått 'arren-
dator'. — Mattises mcittsas tp. Efter en åbo Mattias. — Moarna m&an be-
byggelse. Best pl av mo m 'område med jämn el relativt jämn grus- el sand-
mark, oftast beväxt med tallskog'. — Nickes Mbs tp. Nicke här=Nikolaus 
efter en åbo. — Oppgården invik hmd. Högt belägen. — Smedstorpet smk-
tdrpa, tp. Smedstorpet ek 18G 9f. En tidigare åbo har varit smed. — Storm-
Pelletorpet störmpcelatörpa tp. Namn efter en åbo. — Visan visa äv Oppivisan 
6,2»v!ka tp. Jfr Wisans ängarne 1756 LMV Y 44-13: 1, Wisarn 1825-26 LMV 
Y 44-13:3, Visaren 1837 LMV Y 44-1:4, Oppivisan ek 18G 9f. Namnorsaken 
här okänd. Jfr Oppivisan (Inlännings) i byn Näset. Högt läge vid Kullsta-
berget. 

Kyrkslätten §örkalcbta, -ska bebyggelse. Ky[r] ckieslätten 1702 LMV Y 
44-20: 1, Kyrkslätten 1756 ib 13: 1, Kyrkoslätten 1803-07 ib 20:2. ••••• Gemen-
samt namn för bygden kring kyrkan, dvs de centrala delarna av byarna 
Gisselgård, Hammarsgård, Munsåker, Prästbordet, Pålgård, Torsgård och 
delvis Skogen. Området sluttar jämnt och delvis rätt brant mot Indalsälven 
men utgör icke något slättområde i egentlig mening. 

1 Känkback lcbgkbåls 213 sk. — Kankeback omkr 1546 (DaRA), Kancke-
backen 1566, Kanckebacke 1568, Konnckeback 1600, Kanckebackann 1611, 
Kongbach 1633, Kanck Back 1646, Kån(c)kebacken 1680-1761, Kå'nkbacken 
1825,1881 jb, Kånkback 1965 jr. — Kånkebacke 1566 tl JR 1 s 156, Kanke-
backe 1568 tl, Konnckebacke 1600 tl. ", A Noreen har i SL 6: 5 (1888) s 18 
ansett, att fleden är ordet kanik fsv kaniker osv 'medlem av domkapitel', 
vilket dock är osannolikt, se Flemström 1972 s 130 f. Fleden torde i stället 
vara obest gen sg el pl av dial kånke m 'tupp', här möjligen brukat som 
öknamn (se Kdnkören bland naturnamnen). Namnets eled är obest sg av 
backe m 'sluttning' med en inom detta område sällsynt apokopering av slut-
vokalen, jfr dock Boback under Gevåg. Se K-H Dahlstedt Efterledsapokope 
i nordsvenska dialekter (1955) s 28. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Fördärvet fotirva lht. Anses ha samband med att Frälsningsarmén haft 

lokal där. — Karlsro ictilsrå lht. Modernt villanamn. — Katrinelund katrina-
hmd. Modernt villanamn. — Kvarnbacken kvitmlnilsan. Nära den tidigare 

Vikbäckkvarnen. — Kånkbacksanden Icbgkbaksan, äv Sanden san bebyggelse. 
Sandigt område nära stranden av den forna Ragundasjön. — Lanstorpet 
leinstörpa ödetp. Lantz (s) Torpet 1831 LMV Y 44-14: 1. Trol sms med ett 
soldatnamn Lans. — Lugnet lht. Se Lugnet i Gevåg. — Nedat nMt hmd. 
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' (Gården) nedåt, där nere'. Jfr följ. — Oppai dpat hmd. '(Gården) uppåt, 
där uppe'. Jfr föreg. — (På) Ragunda (po) raykada, (po) ray.inda bebyg-
gelse. Stationsområdet 1923 kb. Nära Ragunda järnvägsstation, som byggdes 
på 1880t. — Singsån sisa, äv Singsåtorpen sigsat6rpa bebyggelse. Singsån 
ek 18G 9f. Vid ån Singsån (se natn). — Skyltbäckrån ».2tImelcra, äv Rån 9.4ct 
tp. Vid Skyltbäcken (se natn). Tidigare en sank myr och tillhåll för vadar-
fåglar. Betr namnets eled se Husrån under Krokvåg. — Smällbacken sme- 
bdn tp. Fleden syftar på en kvinna kallad Smältan, som för länge sedan 
bott i närheten. — Snödänget (Snålänget) snåckyj å, -ebea (snö -) hmd. Urspr 
ett ängsnamn sms med adj snöd snp. 'bar, kal', som senare omtolkats till snål 
sngte. Änge n koja ä, ckga 'naturlig äng, skogsslåtter' (nu endast i ortnamn). 

Vikbäcken vilcbcklsan, äv Vikbäcktorpen viklmekt6rpa, bebyggelse. Vik-
bäcken ek 18G 9f. Vid bäcken Vikbäcken (se natn). — Vikingstorpet Olags-
törpa tp. Viking är här soldatnamn. 

Kälsjön fiske. — Kählsiön 1761, Kjälsjön 1825 jb. 	Se Kölsjön bland 
natn. 

Köttsjön f jsot,son (år 1905 betecknat som äldre men då obrukligt uttal utan 
accentbeteckn) 	 pbt-, ä även På landet po lånan stelnad best dat 
sg och På landen po låna best nom pl. — Kiötsiölandet 1680, Kiöttsiölandet 
1715, Kiöttsiö Landet 1761, Kjöttsjön 1825, Köttsjön 1881 jb. — Kiöttsiö-
landet (»cronoäga») 1709 LMV Y 44-15: 1, Kiöttsiön (nybygge) 1766 LMV 
Y 44-1: 1. 	Ursprungligen avradsland, upplåtet till brukning den 18 mars 
1673 (Fornvårdaren 1 s 58). År 1709 omtalas en Olof Eriksson, som bott på 
platsen i fyra år men endast kunnat vistas där sommartid (LMV Y 44-15: 1). 
Namn efter läget vid sjön Köttsjön, där fleden kött enl traditionen syftar på 
att ett antal älgar en gång gått ner sig på isen (Nordlander Norrl saml 1 
s 146). Jfr t ex Köttgrund, fiskegrund i N Kedums sn, Kållands hd, Skar 1, 
där man en gång gjort en särskilt god fångst av fisk (Friberg 1938 s 67). 
Inbyggarnamn: köttsjöborna el köttsjöarna pin‘,9 dan, ä landelarnalanalan. Sist-
nämnda bildning utgår fr land, men det torde vara orealistiskt att räkna med 
en avledningsändelse -el. En tänkbar förklaring är att man i ett till land 
bildat inbyggarnamn, som normalt skulle ha formen *land-arna (*lån-an) 
upprepat det uddljudande 1 frfr ändelsen (*lic4-lan) för att undvika samman-
fall med böjningsformer av ortnamnet (märk På landet po lån« ovan), och 
en svarabaktivokal torde utan större svårighet ha kunnat utvecklas frfr 
detta I och givit uttalet lanalan. Ett ord som bindel bhi. al, best pl binalan, 
kan ha stått modell. 

1 17/96, 2 17/96, 3 17/96, 4 17/96 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Berget &blya hmd. Berget ek 19G 4-5 a-b. Intill Mellansjöberget. — Bjänn- 

myråsen bleenjyreisn tp. Björnmyråsbodarne 1858-61 LMV Y 44-15:4, Bjänn-
myråsen ek 19G 4-5 a-b. Vid berget med samma namn. — Brännan briina 
hmd. Brännan ek 19G 4-5 a-b. Best sg av dial bränn f brart 'avbränt område'. 
På en gammal brandplats. — Bygget bPga hmd. Bygget ek 19G 4-5 a-b. Nam-
net kvar sedan byggnadstiden. — Dates dc_ikas hmd. Efter en åbo Dahl. — 
Finkulustorpet figlculustårpa, äv Finkan fika och Knösen kndsti ödetp. Finkulus är ett öknamn. Vid en kulle Knösen. — Frammat frcimat, äv östat 
pstat hmd. '(Gården) framåt, där framme', resp '(gården) öståt, österut'. — 
Gammelgården gåniavein hmd. Gammelgården ek 19G 4-5 a-b. Anses vara 
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en av de äldsta gårdarna i byn. — Kroktorpet kröktörpa tp. Kroktorpet ek 
19G 4-5 a-b. Förste åbon (vid mitten av 1800t) hette Krok.— Midsommar(s)-
höjden rntsdwarhågda, nusibna-, äv Höjden hdgda bebyggelse. Midsommar-
höjden ek 19G 4-5 c-d. På berget med samma namn. — Mogården m(5.ydn 
hmd. Står på en mo (se t ex Mellanmon i Ammer). — Nära sjön ni3ra fin 
hmd. Norromsjön ek 19G 4-5 c-d. Prep nbra, nära, nbra 'norr om'. På norra 
sidan av Köttsjön. — Oppisvedjan 6.22tsHja hmd. Svedjan ek 19G 4-5 a-b. 
Högt belägen, står på en gammal svedja, i dial svej f svej 'svedja, område 
som avbränts för odling' (se Mosvedjorna under Böle i Fors sn). — Sunds-
gården stinsgdn hmd. Har tillhört Sunds AB i Sundsvall. — Svan bergstorpet 
svc_imbagörpa tp. Svanbergstorpet ek 19G 6-7 a-b. Namn efter en åbo Svan-
berg. Kallas äv Länglingshöjden kegslibgda, -InSida på grund av läget på 
berget med samma namn. 

Landverk. — gilsla gardh j landwerkom 1378 15/2 Ammer vid fr senare 
delen av 1400t (JHD 1 s 130), [i landwika sl 1490t ud Ragunda ting JHD 2 
s 243 avskr]. — Af Lanuerck omkr 1546 (DaRA), Landuerch 1568, [Lanndu-
erckerinng 1599 Fornvårdaren 2 s 8], [Landtuerkskeringh 1600], Landuärck 
Oböle 1611 jb. Namnet som även förekommer som namn på bebyggelser 
i Alsens och Åre snr i Jämtl och motsvarar no Landsverk (-vcerk) lever inte, 
och platsens exakta läge är okänt. Uppgifterna i brevet fr 1378, där gilsla 
gardh åsyftar nuv Gisselgård, samt ordningsföljden mellan byarna i jb 1568 
tyder på att Landverk legat i det område som nu begränsas av byarna Gissel-
gård och Skogen. Två ännu levande sekundärnamn Landverkmyran (myr) 
och Landverkriset (skogsområde) betecknar lokaler under Bostället, äldre 
namn på ett hemman i byn Skogen, varför det är möjligt, att Landverk när-
mast motsvaras av detta. Hur formerna i jb 1599 och 1600 skall uppfattas 
är oklart. För de no namnen har man i NG föreslagit innebörden 'Arbeide 
lagt paa Land, Jord', 'oparbeidet Jord', se NG 7 s 23 med hänvisn, annor-
lunda (av kverk) men oantagbart A Liestol i MoM 1958 s 109 ff. Land be-
tyder här 'odling', 'åker' (jfr jämtl nyland 'nyodling') , och en innebörd '(om-
råde med) bearbetad, odlad jord' synes rimlig för Landverk. Jfr fsv wärka 
iordhina 'bearbeta jorden' (Sdw). J Nordlanders uppfattning (JLFT 4 s 
121 f) att Landverk här skulle åsyfta något försvarsverk är sakligt obestyrkt. 
Se vidare Flemström 1972 s 136 f. 

Lien lfa. — i lid (2 ggr) 1347 11/4 uo RAp (JHD 1 s 76), j liidh 1378 15/2 
Ammer vid fr senare delen av 1400t RAp (JHD 1 s 130). — y Lyden omkr 
1546 (DaRA), Liidenn o likn 1565-1611, 1680, Lin 1633, Lijn 1646, Ljen 1715, 
Lien 1761-1881 jb. — Lijdhenn 1566 tl JR 1 s 156, Liendh 1568 tl, Lijenn 
1600 tl. "s Namnet är urspr obest sg av lid f 'sluttning', fsv lidh f 'sida'. I 
ortens dial lever ordet i sammansättningen baklid f beikh 'nordsluttning, bak-
sluttning'. Byn ligger i en brant sluttning mot den forna Ragundasjön. Lin 
jb 1633 och Lijn jb 1646 torde vara best dat sg. 

1 1/3, 2 1/3  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Bergen se Libergen. — Gåvotorpet gefivatdrpa, äv Runberget ricmbdrja och 

Runbergs rirnb&9 tp. Gåfvetorp ml. Fleden är böjd form av gåva f gewa, 
anledningen till namngivningen obekant. Runberget och Runbergs syftar på 
att den förste åbon var fr Runåberg rikmbdrja i Äng (se SOVn 3 s 25). — 
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Halån se Hälan ovan. — Hovis hc_Sms hmd. En åbo har varit hovslagare, och 
Hovis är en ellipsbildn av känt mönster till detta ord, se vidare E Tegnér 
d y Ur språkens värld 3 (1930) s 29 ff. — Libergen libckria bebyggelse, äv 
Bergen bra. Bergen ek 18G 9h. Högt belägen bebyggelse i byns östra del. 
— Nilses nilsas tp. Gen av ett slags kollektivbildn till mn Nils med inne-
börden 'Nils och hans anhörigas (tp)'. Jfr Borges, Frides m fl ovan. — Ny-
gården nygdg hmd. — Pettas pk« hmd. Gen av mn Petta=Petter. — Spel-
man-Jonkes sphlmaylöekas, äv östi Gustav Oh gåsta tp. En tidigare åbo 
var spelman och hette Jonke=Jonas. I byns östra del. Den åsyftade Gustav 
dog 1883. — Utibergen ubbcbria äv östers 604 och ()stramas bstrans hmd. 
Inom Libergen (se ovan). Den öster som åsyftas var född 1790. östrarnas 
är gen pl av ett inbn östrarna bildat till öster. — Åte eita hmd. Se Åte i 
Ammer. — östi Antes ksh åntas hmd. österut i byn. Ante= Anders (Borg-
lund). — östi Hakvins ist hamns hmd. österut i byn. Hakvin var tidigare 
ett vanligt mn i bygden. — östisvedjan gstksv42a hmd. österut i byn. Vid en 
gammal svedja, i dial svej f svej 'område som avbränts för odling'. 

*Ludensgård. — i lodsgardh sl 1490t ud Ragunda ting JHD 2 s 243 avskr. 
— Ludenzgård 1568, Lönssgårdh Oböle 1611, Lundzgårdz landet 1715, Lund-
gård Landet 1761, Lundgårds Landet 1825 jb. — Lundzgårdh ägor 1710 
LMV Y 44-18: 1. 	Öde redan 1568 enl jb. Lundsgårdslandet i jb 1715 och 
följ jbr betecknas som kronoavradsland. I jb 1825 finns följ anteckning: 
»Äro numera inga särskilda Lägenheter, utan . . . underlagda Hammaren, 
Munsåker 1, Skogen 2, Torsgå'rd 1 och 2, Pålgård 1 och 2». Fleden är gen 
av fsv mn Ludhin. 

1 Mann ma t& 1/12 sk. — Man 1515 23/1? Ragunda DN 18 s 207 översättn 
(avskr) 1757 14/3 Brunflo. — Man 1568, Mann 1881 jb. ", Det nutida Mann 
omfattar dels inägomark, till någon del med sentida villabebyggelse, inom 
byarna Kånkback, Kullsta och Hammaren, dels ett därifrån skilt skogsskifte 
i socknens södra del vid gränsen till Håsjö sn. Det ödesböle Man, som enl 
brevet av år 1515 såldes till Kullsta, avser sannolikt det förstnämnda ägo-
marksområdet i närheten av bäcken Mannsbäcken. För denna lokalisering 
talar ytterligare, att enl LMV Y 44-13: 1 (1756) Mann ödböle betecknar ett 
område vid sydöstra gränsen av Kånkbacks inägoområde, vid stranden av 
dåvarande Ragundasjön. Enl LMV Y 44-14: 1 (1831) är de Mann tillhöriga 
inägorna belägna inom Kånkbacks inägor. Namnsammanhanget med det 
avlägsna skogsskiftet är oklart. Att samhörigheten dock är av gammalt 
datum framgår av sjönamnet Mannsjön (Mansiöö 1648? LMV Y 1, Mansiön 
1685 LMV Y 11), som avser en sjö inom utskiftet på gränsen mot Håsjö sn 
(se natn). Namnets härledn är oviss. Formellt överensstämmer det med dial 
man m man, best sg 9nan 'karl'. Ordet kan här vara brukat i överförd be-
märkelse om någon naturformation, ev som noanamn. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Frejstorpet fråjstörpa ödetp. Efter en åbo med Frej som tn. — Mannsjö-

torpet mcinptdrpa äv Hakvin-Jonstorpet hålannOnstörpa. Mannsjötorpet ek 
18G 8g. En tidigare åbo hette Hakvin Jonsson. Nära Mannsjön. 

1 Munsåker månsdkar 2/3  sk. — J Munsaacker omkr 1546 (DaRA), Mundz-
åker 1565, 1566, Mundzåker 1568, Mundz Agger 1600, Mundhzåker 1611, 
Mons Aager 1633, Munssåker 1646, Munsåker 1680-1881 jb. — j Mwnsaakher 
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1526 16/6 uo RApp (DN 14 s 493), i Mwnsåker 1542 20/1 Krokvåg NMp 
(DN 14 s 792), Munsåker 1566 tl JR 1 s 156, Munsåker 1568 tl, i Månzåker 
1568 ml JR 2 s 179. ", Namnets fled är gen sg av mun m mun, här sanno-
likt brukat som manstillnamn. I denna användning är ordet känt fr forn-
västnordiskan, se Lind 1920 sp 262, Fritzner 2 s 750, NK 7 s 280 och Flem-
ström 1972 s 148 f. Den i namnet åsyftade åkerns läge är okänt. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Backen bålsan hmd. Backen ek 18G 9f. På jämn mark. Gården har dock 

tidigare stått på Trätjordsbacken och fick då sitt namn. — Dala-Antetorpet 
daka-cintatörpa tp. Namnet efter en tidigare åbo Ante= Anders, som var dal-
karl. — Dala-Jonketorpet dakal6nlcal6rpa, tp. Jonketorpet ek 19G Of. Förste 
åbon i mitten av 1800t var en dalkarl Jonke=Jonas. — Doktors döktoj lht. 
Tidigare provinsialläkarbostad. — Jonketorpet se Dala-Jonketorpet. — Jön-
ses lbnsa.s, äv Västat vdstat tp. Jönses är gen av ett slags kollektivbildn till 
mn Jöns med bet 'Jöns och hans anhörigas (tp)'. Västat '(torpet) väståt, i 
väster'. Jfr Norrat och Söat. — Knutes knas lht. Bildn till mn Knut av 
samma slag som Jönses. — Länsmans ldnsmans, äv Oppat 6.22at hmd. Tidi-
gare länsmansboställe. Oppat '(gården) uppåt, där uppe'. — Norrat ndrat 
hmd. '(Gården) norråt, i norr'. Jfr Söat och Västat.— Stängholms stdghoirms 
tp. Efter en åbo, som hette Dängholm men fick öknamnet Stängholm, därför 
att han satte upp stängsel runt platsen. — Söat sdat hmd. '(Gården) åt söder'. 
Jfr Norrat och Västat. — Västiskomakaren vc'esh skonulikan, tp. Ligger väster-
ut i bebyggelsen Rävanäset, en skomakare har bott där. 

Näset n<tsa. — a [ i esi 1333 27/1 Ragunda RAp (JHD 1 s 43 har läsningen: 
nesi), A nEesi 1333 27/1 Ragunda vid 1346 5/2 uo avskr 1400t (den vidimerade 
texten översatt från norska under 1300t el 1400t) RApp (JHD 1 s 43), j nwse 
1348 23/1 Ragunda RAp (JHD 1 s 83), i noess 1410 4/4 Mordviken RAp (JHD 
1 s 163). — y Nessetth omkr 1546 (DaRA), Näsett 1565, Näset o likn 1566-
1881 jb. — Näset 1566 tl JR 1 s 156, Näsett 1568 tl, i Neset 1568 ml JR 2 
s 179, Nessett 1600 tl. 	Namnet är urspr obest sg av ordet näs n nos fsv 
mrs, fvn nes, som i dial brukas i bet 'större udde'. Byns äldre bebyggelse 
ligger på en bred udde i den forna Ragundasjön. I jb 1568 upptages jämte 
Näset också ett ödesgods Västernäset, dess läge nu okänt. 

1 3/7, 2 3/7, 3 3/53 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Back-Fredriks bålpfHdrtics hmd. Efter en åbo fr en gd Backen. .Av Erik-

Johans-Johans 1-91qohcinsy3hans efter en åbo fr en gd Erik-Johans. — Bark-
näset blirkndsa hmd. På en udde i den forna Ragundasjön. Enl traditionen 
har man hämtat bark till nödbröd där. Se Barkudden bland natn. — Berget 
bdrya hmd. På en liten kulle, högre än omgivningen, men ingen anknytning 
till något berg. — Brännan bra, äv Bränntorpet brImtörpa tp. Ej på någon 
brandplats, utan torpet är uppkallat efter ett Brännan i Fors sn, varifrån en 
utflyttning hit skett. — Drolbacken drolnikan, drå(k)betkan äv Dröbacken 
drabcil_can hmd. En åker i närheten heter Drolet drdka, best sg av dial drol n 
drok 'sumpig skogsslåtter'. Dröbacken kan vara en urspåring, men fleden 
kan äv vara ett mot fvn draugr m 'gengångare' svarande ord, känt i natur-
namn fr östra Jämtl (Drögeberget i Stuguns sn, Dröghatten m fl i Sundsjö 
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sn, se Flemström 1972 s 40 f). — Grdtdalen grettckin ödetp. I en dal, namn-
orsaken i övrigt okänd. — Hdkas hkas hmd. Efter en tidigare åbo Håkan, 
i dial kika. — Inlännings kticenzgs, äv Oppivisan 6.150 212iSa tp. En inlänning m 
inlcentg 'man fr inre Jämt!' har bott där. Oppivisan är en produkt av folk-
humorn och syftar på att denne inlänning brukade anlitas för att dikta 
(=täta) hus. — Kaffeknulen kcifalcni3O% tp. På en kulle. Dial knul m 'knöl, 
upphöjning'. Flera versioner om namnets uppkomst, enl den troligaste har 
man brukat dricka kaffe där vid arbeten i närheten. — Kallbäcken kölbckban 
(ä), -Mises tp. Vid bäcken med samma namn. — Kolbacken kokbcilsan, 
tp. Namnet efter en stor kolning på platsen år 1882 i samband med byggan-
det av norra stambanan. — Kvarnudden kv4,nhcht, tp. Kvarnudden ek 18G 8h. 
Vid en udde i den år 1796 tömda Ragundasjöns utlopp. Se vidare B Flem-
ström i Jämten 40 (1946) s 17. — Larsd backen 140)4as ödetp. Nära stran-
den av Larsdn (se natn). — Mannsjötorpet mcitgotörpa tp. Nära Mannsjön. 

Nedat n4t äv Västisvedjan vdstts02a hmd. '(Gården) nedåt, där nere', 
belägen västerut i byn på en gammal svedja, i dial svej f. — Näsmoarna 
mksmO_an, äv Moarna man bydel. Näsmoarna ek 18G 8h. Delvis på moland, 
om mo se t ex Ldngbäckmon i Ammer. — Romulustorpet r6julust6rpc ödetp. 
Efter en åbo Romulus långt tillbaka. — Röningen rimlgan hmd. Best sg av 
dial röning m rkmg 'röjning, för odling avröjt område'. — Siljemyran (Oppi) 
slyampra, Oj» siljamra bydel. Siljemyran ek 18G 9g. Vid myren Siljemyran 
(se na-tn). — Sköldtorpet tsblidrpa ödetp. Namn efter en soldat Sköld. — 
Skönänget ji)ndyja (ä),-c'ega, vanligen Gullikstorpet gl,'Ålikstörpa. tp. Änge n 
'skogsslåtter, naturlig äng' (nu endast i ortnamn). Förste åbon hette Gullik. 

Söat silat hmd. '(Gården) åt söder'. — Tjärnbacken ,,selmbeckan hmd. Uppe 
på en backe vid Nästjärnen. — Vallarna völan tp. Gamla fäbodvallar. Tidi-
gare fäb med namnet Småbodarna smob4an. — Västantjärnen vcestagina 
hmd. Väster om Nästjärnen. — Västat vcbstat tp. '(Torpet) väståt, åt väster'. 
Västerut i byn. — Västpdbrännorna v&stpo brIoLtan bebyggelse. Längst i NV 
i byn. Dial bränn bran f 'område som härjats av eld, särskilt skogseld'. — 
Åte titta hmd. Se Åte under Ammer. 

1 Prästbordet priesbOra, prckst- 2/3  kr. — Prästebordet 1685 Thulin 3 s 180, 
Prästbordet 1715, 1761, Prästgården 1825, Prestbordet 1881 jb. 	Namnet 
kan vara best sg av fsv prcestabol n 'prästgård' men är troligare best sg av 
fsv prcestabordh n 'prästboställe', egentligen 'det som är anslaget till en 
prästs underhåll'. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Adills-Jonkes achlsOgkea tp. Efter en åbo Jonke (=Jonas) Adill. — Adills-

Kalles åffilskcilas tp. Efter en åbo Karl Adill. — Dankes dåykas tp. Efter en 
åbo Danke (=Daniel). — Hopp-Kalles hiTkälas, äv Oppihoppes <3.rhöves 
och östihoppet Pshh6va tp. östihoppet står i motsats till Hoppet (Västihop-
pet) i Hammarsgård. Hoppes är gen av en inbyggarbeteckn, bildad till Hop-
pet. Hopp-Kalle är namn på en tidigare åbo. 

Pålgård pökgok, 	— j paalgardh 1468 ud Ragunda NMp (JHD 2 
s 55), i Pålgårde 1478? ud Ragunda ting JHD 2 s 56 avskr (ang dateringen se 
JHD 2 nr 127), i Pålgård 1485 5/1  Åsen (i Fors) JHD 2 s 169 avskr, i poli-
gardh, [i postgardh] sl 1490t ud Ragunda ting JHD 2 s 243 avskr. — y Paal-
gord omkr 1546 (DaRA), Påållgård 1565, Pålgård 1566, 1568, Poffuelsgaardt 
1600, Pålgårdh o likn 1611, 1646-1715, Pouellgaard 1633, Pålgård 1761-1881 
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jb. — j Paalgaardh 1536 ud uo NMp (DN 14 s 759), Pålgårdh 1568 tl, Pouels-
gaardt 1600 tl. ", I namnets fled ingår snarast fsv pale m 'påle', här brukat 
som mn (jfr Hellquist 1912 s 99). Aren 1347-48 omtalas fr trakten av nuv 
Pålgård en man, som en gång kallas Pal och två gånger Pale (JHD 1 ss 76, 
83,84), och N Ahnlund räknar med möjligheten att det är denne som åsyftas 
i bynamnet. Se JHhist 1 s 504 och diskussionen av namnet hos Flemström 
1972 s 166 f. 

1 5/12, 2 1/2  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Blad-Kirstes bkikidas jordkoja. Namn efter en kvinna Blad-Kirste (=Ker-

stin), som haft kojan som bostad. — Friskes friskas  tp. Gen av ett slags 
kollektivbildn till ett tn Frisk med bet 'Frisks och hans anhörigas (tp)'.  — 
Håkas /Idkas  tp. Håkatorpet ek 19G Og. Efter en tidigare åbo Håkan kika. 

Jon-Karls Ogkåls  hmd. Namn efter en åbo Jon Karlsson långt tillbaka. 
— Jönses lått.sas ödetp. Bildn till mn Jöns av samma slag som Friskes ovan. 

Larses l4es  tp. Jfr föreg; här en bildn till mn Lars efter en åbo. —  Olov-
Danielstorpet okovddnals-tårpa ödetp. Olov-Danielstorpet ek 19G Og. Efter en 
åbo för länge sedan. —  Oppat övat hmd. '(Gården) uppåt, där uppe', syf-
tande på högt läge. —  Platsen phisan äv Marknadsplatsen måtgaspkåsan (ä), 
mårknas- bebyggelse. Marknadsplatsen 1866 LMV Y 44-25:2, Platsen ek 
19G Of. På en gammal marknadsplats, där tidigare Pålgårds marknad hölls. 

Stolttorpet stöltörpa  ödetp. Stolttorpet 1856-66 LMV Y 44-21:1. Stolt är 
här soldatnamn. —  Vilstenssvedjan vitstensa2a  tp. Vilstenssvedjan ek 19G 
Og. I skogsområdet med samma namn (se natn) . —  Äkerlundstorpet elikarluns-
törpa  ödetp. Äkerlundstorpet ek 19G Og. Namn efter en åbo Åkerlund, död 
omkr år 1900. — östi Gustav ysh gåstay hmd. I byns östra del. —  östi-
svedjan Ohsy2a  hmd. östligaste gården i byns huvudbebyggelse. Dial svej f 
svea 'svedja, område som avbränts för odling' (se  Mosvedjorna under Böle i 
Fors sn). 

Pålgårdslandet avradsland. — Påhlgårdz landet o likn 1715-1825 jb. 
Är enl anteckning i jb 1825 underlagt Hammaren, Munsåker, Skogen, Tors-
gård och Pålgård och alltså uppdelat på nämnda byar. 

	

1 Ragundabotten jordlht. — Ragundabotten 1881 jb. 	Omfattar jord på 
vitt skilda ställen inom socknen i Indalsälvens närhet. Den uppgrundades, 
när Ragundasjön tömdes år 1796. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Elves &lyas  lht. Gen av kollektivbildn till tn Ely av samma slag som 

Friskes m fl under Pålgård med innebörden 'Elys och hans anhörigas (stäl-
le)'. —  Fläskoset fk&skösa  lht. Är ett öknamn givet av arbetare, som ätit där 
någon tid. Samma namn äv i Stuguns sn under Höglunda. — Gevågsstranden 
ibyokstråna, -strån.  (möjl stelnad dat), bebyggelse. (I, på, uti) Strand 1891-95 
LMV Y 44-22: 1. Vid Indalsälvens strand i Gevåg. —  Koppelhällan kbpak- 

	

hdla äv Kopper- och Kopparhällan köpar-, köpar-, äv 	tp. Koppel- 
hällan ek 19G Of. Vid en häll, i dial hätla f, där manfäst koppel  för timmer-
bom. Ibland omtolkat till Koppar-, Kopper-. — Kopra-Perssons kövrapcksons 
lht.  Kopra köpra <Kooperativa, redukt av en längre beteckn 'Kooperativa 
affären' el dyl-. Den aktuelle Persson hade varit chef för en sådan affär. — 
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Löves /bas tp. 'Lövs och hans anhörigas (tp)'. Jfr Elves ovan. — Stenes 
skrias lht. 'Stens och hans anhörigas (1ht)'. Jfr föreg. — Strånäset streinetsa, 
avs. Strånäset ek 18G 9g. Ursprungligen namn på ett näs i Ragundasjön, se 
vidare Strånäset i Stugun och B Flemström i Jämten 40 (1946) s 19 f. — 
Vågen v6.2an, vdgan, ofta Uti vågen tett völan bebyggelse. Uti Wågen 1891-95 
LMV Y 44-22: 1. Inom ett område, som förr varit en vik i Ragundasjön. Om 
våg i bet 'vik' se Gamig. 

2 Selsålandet sasokala, såls- 5/12 sk. — Sillslandet 1715, 1761, Selåslandet, 
Selsålandet 1825, Selsålandet 1881 jb. — Selsålandet (Gn67S0) ek 19G 3a. 

Selsålandet nr 1 överflyttades 1880 till Borgvattnets sn. Ursprungligen ett 
avradsland kring Selsdn, som är Ammersåns vanliga namn mellan Selet i 
Borgvattnets sn (se detta) och Overammer. Namnets placering vid sjön 
Gesunden å Gn67S0 är missvisande. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Japptjärnnäset lekbsat4sa, hmd. Japptjärnnäset ek 19G 1b. På en udde 

S om Japptjärnen (se natn) vid sjön Gesunden. 

Skogen sk6,2an (ä), skdgan. — vid skogh 1347 11/4 uo RAp (JHD 1 s 76). 
— medh Skogen omkr 1546 (DaRA), Medskogenn 1565, Medskogen 1566, 
Skogen 1568, Skogenn 1611, Wed Skogen 1633, Skougen 1646, 1680, Skogen 
1600, 1715-1881 jb. — Skoghenn 1568 tl, wid Skogen 1568 ml JR 2 s 179.• 
Namnet syftar på byns läge vid ett skogsområde, som i ä tid skilde den 
öppnare bygden kring kyrkan fr de västerut i socknen belägna byarna på 
Indalsälvens (tidigare Ragundasjöns) norra sida. Prep med som, omväx-
lande med vid, förekommer i en del belägg, mer eller mindre fast förenat 
med själva bynamnet, har här den i ä Ragunda-dialekt kända bet 'vid'. 
Medskogen betyder alltså '(gården, byn) vid skogen', och detta prepositions-
bruk lever fortfarande i den alternativa benämningen Västmedskogenvdstma-
skeklan. för gården Åte. Betr bruket av prep med i ortnamn jfr äv socken-
namnet Stugun. 

1 11/21 kr 35/192 fr. Kallas Bostället !miste*. Har varit kronoboställe. Jfr 
Boställsgården. 2 5/12 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Berges &series tp. Ett slags kollektivbildn till tn Berg med innebörd 'Bergs 

och hans anhörigas (tp)'. — Bergesalen bdrjaselik ödetp. Nära föreg. Fleden 
syftar antingen på samma tn Berg eller också på läget intill Rasaberget. Man 
hade där ett stort rum, en sal, där ungdom förr samlades till dans. — Bo-
ställsgården kstcelsOn hmd. Bostället ek 19G Of. Utgör huvudgård under 
Bostället. — Bredteg brWg, äv Nere på vågen n49ove5.2 an bebyggelse. Bretegh, 
utj Breteg 1702 LMV Y 44-20: 1, Breteg ängen 1706 LMV Y 44-24: 1, Vågen 
ek 19G Of. Betyder '(den) breda (ängs)tegen'. Delvis på en ö i den tidigare 
Ragundasjön. Ar 1702 hade Ragunda prästboställe fem sjöslåtter å Bredteg 
(Thulin 3 s 180). Den åsyftade vågen ('viken', se Gevåg) i den forna sjön är 
nu en djup dalgång, som kallas Oset (se natn). — Fanjunkarsgården 
yinkajgdn hmd. En fanjunkare har bott där. — Fermes fiermas ödetp. 'Ferms 
och hans anhörigas (tp)'. Jfr Berges ovan. Ferm är soldatnamn. — Fjället 
Dö* hmd. Uppkallelse med syftning på högt läge, åbon bebodde äv en lägre 
belägen gd. — Hanses hånsas ödetp. 'Hans och hans anhörigas (tp)'. Jfr 
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Berges och Fermes ovan. — Landbond-Nissetorpetlån.bontsatörpa. tp. Inne-
håller ordet landbonde m iåb693 'arrendator'. — Nedat 4at, äv Skogvalla 
skögvcila hmd. '(Gården) nedåt, där nere'. Skogvalla modernt villanamn fr 
senare tid. — Oppat övat hmd. '(Gården) uppåt, där uppe'. — Vågen se 
Bredteg.— Änästullen dnceståkj,äv Tullen tålt) hmd. På ett näs mellan Sings-
ån och den forna Ragundasjön, å byns fyllnadsjord. Enl traditionen är eleden 
best sg av dial tull m tu k 'trädtopp', se B Flemström i Jämten 40 (1946) 
s 21. — Åte dta hmd. Se Åte i Ammer. Äv Västmedskogen (se bynamnet). 

Skyttblickens grovbladiga såg se Skyltbäcken och Skyttbileken bland 
natn. — Skyttbäckens Grofbladiga Såg 1825 jb. 

Torsgård töjgar, 	— [j ordz gard si 1490t ud Ragunda ting JHD 2 
s 243 avskr]. — y Tordz gord omkr 1546 (DaRA), Torsgård 1565, Tordzgård 
1566, 1568, Thorssgaard 1633, Torssgård 1646, Torsgårdh 1680, Torsgård 
1715-1825, Thorsgård 1881 jb, Torsgård jr. — Torsgård 1566 tl JR 1 s 156, 
Toorsgårdh 1568 tl, Tordzgårdh 1571 tl JR 2 s 361. 	I namnets fled ingår 
snarast fsv mn Thordh, men inte heller mn Thore, som f ö i Jämtl är bättre 
belagt fr medeltiden än Thordh, kan uteslutas. Beläggen ger icke klart 
besked. 

1 43/108, 2 1/2  sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Aspegrenstorpet 4.23egrenst6rpe, äv Svärdes svepts tp. Aspegrenstorpet ek 

19G Og. Aspe gren är tn för en åbo. Svärdes betyder 'Svärds och hans an-
hörigas (tp)' och är gen av ett slags kollektivbildn till tn Svärd. — Blå-
Jannes bhignas bs. Blå adj betyder här 'duktig, framstående': den åsyftade 
åbon Blå-Janne var en duktig vedhuggare. — Bygget 49a, äv Oppibggget 
6.2nbYga hmd. Namnet kvar sedan byggnadstiden. Gården ligger högre än en 
del annan bebyggelse i trakten. — Båthushöjden bdthushclgda, -htkida avs. 
Båthushöjden ek 19G 1h. På berget med samma namn. — Coll~storpet 
kMdanst6rpa ödetp. ColloMnstorpet ek 19G Of. Namn efter en åbo med Coll~ 
som tn i början av 1900t. — Friskes friskas, äv Rask-011es råsköles tp. Frisk-
torpet ek 19G Og. 'Frisks och hans anhörigas (tp)', se Svärdes ovan. Rask-
011es efter en åbo, som egentligen hette 011e Andersson. — Furunäs fruns 
(rspr), äv Norr med Joels når ma tals avs. Furunäs är ett modernt villa-
namn. Norr med Joels betyder '(gården) hos Joels i norr'. Prep med betyder 
här 'hos'. Nordligaste gården i Trefoten med en tidigare åbo Joel. — Gam-
melgården geoyakgdri äv Nedat ngat hmd. '(Gården) nedåt, där nere'. — 
Husses lagas äv Hussgården him.ggin. Husses är en bildn till tn Huss av 
samma slag som Svärdes och Friskes ovan. — Janssonstorpet ek 19G Og 
ödetp. Efter en åbo i början av 1900t. — Karolina karolfna tp. Efter en 
kvinna Karolina som en gång bott där. — Larses ld,sas tp. 'Lars och hans 
anhörigas (tp)'. Jfr Svärdes m fl. — Mankas makas hmd. Efter en tidigare 
åbo Manne Magnusson, kallad Manka. — Oppat övat hmd. '(Gården) uppåt, 
där uppe'. — Svärdes se Aspegrenstorpet. — Trefoten trefdtv,, 	bydel. 
Träfoten 1803-07 LMV Y 44-20: 2, Trefoten 1866 LMV Y 44-20: 3, 25: 2, 
ek 18G 9g. Best sg av trefot m trefdt 'underlag för kokkärl, försett med tre 
ben (fötter) '. Namnorsaken här obekant. Trefoten fick sin första åbo år 1801 
(Andersson Ragunda s 9) . — Väster-Torsgård viestart4_500* hmd. Flyttades 
vid storskiftet år 1867 till Trefoten. Väster- syftar på det tidigare läget. — 
öster-Torsgård #startOgok ödegd. Jfr föreg. — östigärdan shAka avs. I en 
f d beteshage med samma namn. Dial gärda f 	'gärde, beteshage'. 
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Vlisterdöviken se österdöviken. 

Yttersjön och Yttervattnet fiske. — Yttersjön och Ytterwattnet 1825 jb. 
,-•••• Avser nuv Krokvdgssjön och Ytterstvattnet (se natn). 

1 österdöviken pstarlenka, -cletnka 1/4  sk. — öster Döwiken 1646, Öster-
döviken 1825, 1881 jb. 'N,  Namnet avser östra delen av det ursprungliga Dö-
viken, se detta. I jb 1568 omtalas också ett Våsterdöviken (Vesterduffuiken) 
jämte Döviken. Vad detta motsvaras av i nutiden är oklart. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Bommen böman, äv Bomstugctn bönistega flit. I ä tid fanns här ett färjläge 

med bom vid Ammersån. — Erik-Nils enknils ödetp. Namn efter en åbo 
långt tillbaka. — Hall-Jonkes hållönkas, äv Lapptorget leket6ria avs. Hall-
jonketorpet 1875 LMV Y 44-12:6. Hall-Jonke är namn på en tidigare åbo. 
Jonke=-.Jonas; betr Hall- jfr Hall-Pellegdrden under Mårdsjö i Stuguns sn. 
Lapp- syftar här på att en halvsame skall ha varit den förste som odlat på 
platsen. — Mon mgn hmd. På ett jämnt, sandigt område, tidigare beväxt med 
tallskog. Betr mo se t ex Lcingbäckmon (under Ammer). — Smedjebacken 
smejabdkan avs. Smedjebacken ek 19G le. Ett sentida uppkallelsenamn, trol 
efter Smedjebacken i Dalarna, syftande på den smidesverkstad som tidigare 
funnits på platsen. Ingen backe där. — Storsvedjan ste?r,sd2a ä äv Hdka-Ols-
Kalles hokackkcigas, hkkaocs- avs. Storswedjan 1845-48 LMV Y 44-4:4, Stor-
svedjan ek 19G id. Dial svej f svej 'svedja, område som avbränts för odling' 
(se Mosvedjorna under Böle i Fors sn). Hdka-Ols-Kalles efter en åbo, Karl 
Håkansson. Hdka mn=Håkan. 

1 överammer ovarcittra, itvarcimral 7/13 sk. — öfverammer 1825, 1881 jb, 
Överammer jr. ^, Anlagt som nybygge enl Kungl Befallningshavandes resolu-
tion 19 sept 1772 (LMV Y 44-27: 1). Namnet betyder 'övre Ammer' och är 
sekundärt bildat till Ammer, som ligger längre ned efter Ammersån. Ammer 
och överammer kallas någon gång med ett gemensamt namn Amrarna 
åmran. Se f ö Ammer. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Backen ek 19G 2b hmd. — Blomtorpet bkönttörpa ödetp. Blomtorpet ek 

19G 2d. Efter en tidigare åbo med tn Blom. — Båckmanstorpet ek 19G 2b 
ödetp. Namn efter en åbo. — Coll~storpet kMdanstörpa ödetp. ColloMns-
torpet ek 19G 2c. En tidig åbo hade Colldat som tn. — Djupdalsbacken 
jpdajbcilsan ödetp. Vid Djupdalen (se natn). — Gammelbodvallen gantak-
buv61n,, ödetp. Storflovallen 1802 LMV Y 44-27: 1, Storflobodarne 1857 LMV 
Y 44-27:3, Gammelbodvallen ek 19G 2b. Ursprungligen fäb, som med tiden 
fick fast bebyggelse. — Hulttorpet Itidtörpa äv Nöraflon nbrafkön tp. Inne-
börden av Hult- oviss. Något ord hult är här inte känt vare sig som appel-
lativ el eljest i ortnamn. Den akuta accenten tyder ej heller på något tn Hult 
i fleden. Prep nöta 'norr om'. Beläget norr om myren Storflon. — Johannes-
torpet ek 19G 2c tp. Namn efter en åbo. — Kalletorpet ek 19G 2c ödetp. 
Namn efter en åbo. — Kejsartorpet §å2sat6rpe, äv Ytterbergstorpet gtarbev,s-
törpa, btar- ödetp. Kejsaren är ett öknamn. Ytterberg hette den söm först 
bosatte sig på torpet. — Lindkviststorpet ek 19G 2c ödetp. Namn efter en 
åbo med tn Lindkvist. — Lövmon se Moan. — Magnussonstorpet ek 19G 3b 
4 
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tp. —  Magnusvik metenttsvfk hmd. Magnusvik ek 19G 2b. Ej något ursprung-
ligt viknamn utan bildat till namnet på en tidigare åbo Magnus Vikström. — 
Moan man, ä äv På moan Po 'nian hmd. Löfmon 1802 LMV Y 44-27: 1, 
Moan ek 19G 2c. Enl det vanliga uttalet med grav accent är namnet best 
nom pl av mo m (se t ex Långbåckmon). Det prepositionsstyrda uttalet På 
moan med akut accent kan innehålla en urspr best dat sg (*rna )  med ett fr 
nominativen analogiskt infört n. Rent sakligt kan en plural benämning be-
tvivlas, men sammanhanget förblir oklart. — RemgårdenryM äv Remmen 
råtta hmd. Uppe på en rem f rem,  i dial med bet 'brant jordsluttning'. — 
Sebedeustorpet sebadgustdrpa. En tidigare åbo hade förnamnet Sebedeus. — 
Stor flovallen  se  Gaminelbodvallen. — Storsvedjan st(årcsdia  tp. Se samma 
namn i österdöviken ovan. —  Turetorpet ek 19G 2b, 2c tp. I fleden mn 
Ture. — Åtegården  4itagtirt hmd. Se Åte  i Ammer. — Alvåsa cblveisa  hmd. 
Modernt villanamn efter modell Ulvåsa. 

Fäbodar och likn 
Ammers-Gammelbodarna  amajgamalbuGm  (uppt 1905 utan accentbeteckn), 

nu vanligen Gammelbodarna gameMan. Gammalbodarne 1859-62 LMV Y 
44-2:3, Ammers-Gammelbodarna ek 19G 2d. Jfr följ. — Ammers-Nybodarna 
amajnybucm (uppt fr 1905 utan accentbeteckn), nu vanligen  Nybodarna 
nOtian.  Nybodame 1861-62 LMV Y 44-2:3, 1902 LMV Y 44-7:3, Ammers-
Nybodarna ek 19G 3d. Jfr föreg. —  Aspåskojan  å.sposktVa ä, -Ic6,2a  skogs-
koja. Byggd av folk fr Aspås  sn i Jämtl för länge sedan. — Backbodarna 
båkb4an, äv Johannesbodarna johdnasbtkan och Rönnviksbodarna rhunks-
båan.  Johannesbodarna ek 19G 2e. Anlagda år 1883 av en Johannes Edlund 
i Backgården i Krokvåg. Rönnviksbodarna  av att det växt rönn (Sorbus) där, 
något *Rönnviken finns inte. —  Bengtsdalsbodarna  bciptsdajb4an.  Bengts-
dalsbodarna ek 18G 9e. I Bengtsdalen  (se natn). — Bergebodarna  bdriabt'ffin. 
1. Bergbodarne 1808 LMV Y 44-12:3, Bergebodarna ek 19G le. 2. Gammel-
Bergbodarna ek 19G 6-7 a-b. I båda fallen läge uppe på berg. —  Berglunds-
bodarna  bdrylunsNan. Lillbodarna ek 19G Oc. I fleden ett tn  Berglund. — 
Berghmdskojan skogskoja. Se föreg. — Bjännmyrmon bl&myrm4n, Nchmyr-, 
äv Mon mQn och Trefotbodarna tr4fotb4an. Bjännmyrmon ek 18G 9h. På en 
mo (jfr Långböckmon  i Ammer) vid myren Bjånnmyran (se natn). Tillhör 
Trefoten. — Blomsterbodarna  bkimstarbåan, bk6mstar-. Vid ett par vatten-
samlingar kallade Blomsterlokarna (Blomsterloken lh 1863). Trol en redukt 
av  *Blomsterlokbodarna. —  Bollsjöbodarna  bbljeb4ari. Bollsjöbodarna ek 
19G Od. Vid Bollsjön. Äv Sönnerbodarna såttarNan, 	Fleden inne- 
håller här ett inbn sönrarna (best pl) Argan 'de sydligare boende' =in-
vånarna i gården Södistugan i Böle. —  Borgebodarna  b6rjabtlan. I fleden ett 
tn  Borg. — Böles-Nybodarna  b41tasnylan, vanligen Nybodarna n#14an. 
Böles-Nybodarna ek 18G 9d. Namnet står i motsats till  Gammelbodvidlen i 
samma by. — Dalhemskojan  cl4khemskA2a skogskoja. Någon bebyggelse 
Dalhem finns inte, utan namnet är bildat med det äldre  Nyhem i närheten 
som mönster. Fleden syftar på läget i en dalgång. —  Dalsbergebodarna 
(Dalsbergs-)  41,9bcerie,b4an (-be-). Dalsbergebodarna ek 18G 7g. På Dals-
berget. — Dalsbäck(e)bodarna  clMeek(a)bOan.  Dalsbäckbodarna ek 18G 7g. 
Vid Dalsbåcken. —  Djupdalsbodarna  ?iodajNan. Djupdahlsvallen 1816 
LMV Y 44-11:2, Djupdalsbodarne 1836-39 LMV Y 44-5:2, Djupdalsbodama 
ek 19G 1f. I  Djupdalen. — Döviks-Granåsen se  Granåsen. — Döviks-Ny-
bodarna  n#1»an, elbnIcsnyhtan, di/s-.  Nybodarne 1804 LMV Y 44-4:2, 
1845-48 LMV Y 44-4:4, Nybodarna ek 19G 1d. — Edsbodarna  4sbijan. 
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Fleden är gen av bynamnet Ede (Västerede) i Fors sn. Bodarna ligger på 
gränsen till Fors sn. — Finland fitlä. Finland ek 19G 6-7 a-b. En finne 
var den som först uppförde byggnader där. — Flakåsbodarna (Flakåsen) 
fakosktan, fkakeis,J. Flackåsen 1856-66 LMV Y 44-21: 1. På berget Flak-
åsen (se natn). — Fredrikko jan fre:dnkta skogskoja. Mn Fredrik. — 
Fridolfkojan fridolvhija. Namn efter en Fridolf Andersson, som bott där. 

Gammel-Bergbodarna se Bergebodarna. — Gammelbodarna gamalfiNan. 
1.= Ammers-Gammelbodarna. 2.= Gammelbodvallen (Böle). 3.= Gammelbod-
vallen (Gevåg). 4. =Ho-Gammelbodarna. 5. =Krokvågs-Gammelbodarna. 6. 
I Krångede. 7 .=Kullsta-Gammelbodarna. 8.= Storkälbodarna. 9. I Köttsjön. 
Gammelbodarna ek 19G 4-5 a-b. 10.= Libodarna och Li-Gammelbodarna. 
11. =Näs-Gammelbodarna. 12.= Torsgårds-Gammelbodarna. — Gammelbod- 
vallen gåmekbuv6k, ' 	' 	f d fäb. 1. I Böle. 2. I Gevåg. — Gammel-Hill- 
bodarna geintakheikbtkan, äv Hålbodarna Wrbt'Aan. Hål- kompositionsform 
av ånamnet Hålan. — Gammel-Krokarna genyakkråkan, 	Gammel- 
Krokbodarna ek 19G 3d. Gammel-Krokarna är en redukt av Gammel-Krok-
(båck)bodarna. Vid Krokbäcken. Jfr Nykrokarna. — Gammel-Ringsjö-
bodarna gån2akrzgfob4an. Gammel-Ringsjöbodarna ek 18G 9b. Namn efter 
Ringsjöarna inom Håsjö sn. — Gammel-Valvåsbodarna geinjekvokvosbåan. På 
berget Valvåsen. — Gammel-Västerbodarna geoyakvcistarb4an f d fäb. Räk-
nades ligga västerut fr bebyggelse i Böle. — Gevågskvarnen se Tullkvarnen. 

Gevågs-Nybodarna se Overbodarna. — Gisselgårdbodarna 0.1gokbiljan, 
äv Hålångesbodarna hgniasbl'3an, 	Gisselgårdsbodarna ek 19G Og. 
Tillhör Gisselgård, vid Hålånget (se natn). — Granåsbodarna gr4nasb4an, 
äv Krångedes-Granåsen (Krångesåsen) krbgas(gran)dsp,. Krångedes-Granåsen 
ek 19G 1c. På ett berg Grandsen. — Granåsen gret.ntisn, äv Åsen t4S fäb. 
Granås Bovallen 1827 LMV Y 44-4:3, Granåswallen 1845-48 LMV Y 44-4:4, 
Döviks-Granåsen ek 19G le. På samma berg som föreg. — Gullik(s)bodarna 
gtilik(s)b/Aan, äv Jon-Gulliksbodarna Agulik(s)btkan. Jon Gulliksson levde för 
omkr 100 år sedan. — Gäddtjärnbodarna id-amb4an. Gäddtjernvallen 1887 
LMV Y 44-11:4. Tidigare vår- och höstfäbod vid Gäddtjärnen i Krokvåg. 

Gäddvattenbodarna jc4yat(ta)14an, vanl Gåddvattna yeecjvcitna, ä best dat 
sg (2) yiedvdtnan. Gäddwatts Fäbodarne 1837 LMV Y 44-1:4. Vid sjön Gådd-
vattnet. Betr uttalet -vattna se sockennamnet Borgvattnet. — Gästgivargården 
skogskoja. Byggd år 1912. — Hakvin(s)bodarna hdkven(s)bOan. Hakvins-
bodarna ek 19G 2e. En Hakvin Palmkvist byggde denna fäb för omkr 100 år 
sedan. — Hammarssjöbodarna hålnajobåan, vanl Sjöbodarna ,sobiAan. Fisk-
sjöbodarna 1843 LMV Y 44-8: 2. Vid Hammarssjön (ä Lill-Fisksjön). Se 
natn. — Hanåsbodarna hicnasbzian, äv Höghanåsbodarna hirghanosWan. Hög-
hanaåsvallen 1816 LMV Y 44-11:2. På berget Höghanåsen. — Harrsjö- 
bodarna h4fol4an, 	Harsjöfäbowallen 1790 LMV Y 44-15:2, Halasjö- 
bodarne 1858-61 LMV Y 44-15:4, Harrsjöbodarna ek 19G 4-5 c-d. Vid Harr-
sjön (se natn). — Haveråsbodarna havarejsNan, äv Höjdbodarna hbjdblAan. 
Höjdbodarna ek 19G 2b. *Haveråsen är i nutiden okänt men kan ha varit 
namn på den del av Bardomäshöjden, där denna fäb är belägen. Haver-
anses i orten syfta på havreodling på en tidigare svedja. Möjligheten att 
fleden innehåller en motsvarighet till fvn hafr m 'bock', i så fall i gen pl, 
bör dock hållas öppen. Om hafr i ortnamn se C Lindberg i NoB 38 (1950) 
s 58 ff. — Herrgården khrgon. Herrgården ek 19G 2g. Utöver det på ek be-
lagda är Herrgården namn på ytterligare tre skogskojor. I tre fall avses 
ovanligt rymliga kojor, i det fjärde fallet anses namngrunden vara att skogs-
chefer brukat ta in där. — Hjälmbodarna lielmblian två fäb. Hjälmbodarna 
ek 19G 2b, 3a. Fleden är ett tn Hjelm, bodarna tillhör Hjälmgården i 
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Krångede. — Hjälmkojan skogskoja. Hjälmkojan ek 19G le. Se föreg. — 
Ho-Gammelbodarna hOgarnakkjan, äv Hobodarna och Gammelbodarna. Till-
hör byn Ho. — Ho-Nybodarna h0.nyhpan, äv Hobodarna. Se föreg. — Hotell 
Knaust skogskoja. Uppkallat efter Hotell Knaust i Sundsvall. Ironiskt namn 
på en dålig och anskrämlig koja. — Håkabrännanlufikabreola.Håkabrännan ek 
19G 2b. Håka mn= Håkan, dial bränn f bran. 'område som härjats av eld, 
vanligen skogseld'. — Hälbodarna hakb4cin. 1.=Hälbodarna ek 19G 2f. 2.= 
Gammel-Hälbodarna. Sms med ånamnet Hälan (se natn). — Hälänges-
bodarna se Gisselgårdbodarna. — Höghanåsbodarna se Hanåsbodarna. — 
Höjdbodarna. 1. hbgdbt'icto, äv Höjden h6gda och med tillägg av »bodarna» 
Höjdabodarna h6gdab4an. Höjdwallen 1860-61 LMV Y 44-16: 1. På Eldsjö-
höjden. 2.=Haveråsbodarna. — Hökbergebodarna (Hökbergs-) håkbwva-
Nan, hirklmtj-. Hökbergebodarna ek 18G 9e. Vid Hökberget. — Höksberg(s)-
bodarna se Salomon(s)bodarna. — Jakobikojan 2ak4bIlak2a, -1c6,2a skogskoja. 
Med Jakobi åsyftas en E 0 Jakobsson, som byggt kojan för länge sedan. — 
Johannesbodarna se Backbodarna. — Jon-Karlsbodarna ledgka1sb4ao. Till-
hör en gd Jon-Karls i Pålgård. — Kanaanskojan kdnanskåla skogskoja. I 
skogsområdet Kanaans land (Kanaan). — Karl-Jonsbodarna Ic4lIonsbeian. 
Namn efter en ägare. — Klampenborg kkänpanbörj skogskoja. Se samma 
namn i Borgvattnets sn. — Klipkojan Ick'Lpktlja skogskoja. Vid Klipen (se 
natn). — Kramforskojan krionfo,sktkia skogskoja. Uppförd av Kramfors AB 
i Ådalen, som ägt skog i området. -- -- Krokbodarna kr?.?kban se Gammel-
krokarna och Nykrokarna. — Krokforsbodarna k,rökfo,sb4an. Vid Krokfor-
sen. — Krokvågs-Gammelbodarna kreikvosgamakbåan. Gammelbodvallen ek 
19G 2e. — Krångedes-Granåsen se Granåsbodarna. — Kullstabodarna se 
Vallbodarna.— Kullsta-Gammelbodarna kidstagevyakban =Gammelbodarna. 
Gammel Bodarne 1825-26 LMV Y 44-13:3, Kullsta-Gammelbodarna ek 18G 
9e. — Kyrkslätts-Gammelbodarna§brlaildtsgamakWan = Torsgårds-Gammel-
bodarna (Gammelbodarna). Se Kyrkslätten. — Kyrkslätts-Nybodarna pbrk-
.Ilehtsnybigto =Nybodarna. Kyrkslätts-Nybodarna ek 19G 2h. Jfr föreg. — 
Kånkbaekbodarna kbgkbakb4ara. Se Kånkback. — Kälabodarna pokabOan. 
Kjälabodarne, Kälabodarne 1836-39 LMV Y 44-5:2. Fleden är gen sg el pl 
av dial käl m §of 'slags skogsmark'. Se Lindberg 1941. — Libodarna 04«, 
äv Li-Gammelbodarna (Gammelbodarna). Ligammelbuan 1866 LMV Y 44-
20:3. På Prästbordets mark men har i ä tid hört till Lien. — Lidbodarna se 
Västerliden och österliden. —Lillbodarna se Berglundsbodarna.— Lillhanås-
bodarna 14,1tan,osbijan. Lillhanaåsen 1816 LMV Y 44-11:2, Lillhanås-bodarne 
1836-39 LMV Y 44-5:2, Lill-Hanåsbodarna ek 19G 2e. På berget Lillhan-
åsen. Äv Petterssonsbodarna efter en ägare. — Lossarkojan lbsarkkla flott-
ningsbarack. Dial lossare mlbsar 'flottare'. — Lugnet Wtgna, äv Lugnbodarna 
lignbc5an. Lugnet är ett modenamn, se t ex Lugnet under Gevåg. — Lång-
blickmobodarna lbgbcekmobt'Aan. På Långbäckmon. — Länglingsbodarna 
lieghnshian. Vid sjön Länglingen. — Lövhyddan lvhja. Lövhyddan ek 18G 
9e. Beläget i en tidigare lövskogsrik trakt. Namnet Lövhyddan, som före-
kommer på flera håll, torde ursprungligen ha anknytning till bibelns berät-
telse om den israeliska lövhyddohögtiden. — Mannebodarna ek 19G 4-5 c-d. 
Mn Manne (Emanuel). — Mobodarna måNan. Mobodarna ek 19G 2c. Till-
hör gården Moan i överammer. — Mon se Bjännmgrmon. — Musbodarna 
~Non. Musvallen 1887 LMV Y 44-11:4, Musbodarna ek 19G 2e. NO om 
myrarna Stormusen och Lillmusen. Mus- här av dial mus f 'cunnus'. — 
Natanaelbodarna nat4nalb4an. Mn Natanael. — Nifelhem offalhg9n. Två 
skogskojor bär detta namn, den ena sedan m 1800t. Jämförelse med nifl-
heimr 'köldens boning' i den isl sagan. Se samma namn på skogskoja i 



53 

Stuguns sn. - Nils-Johanbodarna nilsjohciub4an. Efter en Nils Johan Edin. 
- Nissekojan nigakåla, -102a skogskoja. Nissekojan ek 19G lc. Mn Nisse 
(Nils). - Norrbergebodarna nitrbwriab4an. Norrbergebodarna ek 19G le. 
På Norrberget. - Nybodarna nOan. 1.=Ammers-Nybodarna. 2.=Böles-
Nybodarna. 3.=Döviks-Nybodarna. 4.=Gevågs-Nybodarna (Överbodarna). 
5.=Ho-Nybodarna. 6.=Salomonsbodarna. 7.=Västmans (bodarna). 8. I Kull-
sta. Nybodarne 1825-26 LMV Y 44-13:3. 9.=Kyrkslätts-Nybodarna. - Ny-
hem nOdly skogskoja. Nyhem ek 19G le. Gammalt namn. Uttalas alltid med 
grav accent i motsats till sockennamnet Nyhem (Bräcke kommun). - Ny-
Krokarna nOr4kan. Ny-Krokbodarna ek 19G 3e. Anlagt 1904 och yngre än 
Gammel-Krökarna (se detta). - Nyslåttbodarna ny. .ilotbåan. Vid Nyslåt-
tarna (se natn). - Nytjärnbodarna niyambigin. Vid Nytjärnen. Nytjern-
bodarne 1858-61 LMV Y 44-15:4. - Näsbodarna ncksb4an, nees-, äv Gam-
melbodarna. Näsbodarna ek 18G 8g. Tillhör byn Näset. - Oppibodarna 
6p1bitan. Högre beläget än den gd, som bodarna tillhör. - Oskar-Erikssons-
bodarna. Namn efter en ägare. - Per-Ersbodarna ek 19G 2b. Namn efter en 
ägare. - Petterssonsbodarna. 1.=Lillhanåsbodarna. 2. Till en gd Petters-
sonsgården. - Ringsjöbodarna se Stockbergebodarna. - Risåsbodarna risos-
ban. Risåsbodarna ek 19G 3b. På berget Risåsen. - Rävatjärnbodarna ek 
19G 4-5 a-b. Vid Rävatjärnen. - Salomon(s)bodarna sAntan(s)htan, äv Höks-
berg (s)bodarna håksbajbåan, håksbar-. Salomonsbodarna ek 19G 3c. En Salo-
mon, i dial sdkman, har byggt bodarna, som ligger på Höksberget. - Sjö-
bodarna se Hammarssjöbodarna. - Skalsbodarna sIg.1,91nAan, äv Skalst järn-
bodarna. Skals fäbodarne 1756 LMV Y 44-13: 1, Skalsbodarne 1825 LMV Y 
44-8: 1, 1837 LMV Y 44-1:4, Skalsbodarna ek 19G Oe. Vid Skalstjärnen i 
dalgången Skalet (se natn). 	Skogsbodarna sk6gsb4an. Skogsbodarna ek 
19G 1g. Tillhör Skogen. - Sotbodarna siAbtian. 1. I Döviken. 2. Odefäb i 
Mann. Sot- i nr 1 åsyftar sotighet på platsen efter en skogsbrand vid m 
1800t. Om nr 2 inga uppgifter, jfr dock Sotebubäcken ek 18G 8f, naturnamn 
i området. - Språtabergsbodarna sprotabd214an, äv Språtaberget sprota-
bchrja. Språtabergsbodarna ek 19G Oj. Vid Sprettaberget (se natn). - Stads-
bodarna std4bijan, stå-. Sellstabodarna 1862-63 LMV Y 44-12:4, Stads-
bodarna ek 19G 2b. Nära Selsån. Jfr sta n 'strandkant', som ej lever i dial 
men förekommer i åtskilliga namn på strandområden vid el i närheten av 
den forna Ragundasjön (t ex Sta, Brunnssta, Malmansta, se natn). - Stock-
bergebodarna stökbwriaktan, äv Ringsjöbodarna ripob4an. Ringsjöbodarne 
1891-95 LMV Y 44-13:6, Stockberget ek 18G 9b. - Vid Stockberget NV om 
Ringsjöarna (inom Håsjö sn). - Storkälbodarna stör.mkbOan, äv Gammel-
bodarna. På berget Storkälen. - Stormyrbodarna stiårmyrb4an. 1. Stormyr-
bodarna ek 19G 2g. 2. Stormyrbodarna ek 19G 3b. Vid myrar med namnet 
Stormgran. - Storriskojan ek 19G id skogskoja i Storriset (se natn). - 
Sundskojan sånski'va, 	Sundskojan ek 19G 2e. Har tillhört Sunds AB 
vid Sundsvall. - SVedjebodarna svejabiAan. Svedjebodarna ek 19G 4-5 a-b. 
Namn efter en gd Svedjan. - Sven-Perskojan ek 19G 2d. Namn efter en 
ägare. - Sönnerbodarna se Bollsjöbodarna. - Tjärebergsbodarna pre; 
b&214an. Tjärebergsbodarna ek 19G 3b. På T järeberget (se natn). - Tjärn-
bodarna Ombtkan. Tjernboderne 1837 LMV Y 44-1:4. Vid en tjärn (Bod-
tjärnen). - Torsgårds-Gammelbodarna tönonearid,b4an =Kyrkslätts-Gam-
melbodarna. - Trefotbodarna se B jännmyrmon. - Tullkvarnen titlivdna. 
1. Vid Hammarforsen, riven 1915 och i jb 1825 kallad Hammarfors och 
betecknad som »vattentullmjölkvarn». 2. I Gevåg, äv kallad Gevågskvarnen 
lbtokskvdna. För malning fick man erlägga en viss procent som »tull». - 
Vallbodarna vökb4an, äv Kullstabodarna knstabt'hian. Vallbodarna 1891-95 
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LMV Y 44-13:6, ek 18G 9c. Vall- syftar på byn Valla i Håsjö sn, dit området 
hört i äldre tid. — Valvåsbodarna vökvosbk.c:an. [Walfårbodarne 1857 LMV 
Y 44-27:3]. På berget Valvdsen (se natn). — Vålbodarna v4k Utan. Dial vd! 
m vak 'kullfallna träd, skogsavfall', 'plats med kullfallna träd och bråte'. — 
Västerbodarna v&starbaltan. Wästerfäbodeme 1706 LMV Y 44-19: 1, Väs- 
terbodarna ek 18G 8g. — Västerliden (Västiliden) tAstalia, 	Westerli- 
bodarne 1887 LMV Y 44-11:4, Väster-Lidbodarna ek 19G 2e. Redukt an-
tingen av Väster-Lidbodarna 'västra Lidbodarna' el av Västilidbodarna 
'bodarna västerut i liden'. Det finns inget berg *Västerliden. Jfr österliden. 
Liboderna 1816 LMV Y 44-11:2 synes åsyfta både Västerliden och öster-
liden. — Västibergebodarna vdshbdri abt4an. Västibergebodarna ek 19G 
4-5 a-b. Tillhör en gd Västiberget. — Västmans(bodarna) vdonans(bl'ian). 
Västmans ek 19G 4-5 c-d. Efter en ägare Västman (Vestman). AN Ny-
bodarna. — öratjärnbodarna. 1. iirayamb4an. öratjärnbodarna ek 19G 4-5 
c-d. 2. or a ydniNan öratjernsvallen 1902 LMV Y 44-7: 3. Vid tjärnar med 
namnet öratjärnen (se natn). — österliden skikt, -la. österlivallen 1887 
LMV Y 44-11:4, öster-Lidbodarna ek 19G 2e. Antingen redukt av öster-
Lidbodarna 'östra Lidbodarna' el av östilidbodarna 'bodarna österut i liden'. 
Något terrängbetecknande *österliden finns inte. Beläget i samma höjdslutt-
ning som Västerliden men längre österut. Om lid f se bynamnet Lien. — 
Överbodarna everban, äv Gevdgs-Nybodarna lk)oksnyln4an och Nybodarna. 
Nyboderna 1816 LMV Y 44-11:2, överbodarna ek 19G 2g. 'De övre, högre 
upp belägna bodarna'. 



Stugun 
stågan, stågan (kortstavigt), (i Ragunda:) stigan, 

Socknen leder sitt ursprung från den stuga, äv kallad själastuga, som 
Jacob Israelsson, ärkebiskop i Uppsala 1278-81, lät uppföra på Ragunda-
skogen till de vägfarandes skydd. Se BygcMn 4 s 17 ff och N Ahnlund i 
JHhist 1 s 415 ff. Jfr äv B Hesselman i NoB 18 (1930) s 26 f. Beträffande 
innebörden av själastuga se Sdw släta stova och SRI 9 s 167 ff, där ett be-
lägg siluaus 'sluhus' fr en runsten (U 996) i Funbo sn, Upps 1 kommen-
teras av E WesAn. Den bebyggelse som med tiden uppstod kring denna 
stuga motsvaras närmast av nuv Stugubyn, som utgör socknens centrala del. 
Ännu i 1560-talets räkenskapshandlingar omtalas Sielstugen osv oftast utan 
bestämd placering inom Ragunda tingslag. Den uppräknas i slutet av någon 
av grannsocknarnas (Ragunda, Håsjö, Hällesjö) längder. Är 1568 betecknas 
Stugun i ett tionderegister veterligen första gången som socken. Under 
sockennamnet har nedan upptagits belägg före 1715, det år då man i jb 
börjar skilja mellan Stugubyn och övrig bebyggelse i Stugun. Enl Kungl 
Majt:s beslut den 3/11 1972 bildar Stugun, som tidigare jämte Borgvattnet 
utgjort en kommun, fr o m 1/1 1974 tillsammans med Borgvattnet, Fors och 
Ragunda en kommun, kallad Ragunda. 

De äldsta beläggen innehåller prepositionsstyrda oblika former i best sg 
av stuga f, fsv stuva, i ä dial ståga, best sg stiga, best dat sg stkan. Socken-
namnets nuv uttalsform är best dat sg, som lösgjorts ur ofta brukade pre-
positionsuttryck. Jfr det från grannsocknen Ragunda belagda uttrycket med 
Stugun ma st4gan 'med, vid stugan', som uttrycker belägenhet i Stuguns 
centrala del. Uttrycket förekommer också i den äldsta jb-formen, och bruket 
är uppenbarligen gammalt. Jfr Stugubyn. 

Namnformer före 1526: vndir stuwnw a rxwndm skoge, (annat brev:) 
vndir stuwnie a reewndw skoge, (sywlastuw in silua raffundum a t med 1300-
talshand) omkr 1303 ud As RAp (JHD 1 ss 13, 14), undir stufuna a rafunda 
skodde omkr 1303 ud As vid 1346 5/2  uo RAp (JHD 1 s 15), hospitalis dicti 
sialastuwu 1319 10/2 Lits k:a RAp (JHD 1 s 35), hospitalis dicti sixlastuw 
1335 11/3 Fors k:a vid 1346 3/2  Långsele k:a RAp (JHD 1 s 44), [ ] sthuw 
in silua neffundum 1341 13/3 Sköns k:a RAp a t med samtida hand (JHD 1 
s 52 har läsningen: De syalasthuw), hospitalis dicti simlastuw 1346 3/2 Lång-
sele k:a RAp (JHD 1 s 67), i stownne 1410 4/4 Mordviken RAp (JHD 1 
s 163), til stwghon 1489 20/7 Brunflo RApp (JHD 2 s 202), Sixlestwgena 
(best ack sg), i forncempde Sixlestwge 1493? 27/1-1/2 Själastugan i Ra-
gunda RApp (JHD 2 s 214), paa stw wn 1506 16/6 Stugun RAp (DN 14 
s 177 har läsningen: paa Stwgwn). 

Jordeboksformer fr o m 1546: medh Stugen omkr 1546 (DaRA), Sielstugen, 
Sielstvgen 1565, Sielstuffuen 1566, Sielffstuen 1600, Siälestufun 1611, 
Stuun(?) 1633, Stugon sn 1646, Stugun sn 1680-1761, Stugu sn 1825, 1881 
jb, Stugun 1940 enl Kungl Majt:s beslut 23/8 1940. 

övriga namnformer: ved Stuen, ved Stugen 1540 19/1 Stugun vidimerad 
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översättn 1639 14/1 Södergård RAp (DN 14 s 787), Stuen, Stue Mend, wed 
Stuen 1545 26/5 Stugun vid 1600t RAp (DN 14 ss 813, 814), wed Stuen 1545 
16/6 Sprotedet (på Frösön) vid 1600t RAp (DN 14 s 814), myllan . . . 
Stwgwnne 1546 16/1 Lits ting RAp (DN 14 s 818), Wedh Stuffuen 1565 tl JR 1 
s 100, Stwghwnn 1568 tl, Stuffunn sn 1568 tl JR 2 s 15, Stughunn sn 1571 
tl JR 2 s 380, Stuffuenn 1600 tl. 

1 Borglunda börjlt'snda, -å- 13/24 sk. — Borglunda 1825, 1881 jb. — Borg- 
lunda Nyb. 1823 LMV Y 31. 	I en lh 1758-59 (LMV Y 51-1: 1) omtalas 
ett nybygge Skiöldsten. Sköldstenen är en sten vid sjön Gesunden i gränsen 
mellan Borglunda och Höglunda (se natn), och det åsyftade nybygget är 
utan tvivel Borglunda, som alltså torde ha påbörjats vid denna tid. Sms 
Borglunda är en nybildning med namnet på grannbyn Höglunda som möns-
ter och har troligen givits bebyggelsen i samband med skattläggningen. Vad 
Borg- här syftar på är ovisst. Någon fornborg är inte känd från trakten. 
Fleden innehåller troligen ett soldatnamn. En dragon med tillnamnet Borg 
omtalas fr trakten under senare delen av 1700t. Jfr Borgebodarna (fäb). 

Övriga bebyggelsenamn: 
Bergvik bcbrivik avs. Bergvik ek 19G Ob. Modernt villanamn. — Bertils-

torpet bietalstOrpa. tp. En tidigare åbo hette Bertil. — Granliden ek 19G Oc 
avs. Modernt villanamn. — Koviken kåvika, 	10- bebyggelse. Koviken 
ek 19G Ob, Oc. Ursprungligen namn på en vik i Gesunden, delvis inom 
Ragunda sn. Kubbviken kikbvika uppges som i äldre tid brukat namn på 
viken inom Stuguns sn. Namnets ursprung är ej alldeles klart. Dess nutida 
uttalsformer visar anslutning till ordet ko f, ä ku, y 4. Kortstavigheten i 
namnets fled, som är sekundär, förklaras dock lättare, om man utgår fr ett 
Kubbviken med assimilation by > v. Kubb m kul?, kub var namn på ett slags 
timmer, som tidigare samlades i stor mängd i viken, vid vilken det funnits 
en viktig avläggsplats för virke. Anslutningen till ordet ko kan ha under-
lättats av att korna från närliggande bebyggelser och fäbodar brukade söka 
sig till viken, där det fram på sommaren fanns ett utmärkt bete på den 
röjda avläggsplatsen. — Näslundstorpet ndslunstörpa, tp. Förste kände upp-
odlaren hette Näslund. — Paulustorpet pcielust6rpa tp. Namn efter en tidi-
gare åbo Paulus Persson. — Skyttsved jan ,ffitsv4a. Skyttsvedjan 1863-64 
LMV Y 51-2:2, ek 19G Ob. Enl traditionen har platsen namn efter Skytten 
Ok, en sägenfigur, betecknad som en av de jättar, som levat vid sjön 
Gesunden (se B Flemström i Stugukrönika 1955 s 9 f). Namnets fled inne-
håller ordet skytt m 'skytt, en som skjuter', brukat som tn, sannolikt soldat-
namn. Eleden är best sg av dial svej f svej 'svedja, område som avbränts för 
odling' (se Mosvedjorna under Böle i Fors sn). — Vågsäter diguktar, äv 
Vågarna (Utivågarna) vhan, ut t vdgan. Wågarne 1863-64 LMV Y 51-2:3, 
Vågsäter ek 19G Ob. Vågsäter är ett ungt namn, skapat på 1890t. Vågarna 
är best pl av dial våg Ill Veig 'slags vik' med urspr syftning på vikar i sjön 
Gesunden vid platsen. Ordet lever ej som appellativ. 

1 Brynjegård 1/3  sk. Kallas Brynjelandet bronal4a. — Bryniegårdslandet 
1761, Brynjegård 1825, 1881 jb. — Bringsiö Nybygge 1765 LMV Y 51-3: 1, 
Brynjegård ek 19F 3f. 	Fastigheten är ursprungligen upptagen på ett 
kronoavradsland i Lits sn, blev skatte 1807 och överflyttades till Stuguns sn 
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1844. Namnets fled är bynamnet Brynje (brknk, -a) i Kyrkås sn. Om detta 
namn se Flemström 1972 s 31. Brynjeborna hade före laga skiftet jakt-
marker på nuv Brynjegårds område (se Lits hembygdsförenings skriftserie 4 
s 46 not). Bringsiö Nybygge syftar på läget vid Bringsjön (se natn). 

Övriga bebyggelsenamn: 
Bäckhägnen bielshcbgna, äv Uppmedbäcken optnalAlsan bebyggelse. Vid en 

bäck. Eleden är best sg av dial hägn f hep 'inhägnad'. Med prep ma (kort- 
stavigt) betyder i ä dial vid i lägesbestämningar. Jfr sockennamnet. — Fors-
torpet tögörpa tp. En tidigare åbo har haft tn Fors. Torpet ej heller långt fr 
Näveredforsen. — Görangården piraggek, äv Västat vdstat och Västigården 
vdshgek. Görangdrden efter en tidigare åbo. Västat ' (gården) väståt, i väster'. 
Västigården 'gården väst i, i väster'. — Nordat ndkat, äv Nordibyn noh4n 
gd. '(Gården) nordåt, i norr', resp '(gården) norrut i byn'. Jfr Opersgården. 
— Okalls ketls gd. '0 (lof) -Karls (sons gd)' efter en åbo i ä tid. — Opers-
gården 4pan4n gd. '0 (lof) -Pers (sons) gården' efter en tidigare åbo. Möjl 
identiskt med Nordat. — Åte dtta gd. t tes 'till Åte', gqi dt 'gå till Åte'. Se 
vidare Åte under Ammer i Ragunda sn. — Ostisvedet pshsvg: äv Sjöbergs-
torpet fibajtörpa. Yst 'öst'. Sved n obest sg och best sg sv e 'svedja, för odling 
avbränt område' förekommer i angränsande del av Lits sn. Den i Stugun 
eljest förekommande formen är svej f svej best sg szMya (se Mosvedjorna under 
Böle i Fors sn). Sjöbergstorpet efter en åbo Sjöberg. 

1 Digerbergskilen dvabduiln, digaba,s- 1/3  sk, äv Kilen obt. — Diger-
berget 1825, 1881 jb, Digerbergskilen 1967 jr. — Digerbergets Nybygge 1837 
LMV Y 51-1: 2. ^, Sträcker sig från berget Digerberget ca två mil västerut 
och avsmalnar kilformigt åt detta håll. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Kattisan kcitlsa bs. Ursprungligen ett kvarnhus, som flyttats till nuv plats. 

Det står ej vid något vatten i nutiden. Namnet är best sg av kattisa f 'slags 
fiskeverke'. Ordet lever ej i dial. I Fale Burmans ant s 68 omtalas bruket av 
»katissor» i jämtländska vatten och lämnas en summarisk beskrivning av 
fiskredskapets konstruktion, och i By-Ordning för Jemtlands län 1819 finns 
bestämmelser om att katsa inte fick uppsättas i grannes fiskevatten (Stugu-
krönika 1964 s 13). Namnets reala bakgrund är i detta fall okänd. Jfr Kattis-
bäcken och i Ragunda sn Kattisviken (se natn). Om ordet kattisa (katsa) se 
vidare MooMer 1933 s 177 ff, MooMer 1939 s 152 ff. Katsor har brukats för 
fiskfångst i Sverige redan under bronsåldern, se U E Hagberg i Tor vol 8 
(1962) s 229 ff och i Tromso museums skrifter vol 14 (1973) s 213 ff. 

1 Digertjärnen chga(r)ina, -dna 1/6  sk. — Digertjernskilen 1825, 1881 jb, 
Digertjärnen 1967 jr. — Digertjernskilen LMV 1837 Y 51-1:2. ••••• Fastig-
hetens område avsmalnar kilformigt norrut. Själva bebyggelsen ligger nära 
tjärnen Digertjärnen (se natn). 

Fisksjälandet fifoUns. — Fiskesiö landet 1715, Fisksjölandet 1825, 1. Fisk- 
sjölandet, 2. Fiskijölandet östra 1881 jb. 	överflyttat fr Sundsjö sn år 
1879. Fr början utgjorde byn ett avradsland vid östra och Västra Fisksjön. 
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1 1/3  sk. Kallas Västra Fisksjölandet v&stra fifolåna. 2. 5/24 sk. Kallas östra 
Fisksjölandet #stra, fifolåna, tidigare äv Boggsjäbodarna bbisfeb4an. Boggsjö 
Fäbovall 1797 Sundsjö nr 20 i lantmäteriarkivet i Östersund, Östra Fisk-
sjölandet ek 18F 9h. Har tidigare varit fäb under Boggsjö i Sundsjö sn. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Fisksjöhögen fileh4gan tp. Fisksjöhögen ek 18F 9g. Ursprungligen namn 

på ett närliggande berg, som numera sekundärt fått namnet Fisksjöhög-
berget. Nära Västra Fisksjön. — Horneysgården hondasggin hmd. Äges av en 
släkt Horney. — Nils-Petters nilspeetaes ett av Norditorpen. Förste odlaren 
hette Nils Petter Jonsson. — Norditorpen n(jhtörpa torpbebyggelse norrut i 
Västra Fisksjölandet. — Oppigdrden opv491,, äv Kalles. 'Gården där uppe' 
med syftning på läget. Kalles efter en åbo. — Per-Henriks (-Hinriks) per-
hånriks, -hinriks. Ett av Norditorpen. Namn efter den förste odlaren, en 
värmlänning. — Tortorpet tOrtörpa, -b tp. Tortorpet ek 18F 9g. Namn efter 
en åbo med tn Tor, död 1922. 

Höglunda hbglånda, 	— Höglunda 1825, 1881 jb. — Höglunda Nyb. 
1758-59 LMV Y 51-1: 1. ••••, Hälphers Jämtl (1775) s 208 omtalar ett Skolsta, 
som fått namnet Höglunda. Någon gravhög, naturlig hög, jordhöjd el likn 
finns inte inom byns bebyggda del. Enl traditionen är Hög namn på en 
jätte, som bott på platsen (se Nordlander Norr! Saml 1 s 152). Sägnen bör 
troligen förstås så, att Hög varit namn på någon tidig åbo på platsen. Från-
varon av gen-s i fleden utgör inget hinder härför. Kombinationen med lunda 
beror sannolikt på medveten efterbildning av något ortnamn i sydligare 
trakter. Skolsta är inget levande ortnamn, och fledens innebörd är oviss. 
Möjligheten att det skulle vara ett äkta sta-namn har diskuterats av C Lind-
berg i Jämten 28 (1934) s 193 och av B Flemström i OUÄ 1943 s 34. Några 
bebyggelsehistoriska fakta som stöder en sådan uppfattning av namnet är 
dock inte kända, och Skolsta torde i stället innehålla det sta n i bet 'strand-
kant', som förekommer i åtskilliga naturnamn längs stränderna av den forna 
Ragundasjön inom Ragunda sn (se t ex Brunnssta bland natn). 

1 11/24, 2 11/24 sk. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Adamstorpet cidamstJrpa tp. Namn efter en tidigare åbo. — Anders-Jakobs 

ånajAkops hmd. Efter en tidigare åbo. — Barrsätra ek 18F 9j. Modernt villa-
namn. — Bas-Pelletorpet b4spcelat6rpa ödetp. Bas-Pelletorpet ek 18F 9j. En 
tidigare åbo kallades Bas-Pelle. — Bergandersgdrden bcericindandn, äv Ny-
gården nyg4n, hmd. Bergander är ett tn. — Bomsund b6njsz:03, -å-bebyggelse, 
äv inom Stugubyn. Bomsund ek 19F Oj. Bom- syftar på den hållbom för 
timmer som tidigare funnits över Indalsälven vid platsen för att hindra tim-
mer att okontrollerat flyta ut i Gesunden. Något sund *Bomsundet finns 
inte. — Bdthusviken bdtasvika, (-hus-) bebyggelse. Vid viken med samma 
namn i Höglunda-Sättsjön. — Fläskoset Wesksa, äv Grubb-011etorpet grikb-
öNt6rps. tp. Fläskoset anses syfta på att det funnits gott om mat i torpet 
under första världskriget. Samma namn förekommer äv i Ragunda sn under 
Ragundabotten och dessutom på många andra håll. Grubb-011e skall ha 
varit den förste uppodlaren (se Grubborna nedan). — Färmgården fårmgdoi 
hmd. Färm är ett tn, trol soldatnamn. — Grubborna (Grubban) gråban, 
gritban beb. Grubban ek 19G Oa. Uttalet motsvarar best pl av dial grubba f 
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grbbe, griiba 'grop, sänka', men uppfattas i orten som best (rspr) sg. Ligger 
delvis i en sänka. Den plurala formen i uttalet kan förklaras av att det är 
fråga om tvd gdr på platsen, tidigare bebodda av en Grabb-011e och en 
Grubb-Nicke (Nicke= Nikolaus). — Moarna Inöan beb. Moarna ek 19G Oa. 
Mo betyder i socknens ortnamn 'område med jämn el relativt jämn sand- el 
grusmark, vanligen beväxt med tallskog'. Här finns bebyggelsen på en typisk 
mo. — Norsk-Petorpet nkskpat6rpa, tp. Uppkallat efter en norrman Norsk-Pe 
(Pe=Per), som bott där. — 01-Karlstorpet 0.kkalst6rpe, ödetp. Namn efter en 
åbo. — 011etorpet ek 18F 9j tp. — Pellestorpet pcNast6rpa tp. — Prinslund 
ek 18F 9j avs. Modernt villanamn. — Selet sda (rspr) hmd. Selet ek 19F Oj. 
Vid Digerselet i Sättån. — Sittsjön se Sättsjön. — Skarpen sktirpan tp. Sub-
stantivering av adj skarp 'skarp, vass' el ellips av ett *Skarptegen el dyl. 
Jordmånen är torr och sandig på platsen. — Skiftesnäset fiftesndsa, -tuksa, 
beb. Skiftesnäset ek 19F Oj, 19G Oa. Innebörden av skifte är här oklar, och 
något utpräglat näs finns inte i Gesunden vid platsen. Möjligen har man 
brukat skifta roddare vid platsen under rodd längs Gesunden. Betr andra 
platser för roddarbyte på Gesunden se Tredingsf luren och Tredingshålet 
inom Ragunda (se natn). — Sättsjön sat9n, äv Jönses ,inses hmd. Sittsjön 
ek 18F 9j. Betr Sättsjön se Höglunda-Sättsjön och Sättån bland natn. Jönses 
syftar på en tidigare gästgivare Jöns Johansson. — Sörgdrden sårygin, 
äv Hanses hcinsas hmd. Sydligt läge i den centrala bebyggelsen. Hanses efter 
en åbo med föm Hans. — Västanbäcken vcestabdkan hmd. V om Bergmyrs-
bäcken. veesta prep 'västan, väster om'. 

Målålandet 	 [Wåla landet 1715, Wålå landet 1761], 
Målålandet eller Mårdsjö 1881 jb. — Målålandet 1758-59 LMV Y 51-1:1, 
1765 LMV Y 51-3: 1, ek 19F 3h. 	Namnet åsyftade tidigare ett avrads/and 
i norra delen av Stuguns sn men betecknar från 1946 Mårdsjö nr 5. I dess 
fled ingår namnet på ån Målån (Mårdån), som avvattnar Mårdsjön. 

1 Målålandskilen tp sk. Kallas Kilen 	Målålandet 1761, 1825, Målå- 
landskilen 1881 jb. ^. Namnet avser en kilformig, mot SV avsmalnande del 
av det ursprungliga Målålandet. 

Mårdsjö meja, frukfkra Mårdsjön. — Mårdsjön 1825, Mårdsjö 1881 jb. — 
Mårdsiö Nybygget 1758-59 LMV Y 51-1: 1. ", Namn efter sjön Mårdsjön, 
som snarast är en sms med djurnamnet mård m mer men också kan vara 
utvecklat ur en sms med namnet på sjöns avloppså Målån (se natn). Första 
nybygget i Mårdsjö påbörjades år 1752. Se Fale Burmans ant s 53. 
1 5/12, 2 5/12, 3 5/12, 4 5/12, 5 5h2. Kallas Målålandet (se ovan). 

Övriga bebyggelsenamn: 
Anders-Pers anejp4. hmd. Namn efter en åbo Anders Persson med ök-

namnet Rackernta rålsenta 'rackaren ta (ge)' efter en svordom, som han ofta 
brukade. — Backen båkan äv Backgdrden båk.05:01 hmd. Backen ek 19F 4h. 
På en kulle. — Björkbacka bOrkbålsa avs. Modernt villanamn, dock minst 
50 år gammalt. — Bränngården brevigeig hmd. Bränngården ek 19F 4i. An-
tingen en direkt sms med dial bränn 'plats där det brunnit' eller möjligen 
ellips av ett *Bränn-Pållgården. En man Bränn-Pålle brett:Tål har bott där. 
— Dakota dakdta tp. Dakota ek 19F 4i. Uppkallelse efter den nordameri-
kanska delstaten Dakota. — Edströmstorpet ek 19F 4h tp. Tn Edström. — 
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Ekbomstorpet ek 19F 4h tp. Namn efter en åbo. — England delåt; bebyg-
gelse. England ek 19F 4h. Uppkallelse. — Erik-Karlsgdrden ertkcilsgek, ä äv 
Karl-Ersgården kalkolig hmd. Namn efter åboar. — Erik-Matsgården erslc-
mcisgtiti hmd. Namn efter en åbo Erik Matsson. — Erik-Nilsgården erikntf-
gdg hmd. Efter en åbo Erik Nilsson död före 1890. — Erik-Ols gården ertkdj- 

hmd. Erik-Olsg. ek 19F 4h. Namn efter en åbo. — Fridatorpet ek 19F 
4h tp. — Glanstorpet ek 19F 4i tp. Fleden är oklar men sannolikt ett tn 
Glans. — Hall-Pellegdrden hålptelaytig hmd. Efter en åbo Pelle Bengtsson, 
bördig från Hallens sn i Jämt! och därför kallad Hall-Pelle. — Hans-Pers-
torpet hånspegärpa tp. Hans-Perstorpet ek 19F 4i. Namn efter en tidigare 
åbo. — Hälsingland hgstglån:  bebyggelse. Uppkallelse, namnorsaken oklar. 
— Judis-Bruhntorpet judzsbriyntörpa, tp. Namn efter en tidigare åbo. — Jöns-
Andersgården jemsaneddy, hmd. Namn efter en tidigare åbo. — Karl-Jons-
torpet ht.lionstörpa tp. Karl-Jonstorpet ek 19F 4i. Namn efter en tidigare 
åbo. — Karl-Nilstorpet k4lnils tp. Karl-Nilstorpet ek 19F 4h. Namn efter en 
tidigare åbo. — Kvarnbacken kvinbcilc_an tp. Kvarnbacken ek 19F 4i. Vid en 
tidigare kvarn i Målån. — Lofoten lof4ttz hmd. Lofoten ek 19F 4i. Uppkal-
lelse efter det no Lofoten. I närheten av Dakota. — Lägdan leeg da hmd. Best 
sg av dial lägda f leegda, 'gräsbärande åkerteg'. I socknens västra del före-
kommer äv lägde m i samma bet. — Matsbo måtsbp: hmd. Ej någon urspr 
fäb. Namnet är bildat till ett tn Matsson, namn på en ägare. — Mickelssons-
torpet ek 19F 3h tp. — Moarna man. Moarna ek 19F 4i. En tallmo där, se 
f ö Moarna under Höglunda. — Mo gården mO.gein hmd. Ingen utpräglad mo 
där i nutiden. En Kalle på Mon bodde där under 1800-talets förra hälft. — 
Nils-Andersgården 	 äv Gästis ickstis hmd. Namn efter en tidigare 
åbo, förr äv gästgivargård. — Nils-Erik gården nilserilegek hmd. Nils-Erik-
gården ek 19F 4i. Namn efter en tidigare åbo. — Nils-Pettertorpet nilspata-
törpa tp. Nils-Pettertorpet ek 19F 4i. Namn efter en åbo. — Per-Larsgdrden 
Pakintin hmd. Per-Larsg. ek 19F 4h. Namn efter en tidigare åbo. — Ris-
holmen rishåkman hmd. Risholmen ek 19F 4h. Ursprungligen ett natn, åsyf-
tande en holme i terrängen och sms med dial ris n 'ris, småskog'. — Sibirien 
szbfnan bebyggelse. Sibirien ek 19F 4h. Avsides beläget norrut inom byn. — 
Storbacken st(3rbeilsan bebyggelse. Storbacken ek 19F 4h. I en hög back-
sluttning. — Svedjan své.yjz tp. Svedjan ek 19F 4h. Best sg av ä dial svej f 
svej 'område som avbränts för odling' (se Mosvedjorna under Böle i Fors sn). 
— Sågbacken seigbeilsan avs. Sågbacken ek 19F 4i. Samfällighet vid Målån, 
avsedd för såganläggning. — Sönnansjögårdarna senaf6ggikan bebyggelse. 
Område »sönnan sjön» Aina fin, dvs S om Mårdsjön. — Sönnanågården 
sh,a4gein hmd. Belägen »sönnan ån» stbla 4a, dvs S om Målån. — Väster-
botten vcbstarbötti tp. Västerbotten ek 19F 4h. En man fr Västerbotten har 
för länge sedan bott där. Äv Norbergstorpet ndrbad6rpe, efter en tidigare åbo 
med Norberg som tn. — Anget ca, äv Västpåänget vckstpoiega, och Fattig-
gården fähglin. Målsiöänge 1777 Stugun nr 7 i lantmäteriarkivet i Öster-
sund, Änge ek 19F 4h. Västerut i byn, har varit ålderdomshem. Änge n aTa 
brukas ej som appellativ men har i traktens ortnamn innebörden 'slags 
skogsslåtter'. — Ostisved jan ystisv0a hmd. yst 'öst' (väderstreck), betr svej 
se Svedjan ovan. 

1 Näverede «vad, ncevar4 1/2  sk. — Näfverede 1825, 1881 jb, Näverede 
jr. — Näfveredstaden Nybygge 1758-59 LMV Y 51-1: 1, Näfvereds Nybygge 
1797 LMV Y 51-12:2. "d Omkr år 1738 upptogs två nybyggen på Näverede 
(Fale Burmans ant s 53). Namnets eled är obest sg el (troligast) best sg av 
ordet ed n e fsv edh i bet 'ställe (landsträcka) vid en fors där man vid färd 
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längs vattenleden måste färdas på land'. Här åsyftas passagen förbi Näver-
forsen, Av Näveredforsen (Näfverforssen 1758-59 LMV Y 51-1: 1). Ett Näver-
ingår också i flera andra ortnamn i närheten. Näversjön (i Neffuersimen 
1545 26/5 Stugun vid 1600t RAp tr i DN 14 s 813, Näfve Siögarna 1645 
KrA 20 nr 4, Näfuersiöan 1646 LMV Y 2, Näver siön 1648? LMV Y 1) ligger 
5 km S om Näverforsen. Belägget 1545 åsyftar troligen i stället Näverån 
(se följ), men -aen i belägget kan även återge ett uttal -an för slutartikeln 
-arna som i nutida dial. Belägget skulle då betyda »Näversjöarna». Näver-
sjön ligger nära Hannacksjön, och båda avvattnas av Näverån (numera van-
ligen Kvarnån). Sjönamnets plurala form 1645 och 1646 åsyftar sannolikt 
både Näversjön och Hannacksjön. Näverån (Näfuerån 1646 LMV Y 8, jfr 
Av föreg) utmynnar i Indalsälven 3 km SO om Näverforsen. *Näverstad (aff 
Neffuerstad, i Neffuredstad 1545 26/5 Stugun vid 1600t RAp tr i DN 14 
s 813, Näfveredstad 1758-59 LMV Y 51-1:1) var tidigare namn på en udde 
nedanför forsen på älvens södra sida, mellan Näveråns mynning och Näver- 
forsen. Näverloktjärnen är en tjärn 1 km N om forsen på älvens norra sida. 
Av de anförda namnen bör i varje fall Näverforsen, Näverede och *Näverstad 
betraktas som en grupp med samma förled, och den centrala namnlokalen 
är Näverforsen. Ett Näver- i vattennamn är känt från svenskt och norskt 
område och har varit föremål för tolkning efter skilda linjer. Utom anslut- 
ning till ordet näver 'björkbark' har man diskuterat bildningar till orden 
nav och nabb med syftning på något utskjutande i anslutning till namn-
lokalerna och till adj snäv 'trång o dyl', som synes ha haft en biform näv. 
Se NE s 176 f, Hellquist 1903-06 1 s 440 f, NG 5 s 186, Indrebo No Innsjon 
1 s 145, I ModUr i OUÅ 1948 ss 34, 36, Ohlsson 1939 s 109, Norsk stad-
namnleksikon s 232. Att Näverforsen, Näverede och *Näverstad i fleden 
skulle innehålla ordet näver kan givetvis inte förnekas, men det bör beträf- 
fande Näverforsen framhållas att en annan tolkning ligger nära till hands. 
I strömfåran har det funnits en del utskjutande holmar och klippor. Av 
holmarna kallas en år 1765 Näfverforssholmen (LMV Y 51-3: 1). Det synes 
lättast att i namnbildningen framhäva väsentliga egenskaper hos forsen, om 
man utgår från att här föreligger ett ursprungligt vattennamn *Nävra, bildat 
med dels ett r-suffix och dels ett iön-suffix till germ *nab- i sv dial näv 'näsa, 
spets' och att namnet ungefär har innebörden 'vattendraget med nabbama, 
klipporna'. För *Näverstad saknas uttal. Stad torde här betyda 'båtstad, 
landningsplats'. Jfr Färjestaden i Stugubyn och Holmsta under Utanede i 
Fors sn. Betr övriga Näver-lokaler i trakten kan här framhållas, att Näverån 
är obetydlig. Namnet är trol en redukt av *Näverforsån 'ån som rinner ut 
vid Näverforsen' men kan också vara ett ånamn *Nävra+ å utan direkt för-
bindelse med forsens namn. Näversjön har sannolikt namn efter Näverån, 
som är dess avlopp. Näverloktjärnen (Näfverlok kärn 1765 LMV Y 51-3: 1) 
ligger så nära Näverforsen, att namnets fled rimligen bör vara densamma 
som i forsnamnet. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Anders-Persgården anajp402, hmd. Namn efter en åbo. — Gammel-

gården gdmakge_in, Av Jöns-Olovs jems41ofs hmd. Jöns-Olovs efter en tidigare 
åbo. — Magninatorpet mcieninatörpe, tp. Magninatorpet ek 19F 2e. En kvinna 
Magnina har bott där. — Midskog midsk4g (rspr) kraftverk. Midskog ek 
19F 2e. Nytt namn, bildat genom ellips ur Midskogsforsen, den utbyggda 
forsens namn. — Näverede ek 19F 2f kraftverk. Se bynamnet Näverede. 
— Oppitorpet opat6rpg tp. Vid en mindre höjdsträckning. — Per-Ersgården 
varindn hmd. Namn efter en tidigare åbo. 
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1 Prästbordet lht sk. — Prestbordet 1881 jb. Jfr Prästbordet i Fors och 
Ragunda snr. 

Skålörn se Strömsnäs. 

Strömsnäs  strbmsnds, -n(ts. —  Skålörn 1761, Strömsnäs 1825, 1881 jb. — 
Strömsnäs Nybygge, Skålör 1758-59 LMV Y 51-1:1. 	I jb 1761 upptaget 
under Ragunda sn. Hiilphers Jämtl (1775)  s 208 omtalar uppodlingar och 
nybyggen vid  Skalörn, som fått namnet Strömsnäs. Detta Skalörn är nuv 
Skålören, (vanligen) skon, äv skak-  en strandremsa vid sjön Gesunden 
inom byn. Enl LMV Y 51-13: 2 (1804) är dessutom Lill Skål örn (*Lill-
Skålören) namn på en holme i Gesunden nära stranden vid Strömsnäs. Nam-
net Strömsnäs, som möjligen är helt nybildat i samband med bosättningen 
på 1700t, kan åsyfta en bred udde (ett näs)  vid Skålören. Innebörden av 
namnets fled förblir dock oklar. Vore det fråga om någon ström i sjön vid 
platsen, skulle fleden inte ha gen-s (jfr Strömnäset i Ragunda sn, natn), och 
en sms med ett tn Ström skulle uttalas med akut accent. Fleden i namnet 
Skålören är bildad till vb  skvala, i dial skåla sköka (kortstavigt) 'skvala, 
skvalpa', och eleden är dial ör  m tir  'grusbank i el vid vatten'. Namnets inne-
börd är alltså 'ören där vattnet skvalpar (hörs skvalpa)'. Detta är här sär-
skilt märkbart vid ostliga vindar. Jfr Skålåbäcken (natn). 

1  1/2,  2  1/4, 3  1/4. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Anders-Mats etnajmcis  tp. En  Anders Matsson  var åbo för länge sedan. — 

Backströmsgården Inikstromsgtin, äv Jerusalem jer4salam hmd. Backströms-
gården ek 19G la. Backström  är ett tn, Jerusalem ett ökn med okänd bak-
grund. — Bränntorpet se Martins. — Drdgebergstorpet  se Midsommarbrän-
nan. — Fiskviken fiskvika, äv Fiskvik (s)torpen fislank(s)törpa  tp. Fiskviken 
ek 19F 1j, 19G la. Vid viken Fiskviken, som är känd för sin fiskrikedom.  — 
Gisslegården )3.11agelk  hmd. I fleden kompositionsform av ett tn GissMn 

— lsakgården isakgein, äv Jöns-Magnusgdrden jbnsmagnusggin. 
Namn efter tidigare åboar. — Ivarstorpet ivajtörpa tp. Ivarstorpet ek 19F 3j. 
En norrman, kallad Norsk-Ivar, började odla på platsen för tre generationer 
sedan. — Japptjärnnäset jetmanåsa, äv Näset nåsa  och Per-Ers  par.  Japp-
tjärnnäset ek 19G la, Näset Gn67S0. På udden Japptjärnnäset i Gesunden 
(se natn). Per-Ers efter en åbo Per Eriksson  död 1927. —  Jerusalem se 
Backströmsgården. — Jöns-Ols j&nstils, äv Per-Jöns paritins  tp. Namnen 
efter tidigare åboar,  Jöns Olsson och Per Jönsson, far och son. —  Lind-
strömstorpet linstramstårpa tp. Lindströmstorpet 1865 LMV Y 51-13:3, ek 
19F 3j. Namn efter en åbo med tn Lindström. — Lundvallstorpet lbnvals-
t6rpa. Lundvallstorpet ek 19F 3j, 19G 3a tp. Namn efter en för länge sedan 
död åbo Lundvall. — Martins mkins, äv Bränntorpet britntörpa tp.  Martins 
efter en åbo Martin Nordin. Dial bränn  f bra n  'område som härjats av skogs-
eld'. Det har brunnit här för omkr 100 år sedan. —  Mattis-Meirtsgården 
mat1sm62,qqin, äv Mårtengården mötyytin,  hmd. Namn efter tidigare åboar, 
Mattias Mårtensson och Mårten Simonsson. — Midsommarbrännannu,s6mar-
bråna, misönzar-, äv Norritorpet nontörpa  tp. MidsoMmarbrännan Gn67S0, 
Drågebergstorpet ek 19G 2a. Långt norrut på byns mark på Drågebergets 
sluttning. Dial bränn f  bratp 'område som härjats av skogseld'. — Näsens 
n4sans, 	äv Näsgården n4sy4n, 	hmd.  Näs  är åbonamn sedan flera 
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generationer. — Näset se Japptjärnnäset. —  Per-Augusttorpet pårågastörpa, 
tp. Per-Augusttorpet ek 19F 3j. Namn efter en tidigare åbo P A Bengtsson. 
— Per-Ers se Japptjärnnäset. — Sima-Jonasstället simajcinaf,tdig, 
hmd. Namn efter en åbo med förnamnet Simon, i  ä dial uttalat  sim. — 
Skomakartorpet skomdkatörpe,  tp. —  Västpdbrännorna vdesfpobritnan  tp. 
Brännan ek 19G la. Västerut i byn på ett område som eldhärjades för omkr 
100 år sedan. Bränn  f  bran,  best pi brånan 'område som härjats av skogseld'. 

Stugubyn  stsgabb. — Stugun 1715, Stugunby 1761, Stuguby 1825, 1881 
jb, Stugubyn 1967 jr. ^, Utgör socknens centrala del, den ursprungliga 
sockenkärnan. By är här ett sentida tillägg, sedan nya bebyggelser uppstått 
inom socknen. Se vidare sockennamnet, där belägg före jb 1715 upptagits. 

1 1/2, 2  1/2,  3 1/3,  4 1/3,  

Övriga bebyggelsenamn: 
Adrianstorpet adrginstörpg. tp. Adrianstorpet ek 19F 2h. Namn efter en 

tidig åbo, till börden finne. —  Alfredstorpet ek 19F 3h tp. Namn efter en 
åbo. —  Backen ailsan hmd. Backen ek 19F li. På en låg jordhöjd. —  Back-
gården bedsgan  hmd. Backgården kb. —  Berget &brig,  hmd. Berget ek 19F lh. 
Högt beläget nära Stuguberget. —  Betlehem båtlalzhi  hmd. Betlehem ek 19F 
1h. Förr kreatursbeten där; namnet anses vara en produkt av folkhumorn. 
— Björnbacken biiimbelkan  tp. Uttalet tyder på en sms med djurnamnet 
björn m,  i dial klan,  dock har också en kronotorpare Björn bott där.  — 
Bomsund  se under Höglunda. —  Dagamanstorpet dagamcinstdrpg tp. Dial 
dagaman m dagamdn 'tillfällighetsarbetare'. — Dalbo derbo  bebyggelse. 
Dalbo ek 19F Oh. Tre familjer fr  Dalarna  bosatte sig där för omkr 100 år 
sedan. — Daltorpet  ek 19F 2f tp. I fleden sannolikt ett tn Dal, jfr dock föreg. 
Ligger vid Indalsälven, ej i någon dal. — Dusnäsbäcken d4sngsbcklegn  tp. 
Dusnäsbäcken ek 19F 1 g. Vid bäcken med samma namn. Se följ. —  Dusnäset 
dåsigs, dås-, åma dåsigsan (dat) 'ovan Dusnäset' hmd. Dusnäset ek 19F 
2f. Gården som är belägen på Indalsälvens norra sida har lånat sitt namn 
från en udde vid Indalsälven. Enl den äldsta lantmäterikartan (LMV Y 
51-1:1 1758-59) är Dusnäset en udde på älvens norra sida (=Norra Dus-
näsudden ek 19F 2f), men den udde som nu kallas Dusnäset (el Dusnäs-
udden) finns på älvens södra  sida mitt emot gården Dusnäset. Till namnet 
är knutet en sägen om en jätte Dus (Nordlander Norrl saml 1 s 152). Fleden 
torde vara ett mot västerb dial dus n 'dån, susning, buller (av vatten eller 
blåst)' (Rz) svarande ord. Namnets innebörd blir då närmast 'näset där det 
brusar', vilket här kan gälla både vind och vatten. (Se B Flemström i Stugu-
krönika 1955 s 12). —  Dusnäsviken dåsngsvika  hmd. Dusnäsviken ek 19F if. 
Vid viken med samma namn (se natn). —  Dyggvetorpet dOvatörpg tp. 
Dyggvetorpet ek 19F 1g. Namn efter en tidigare åbo med tn Dyggve. — 
Därmed han Smed-Magnus damans~denus. Därmed prep-uttryck anta 
(kortstavigt) 'där (tillsammans) med, där hos'. — Erik-Danieltorpet erak-
Mnalt6rpg tp. Erik-Danieltorpet ek 19F 1 g. Den förste odlaren hette Erik 
Daniel Näslund. — Erik-Nilstorpet ek 19F 1h tp. Namn efter en åbo. — 
Erik-Olstorpet erikcjgårpg  tp. Erik-Olstorpet ek 19F 2i. Namn efter en tidi-
gare åbo. — Finnerdsnäset fingr4sn4sg., fingras- hmd. Gården som i sen tid 
rivits, stod på Indalsälvens norra sida och har namn efter ett näs vid älven, 
se vidare natn. — Finn-Isaktorpet t4ntsakt6rpg ödetp. Namn efter en tidigare 
åbo. —  Framnäs frånincts  hmd. Framnäs ek 19F lh. Snarast modernt villa- 

5 5/12, 6 5/12 sk. 
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namn, ev uppkallelsenamn, ej namn på något näs i nutiden. — Fredrikslund 
Mdrikslått, 	Fredrikslund ek 19F li. Efter en fanjunkare Fredrik West- 
berg vid mitten av 1800t. — Färjestaden feeriast4 ä, -st4n,---1- avs. Färje-
staden ek 19F lh. Vid ett färjläge vid Indalsälven, där man färjade, innan 
bron vid Stuguforsen byggdes. Om den ä formen, som innehåller obest sg el 
best sg av ett sta n, se Holmsta under Utanede i Fors sn och jfr *Näverstad 
under Näverede. — Hansåkergården hcinsakarg4n, äv Hansåkern hcinsdkan, 
"1-1' hmd. Hansåkren 1797 LMV Y 51-12: 2. Belägget åsyftar ägomark, 
en intaga. Fleden är mn Hans. — Hellkvisttorpet ltdkvIst6rpa tp. Hellkvist-
torpet ek 19F 2h. Namn efter en tidigare åbo. — Holmbergstorpet 17,64-mbaj-
t6rpa tp. Holmbergstorpet ek 19F 1g. Namn efter en tidigare åbo. — Håll- 
tall(en) hölt61, 	äv Minelund 	 - hmd. Hålltålln ek 19F lh. 
Urspr namn på en tall, i dial tog. m, i Indalsälvens strandkant, där man på 
den tid då vattendraget var farled höll båtarna i strömmen genom att fästa 
dem vid tallen. Platsen kallades Uppmed Hålltallen opma hi4t6la (dat), med 
prep mg, här med bet 'vid'. Den gd som övertagit namnet byggdes år 1885, 
tidigare var där ägomark, år 1797 kallad Halltall swedjan (LMV Y 51-12:2). 
Minelund efter en kvinna Vilhelmina med anknytning till gården mot sl 
1800t. — Karlsvik kgsvfk tp. Vid en vik i ö Mörtsjön. Förste åbon hette 
A G Karlsson. — Klockarsved jan kkölsaMja bebyggelse. Klockarsvedjan ek 
19F li. Fleden är klockare m kkölsar 'organist', eleden dial svej f svej 'svedja, 
för odling avbränt område' (se Mosvedjorna under Böle i Fors sn). — Kom-
paniet kompartf bebyggelse. Kompaniet ek 19F 1h. På platsen har det funnits 
en affär, John Pettersson & Co, och denna benämning har med tiden för-
kortats till »Kompani» och blivit namn äv på närliggande bebyggelse. — 
Kvarngården kv491,gtin (rspr) avs. Tidigare en kvarn där i Mörtån. — Kvarn-
riset kvbrisa, kvile hmd. Kvarnriset ek 19F li. Tidigare ett område med 
»risskog» (småskog), nära en kvarn i Mörtån. — Lejontorpet ek 19F 1f 
ödetp. Tu Lejon. — Lindahlstorpet ek 19F 2h tp. Tn Lindahl. — Linkombir 
liekombfr äv Bir by hmd. Linkombir ek 19F Oh. Prep på. En fru i gården, 
vars man var halt, bryggde dricka åt timmerflottare, och en norrman bland 
dessa började kalla drickat linkombir med anspelning på verbet linka 'halta' 
och bir 'slags öl'. Benämningen — fr 1800t — har med tiden också blivit 
namn på gården och förkortas stundom till Bir. — Lybäck lybdk -bak hmd. 
Lybäck ek 19F lh. Vid gården rinner en mindre bäck, som i nutiden kallas 
Lidbäcken libdIsan, och gårdnamnet är väl från början identiskt med bäck-
namnet. Bäcken kommer fr berget Lidhöjden Utkyla, och namnet är sms 
med ordet lid f 'sluttning'. Att gårdnamnet fått y-vokal beror sannolikt på 
anslutning till det ty stadsnamnet Lilbeck. I orten anser man nu, att namnet 
är bildat till verbet lyda, dial ly ly 'lyssna' och att bäckens namn egentligen 
är *Lybäcken 'bäcken där man lyssnar (efter korna)'. Om liknande inne-
börd hos Ly- i ortnamn se t ex Lyberget, Lykullen i Göteb 1 (OGB 1 s 168), 
Lykullen i Boteå sn, Vrnl 1 (S Hiller Uppsats OAU acc-nr 369 s 83). Det i 
Stugun anförda tolkningsförslaget är dock sannolikt endast ett försök att 
förklara det redan färdiga ortnamnet Lybäck. Om Lybäck som uppkallelse-
namn se J Sahlgren i OUÅ 1948 s 12 f. — Lövh ässarna lbvhck4an bebyggelse. 
Löfhäs(s)iorna 1797 LMV Y 51-12: 2, Lövhässan ek 19F li. Best pl av 
ä dial lövhäss f lblbc'e4 'lövhässja, hässja för torkning av löv till hjälpfoder'. 
— Lövtorpet 14vt6rpe, tp. Lövtorpet ek 19F 2g. Löv var en åbo på torpet 
omkr 1900. — Mörtån mbteia, mbt- bebyggelse. Mörtån ek 19F li. Vid nedre 
delen av Mörtån (se natn). — Nils-Matshägnen nilsmatsheeena avs. Efter en 
Nils Matsson på Uddgården. Hägn f hcegn 'inhägnad'. — Nybodarna n#14an 
(ä), -ban bebyggelse. Nyboderna, Nybodarna 1797 LMV Y 51-12:2, Ny- 
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bodarna ek 19F 1j. Urspr fäb till Stugubyn nr 4. — Nygdrden nhvgig, rafflig, 
nggog hmd. Nygården ek 19F 1h. — Nymyrhögen nfrmyri4gan tp. Vid 
berget med samma namn (se natn). — Nyänget ek 19F Oh avs. Änge n 'natur-
lig äng, skogsslåtter' (i ortnamn, ej appellativ). — Ola(g)us-Antes oldgus-
cintas, oldus- avs. Förste åbon hette Ante Olausson. — 01-Jonstorpet ),?r,lons- 
t6rpa, tp. Namn efter förste åbon. — 01-Nilsgården 4ndsgdoz, 	hmd. 
Namn efter en åbo. — Oppstugugården Opstagik, äv Oppistugan opstge, 
och Tidemansgården timansgek hmd. Om stuga f se sockennamnet. Tideman 
är här ett släktnamn. — Oset dm avs. Best sg av ä dial os n (2.9 'djup ström-
fåra, mycket i lönn'. I närheten av Sättåns utlopp i Gesunden. — Paulus-
Erstorpet paulus4stdrpa tp. Enl uppgift hette förste brukaren (trol i början av 
1800t) Paulus Ersson. — Paulus-Johanstorpet paulusjohcinstörpa, tp. Förste 
brukaren hette Paulus Johansson. Nu vanligen Forsbergstorpet efter en åbo 
med tillnamnet Forsberg. — Per-Fredrikstorpet ArNdrzkstOrpa, tp. Per-
Fredrikstorpet ek 19F 2i. Namn efter en åbo Per Fredrik Tegelström. — 
Per-Ols ek 19F 1h hmd, tältplats. Namn efter en åbo. — .Segnäset skgn4sa 
hmd. Segnäset 1806 LMV Y 51-12:3, ek 19F 1h. På inre delen av ett långt 
näs, mellan viken Vågen och Indalsälven. Det är detta näs, som namnet ur-
sprungligen åsyftat. Fleden har säkerligen samband med sv dial seg n gg 
'källåder m m' (0AUd), källseg n 'källdrag, källåder m m' (ULMA), men 
den reala bakgrunden till namnbildningen har inte kunnat fastställas. Ev 
källdrag el dyl har kunnat försvinna, då Indalsälven uppdämts i samband 
med kraftverksbygget i Stuguforsen. Segnäset började bebyggas år 1807 
(Stugukrönika 1964 s 22 f). — Sko gslund skbksli',03 hmd. Skogslund ek 19F 
lh. En utflyttning fr Segnäset år 1865 (Stugukrönika 1964 s 23). Namnet 
sannolikt nybildat vid denna tidpunkt. — Skönvik Pnvik äv Skönviksgården 
finnksgeig hmd. Skönvik ek 19F 1h. Utflyttning fr Segnäset år 1865 (Stugu-
krönika 1964 s 23). En vik i närheten bär namnet Skönviken, dock är det 
ovisst, om gården fått namn efter viken eller tvärtom. — Slobackstorpet 
j6bakst6rpa, sldbaks- ödetp. Slobackstorpet ek 19F 2h. En man kallad Slo-
backen, best sg av dial sloback m ,s/bak, s14- 'slarver, oordentlig människa', 
har bott där. — Smed-Magnustorpet stnemcienustörpa tp. En smed har tidi-
gare bott där. — Smed-Pers ek 19F li avs. Jfr föreg. — Spikrottorpet spfkro-
törpa tp. Spikrottorpet ek 19F 1j. Fledens innebörd oviss, av den akuta ac-
centen att döma dock sannolikt ett tn Spikrot. Jfr Spikrotudden, udde i sjön 
Gesunden (natn). — Strandbodarna strån:dn:san bebyggelse. Stranboderna 
(o likn) 1797 LMV Y 51-12:2, Strandbodarna ek 19F 1i. Fd fäb vid stranden 
av Indalsälven. — Strandvik ek 19F li avs, del av föreg. Modernt villanamn, 
ingen vik där. — Stridtorpet stritårpa tp. Stridtorpet ek 19F 2f. I fleden ett 
soldatnamn Strid. — Strdnäset strgindsa, strti- bebyggelse. Straanesset 1545 
26/5 Stugun vid 1600t RAp (DN 14 s 813), Strånäset 1758-59 LMV Y 
51-1:1, 1797 LMV Y 51-12:2, Strånäset ek 19F 1j. Urspr namn på ett näs 
mellan Fiskviken i Gesunden och Indalsälven. C Lindberg har enl en anteck-
ning i OAU 1938 räknat med att strå här kan avse förekomst av sjöfräken 
(Equisetum). Dialektens ord för sjöfräken är dock fäne, som förekommer 
äv i ortnamn, t ex Fänbäcken LMV Y 51-12: 2 (Stugun), Fänflon, -myran, 
-tjärnen (Ragunda sn), Fänmyran (Håsjö sn) osv. Sjöfräken övervintrar inte 
och bildar alltså inga under vintern kvarstående vassar, som lättare skulle 
kunna motivera en benämning 'strå', 'halm' el dyl (jfr Strås lön, Stråtjärn 
hos Hellquist 1903-06 1 s 581). Därför bör också andra möjligheter att tolka 
Strånäset övervägas. Gesunden och Indalsälven inom Stugun utgör en ur-
gammal farled. Före vattenregleringen vid kraftverken i Krångede och 
Stugun började strömmen i Indalsälven vid båtfärder västerut bli påtagligt 
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märkbar vid Strånäset. B Flemström har därför i Jämten 40 (1946) s 19 f 
framhållit, att Strå- här kan vara kompositionsform av ett ånamn *Strån 
'den strömmande' med syftning på detta parti av älven. Ett nordiskt ånamn 
*Strå-, *Strö- har tidigare diskuterats i ortnamnslitteraturen, se bl a NE 
s 248, Ståhl 1938 s 257, Ljunggren 1959 s 1109, J Sahlgren i NoB 47 (1959) 
s 15 ff, Hellberg 1967 s 519 not 183, H Ståhl i SOH 3 (1980) s 74. Bland de 
aktuella fallen finns också Strån strda å i Härjedalen, som på en sträcka av 
3 km faller omkr 130 m och alltså har ett stritt lopp. Såväl beträffande det 
härjedalska ånamnet som det i fråga om Strånäset antagna synes Strå- lättast 
förklaras, om man räknar med en urn form *Strauö, Jfr NE s 249 (*Stroy) 
och Hellquist EO artikeln ström. Strånäset strdn4sa är också namn på en 
tidigare udde i den år 1796 tömda Ragundasjön i byn Näset, Ragunda sn. 
I detta fall vet man numera ingenting säkert om de tidigare vegetations- och 
strömförhållandena vid platsen, men namnet kan vara en motsvarighet till 
Strånäset i Stugun. Se vidare B Flemström i Jämten 40 (1946) s 19 f. — 
Svartbäcken svåtbckisan hmd. Svartbäcken ek 19F lg. Vid bäcken med samma 
namn (se natn). — Sönnanån stblada bebyggelse S om Selsån. Sörman sinla 
prep 'söder om'. — Sörgården Argt.% sk- hmd. Sörg. ek 19F lh. Sydligt 
läge i byns centrala del. — Torsgård tOgok hmd. Torsgård ek 19F 1g, 2g. 
Tor är enl uppgift här ett tn. — Torvalla Pyr« (ä), tbrv0 hmd. — Torrwall 
1846-47 LMV Y 51-12:4, Torvalla ek 19F lg. Urspr en odling med torrt läge. 
Namnet är en sms av adj torr, i dial kr (ä), ton och dial vall m va 'fält, 
jämn mark'. Något appellativ torrvall (se Hellberg 1950 s 75 f) är ej levande 
i dial. Se vidare Flemström 1972 s 223 f. — Udden åk,tik, äv Uddgården 
itotin hmd. Wågsudden 1797 LMV Y 51-1:1, Udden ek 19F 1h. På en lång 
udde mellan viken Vågen och Indalsälven. Dial udd m 84, UC_1 brukas äv i 
bet 'udde'. — Vågsslätten 	vdkaMan (dat?), äv Vågsslättgården v6k- 
.21cetgdri hmd. Wågs slätte, Wågsslätte 1797 LMV Y 51-12:2, Vågslätten ek 
19F 1h. Vid mynningen av viken Vågen, terrängen där är dock inte påfal- 
lande jämn. Slätt f skri, 	,91- 'slätt'. Den alternativa uttalsformen -&tan 
är antingen lokalt rspr el också en stelnad dat i best sg. — Vågsudden se 
Udden. — Värmlands-011etorpet vdrmlansolatörpa tp. Förste odlaren var en 
värmlänning 011e. — Västanbäck veeAtambc'ek hmd. Västanbäck ek 19F lg. 
V om Svartbäcken. — Västisv ed jan ek 19F lh avs. Västerut inom byn. Dial 
svej f <We, 'svedja, för odling avbränt område' (se Mosvedjorna under Böle i 
Fors sn). — Åbacken båkari, (4- hmd. Ål:backen ek 19F 2f. I en backslutt- 
ning mot Kvarnån (Näverån). — Åte(Ya äv Ategården ettagrin och Pell-
Persgården palpajgdn, ä Västgården v&stadn hmd. Betr Ate se Ate i Ammer, 
Ragunda sn. Pell-Pers gården efter en tidigare åbo, Västgården syftar på 
läget i förh till annan bebyggelse i närheten. — Anget ca hmd. Best sg av 
ä dial änge n (sega 'naturlig äng, skogsslåtter' (nu endast i ortnamn). — öst-
gården Pstgdn, ä äv östiåkrarna ~kran hmd. österut i byns centrala del. 
yst 'öst' (väderstreck). 

%Våla landet o likn 1715, 1761 jb se Målålandet. 

1 öravattnet åravettna, bra- 1 sk. Ä äv öravattsbrännan bravasbrema och 
Höjden htigda, h6yda. — örawattsbrännan 1825, öravattnet eller öravatts-
bränna 1881 jb, öravattnet 1946 jr. t•-• överflyttat fr Lits sn år 1844. Byn 
är enl ortstraditionen grundad år 1741. Den har sitt namn efter läget vid 
sjön öravattnet. F led i sjönamnet är fisknamnet öra (d), som i östra Jämtl 
numera endast förekommer i ortnamn. Stenbit m är den nu brukliga be-
nämningen för den laxfisk, som i detta ortnamn avses med öra-. Vatten 
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ingår som eled i åtskilliga sjönamn i östra Jämt!. Om förekomsten i landet i 
dess helhet se Jonsson 1966 s 213 ff. Jfr äv sockennamnet Borgvattnet ovan. 
Dial bränn f bra n 'område som härjats av eld, vanligen skogseld'. 

Övriga bebyggelsenamn: 
Backlundsgdrden se Kommunsgdrden. — Hendors lbdndo avs. Gen av mn 

Hendor efter en tidigare åbo. — Kommunsgdrden komånsggin, ä Backlunds-
gården bdislunsAig. Ägdes förr av Stuguns kommun. Backlund är namn på 
en tidigare åbo. — Nordat 129:{rat bebyggelse. Nordat ek 19F 5h. '(Gårdarna) 
nordåt, i norr' med syftning på läget inom byn. Nordat adv nOat betecknar 
läge i norr; riktning mot norr uttryckes med adv nord et nökat (< nordefter). 
Befintlighet åsyftas också med de adv, som bildar namnen Oppat, Söat, 
Västat och ()stat (se nedan), och motsvarande riktningsadv heter oppet (Spat 
(< oppefter) osv. — 011etorpet ek 19F 5h tp. Namn efter någon åbo. 
01-Perstorpet kpajtörpa, tp. 01-Perstorpet ek 19F 5h. Efter en åbo Olov 
Persson. — Oppat Övat hmd. '(Gården) uppåt, där uppe'. Jfr Nordat. — 
Sved jan ek 19F 5h avs. Best sg av dial svej f svej 'svedja, för odling avbränt 
område' (se Mosvedjorna under Böle i Fors sn). — Söat Oat hmd. '(Gården) 
åt söder' med syftning på läget inom byn. Jfr Nordat. — Västat vdstat be-
byggelse. '(Gårdarna) väståt, i väster'. Jfr Nordat. — Åteetta hmd. Se Ate 
i Ammer, Ragunda sn. — ()stat stat bebyggelse. '(Gårdarna) öståt, i öster'. 
Yst yst 'öst'. Jfr Nordat. — Ostpdbacken Pstpobåkan hmd. '(Gården) på 
backen i öster'. 

Fäbodar och likn 
Anders-Andersbodarna cina,scinajUan, äv Lapphandskbodarna låphansk-

btian. Anders-Andersbodarna ek 19F 3h. Har tillhört Anders-Andersgården i 
Mårdsjö. Om fleden i Lapphandskbodarna se Lapphandsktjärnen (natn). — 
Anderskojan ek 19F le. Mn Anders. — Andreasbodarna åndreasNan. Namn 
efter en Andreas Olsson i Mårdsjö. — Anna-Holmbergbodarna se Nygårds-
bodarna. — Ante-Mariabodarna åntamariabikan del av Hornsjöbergsbodarna. 
Fleden syftar på en kvinna Maria med anknytning till en Ante (Anders), 
dock ovisst på vad sätt. — Augustbodarna bustbikan. Namn efter en August 
Bengtsson i Strömsnäs. Möjl=Jöns-Magnusbodarna och Västerbodarna. — 
August-Vedinsbodarna ek 19F 3i. Namn efter en ägare. — Baeklunds-
bodarna bcikhansWan. Backlundsbodarna ek 19F 5h. Tn Backlund. — Back-
strömsbodarna bcils.stromsbitan del av Storsvedjebodarna. Backström är ett 
tn. — Bergebodarna bceryab4an. 1. Bergebodarna ek 19F Oj. Uppe på en 
bergshöjd. 2. NO om Stuguberget. — Bergemyrbodarna bleriamyrbåan. Vid 
Bergemyran på Stuguberget. Äldre namn, synes vara identiskt med Fors-
bergsbodarna och möjl äv Jannebodarna å ek 19F 1h. — Björnmyrkojan 
bihmyrIc62a skogskoja vid Björnmyran. — Blekvattsbodarna bnkvax1p4an. 
Blekvattsbodarna ek 19F 5h. Vid sjön Stor-Blekvattnet (se natn). — Blekä-
bodarna bnleetbilzan. Vid ån Blekdn (se natn). — Blombodarna b1t8n714ian, 
äv Skönviksbodarna finnksbiktn. Blombodarna efter en torpare med tn Blom. 
Tillhör gården Skönvik. — Boggsjöbodarna se Fisksjölandet nr 2. — Borge-
bodarna boriahtlon. Borgebodarna ek 18G 9b. Tillhör Borglunda, och det är 
tydligen samma fled i de båda namnen. — Brynjelandsbodarna brånalåns-
biton, brynxlcins-. Brynjelandsbodarna ek 19F 3f. Tillhör Brynjelandet (Brynje-
gård). — Brynjelandskvarnen kvarn. Brynjelandskvarnen ek 19F 4f. Se 
föreg. — Brännbodarna brionbtkn, brån-. Brännbodarna ek 19G Oa, 19F 4h. 
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Dial bränn f bro; 'område som härjats av eld, vanligen skogseld'. — Bäck-
myrkojan Ulpmyrkdja skogskoja. Vid Bäckin ytan. — DaMnsbodarna dalbts-
bitan. DaMnsbodarna ek 19F 3h. Räknas ibland till Hornsjöbergsbodarna. 
Namn efter en ägare. — Dalkojan d4k62a skogskoja. I fleden ett tn Dahl. 
— Dammkojan dålpk62a skogskoja. Vid ett damm n dam_ 'fördämning' i 
Äcklingsån. — Djupdalsbodarna jzstipdatsbt,:ftan. Djupdalsbodarna ek 19F 3i. 
Vid Djupdalen. Delas i Fryklundsbodarna och Sönnansjöbodarna. — Dus- 
näsbodarna dåsnasbitan, 	Dusnäsbodarna ek 19F 2f. På Dusnäs- 
berget vid gården Dusnåset. — Eldsjöbodarna Ifeb4an. Eldsjöbodarna ek 
19F 2j. Vid Eldsjön. — Eliasbodarna eliasb4an. Namn efter en Elias Hann 
i Borglunda. — Engströmsbodarna dgstremsb4an. Engströmsbodarna ek 
19F 2g. Tn Engström. — Erik-Göranbodarna ertkOrambcjan. »Erik Göran» 
var en man från Köttsjön i Ragunda sn. — Erik-Karlsbodarna enkcilsWan. 
Erik-Karlsbodarna ek 19F 3i. Erik Karlsson var bonde i Mårdsjö. — Erik-
Olsbodarna erzkObikan. Erik Olsson var bonde i Mårdsjö. — Erik-Pers-
bodarna ertlep4b4an. Erik Persson var bonde i Stugubyn. — Erlk-Perskläp-
pen erzlopåjkkc'epan fäb. Erik-Perskläppen ek 19F 2i. Om fleden se föreg. 
På berget Kläppen (Kläpphöjden), se natn. — Erik-Perskojan skogskoja. 
Jfr föreg. — Erlkssonsbodarna ek 19F 3i f d fäb. — Erlandssjökojan etlan-
feledla skogskoja. Vid Erlandssjön (se natn). — Essvikskojan chsvaksk6,2a 
skogskoja. På ett skifte tillhörigt Essviks AB, Sundsvall. — Finnerås-
bodarna finarpbtian, äv Finneråsnåsbodarna finarasnasbtian. Se Finnerås-
näset (natn). — Fisksjölandsbodarna fifolanshtan. Fisksjölandsbodarna ek 
19F Of. I Fisksjölandet. — Fjällströmibodarna se Kålabodarna. — Fjäll-
strömskojan fjchlstromsk6.2a skogskoja. Fjällströmskojan ek 19F 4i. Tn Fjäll-
ström. — Flobodarna fk4b4an. Flobodarna ek 19G 3a. Vid myren Over-
viksfion. Flo ra fla? 'slags myr'. — Flybodarna fkflbtkart, äv Sundinsbodarna 
sinidnasb4an. Flybodarna ek 19F 5j. Vid Flyn (Storflyn) i Selsån (se natn). 
Sundin var namn på en bonde i Oravattnet. — Fogelinsbodarna fogalins-
b4.an. Fogelin är ett tn. — Forsbergsbodarna ek 19F 1h. Tn Forsberg. — 
Fryklundsbodarna frg1clunsb4an del av Djupdalsbodarna. Tn Fryklund. — 
Gammelbodarna gama1tb4 an. 1. I Fisksjölandet. Gammelbodarna ek 19F Og. 
2. I Strömsnäs. Gammal bodarne 1865 LMV Y 51-13:3, Gammelbodarna ek 
19F 2j. — Gammelsågen gamaks4ga såganläggning, Brynjegård. Gammel-
sågen ek 19F 3f. Jfr Nysågen. — Gammelvågarna gamakvtigan, äv Våg-
bodarna vdtgb:jan, vdtglmjan. Vågarna är best pi av våg m vgtg 'slags vik' 
(endast i ortnamn). Det finns vikar i sjön Gesunden i närheten av platsen. 

Getbodarna ffib4an. Getbodarna ek 19F 3h. Husdjursnamnet get f. — 
Gisslebodarna, Gamla gåm4.a, i2laban. Gissle- är här kompositionsform av 
ett tn Gissla, jfr Gissle gården under Strömsnäs. — Grunddalskojan grt'ajdaj-
köya skogskoja. I fleden ett tn Grunddal. — Hall-Jonkekojan habogkak62a 
skogskoja. Byggd av en man Hall-Jonke. Betr Hall- se följ. — Hall-Pelle-
bodarna hgpole,b4an. Hall-Pellebodarna ek 19F 3i. Hall-Pelle var en Pelle 
Bengtsson, bördig fr Hallen (Kik), socken vid Storsjön i Jämt!. — Hansåker-
bodarna hånsakarkan. Hansåkervallen ek 19F 21. Till gården Hansdkern. 

Helveteshålskojan ek 19F 51 skogskoja. Vid Helveteshålet (se natn). — 
Hinriksbodarna himilcsbixan. Hinriksbodarna ek 19F 31. En Hinrik Lindgren 
har brutit mark där. — Holmbergsbodarna hambajba'an, äv Nils-Petter-
bodarna nilspcetarkan. Namnen efter en Nils Petter Holmberg. — Holmsjö-
kojan hökmfalcdja skogskoja vid Holmsjön. — Hornsjöbergsbodarna 120.nfe-
bajb4an. Hornsjöbergsbodarna 1867 LMV Y 51-9:4, ek 19F 3h. På Hornsjö-
berget (se natn). Jfr Ante-Mariabodarna och Dalasbodarna. — Hornå-
bodarna hkabtian, Uno-. Hornåbodarna ek 19F 2i. Vid Hornån (se natn). 
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Hornåkojan 	 skogskoja vid Hormin. —  Höjdbodarna 
hbjdktan. Höjdbodarna ek 19F 2j. På sluttningen av  Stor flohöjden.  — 
Jakobskojan  ,4kobsk62a  skogskoja. —  Jannebodarna ek 19F lh. Mn Janne. 

Johan-Erskojan  skogskoja. Okänt vem fleden åsyftar. kr  Rykinkojan 
se detta. —  Johan-Olsbodarna ek 19F 5i. I fleden namnet på en brukare.  — 
Jonasbodarna  ydnasbbican.  Fleden syftar på en nu död  Jonas Nilsson. — 
Jonas-Olovbodarna AnasökovNan. Efter en Jonas Olov fr Strömsnäs. — 
Jonkebodarna ek 19F 1j. Jonke  mn=Jonas. —  Jonke-Holmbergsbodarna. 
Efter en Jonas (Jonke) Holmberg från Strånäset. Del av Storsvedjebodarna. 

Jöns-Backlundskojan  skogskoja. Namn efter den som byggt kojan.  — 
Jöns-Magnusbodarna  jblzsmagnmsb4an. Jöns Magnus död för länge sedan. 
Möjl= Augustbodarna och Västerbodarna. —  Kilbodarna  g/Wan. Till Kilen 
(=Digerbergskilen). —  Kilkojan  fak6ja.  1. skogskoja i Digerbergskilen (jfr 
föreg). 2. skogskoja i Målålandskilen. Kilkojan ek 18F 9i. —  Kläppen  IckciTan, 
äv Kläppbodarna Idykpban.  Kläppfäbodewallen, Kläppbovallen 1758-59 LMV 
Y 51-1:1, Kläppwallen 1797 LMV Y 51-12:2, Kläppen fäb. Gn67S0. På berget 
Kläppen (Kläpphöjden), se natn. —  Kristenflobodarna  krisffitifkoNan.  Kris-
tenflobodarna ek 19F 3i, 3j. Vid Kristen hon  (se natn). — Krokdalsbodarna 
kr4kdajb4an.  Krokdalsbodarna ek 19F 2j. I Krokdalen (se natn). — Kryek-
tjärnbodarna  kttamb4an, krysyam-. Krycktjärnbodarna ek 19F 1j. Vid 
Krycktjärnen  (se natn). —  Krångelbodarna  kronakb4an.  Namnorsaken 
okänd. —  Kyrkblicksbrokojan  0230ruköja  skogskoja. Vid Kyrkbäcksbron 
(se natn). —  Kälabodarna  yakatuktn, äv Fjällströmsbodarna tygstromsbtian. 
Kälabodarna 1867 LMV Y 51-9:4. Käl m §crk 'surlänt skogsområde'. Den 
käl som här åsyftas är okänd (Lindberg 1941 s 86). Fjällström är ett tn.  — 
Kälamyrbodarna  pkambrb4an, 	' . Kälamyrbodarne 1866 LMV Y 
51-7:2, Kälamyrbodarna ek 18G 9a. V om Kälamyran  (se natn). — 
Lapphandskbodarna  letphanskbOan, äv Anders-Andersbodarna åttetscitaajbtian. 
Anders-Andersbodarna -ek 19F 3h. Nära  Lapphandsktjärnen  (se natn). 
Anders-Andersbodarna efter en åbo. —  Lasse-Engströmsbodarna.  Namn efter 
en ägare. —  Lasse-Vedinsbodarna.  Namn efter en ägare. —  Lillsjökojan 
litfek62a skogskoja. Vid Lillsjön. —  Lybäckbodarna  ldbakbijan, 	Li- 
bodarne 1797 LMV Y 51-12:2, Lybäckbodarna ek 19F Oh. Fäb till gården 
Lybäck, äv Lybäck-Gammelbodarna. Vid berget Lidhöjden. Se Lybäck under 
Stugubyn. —  Lövhässbodarna  kvhcesbtjan, äv Löyhässbodstugan låvhcbu-
stega. Till gården Lönhässarna. —  Malmbergsbodarna  incikmba,shian. Tn 
Malmberg. — Maurltskojan  ek 18F 9h skogskoja. —  Mellankojan  mgctköja 
skogskoja. —  Minelundskläppen ek 19F 2h. Fäb till gården Minelund,  ligger 
på berget Kläppen (se natn). — Mjösjöbodarna  my4f6Nan. Mjösjö bovall 
1866 LMV Y 51-7:2, Mjösjöbodarna ek 18G 9a. Vid Mjösjön. —  Monte Carlo 
ek 18F 9h skogskoja. —  Målålandsbodarna  imickolansb4an. Målålandsbodarna 
ek 19F 3i. Ligger inom Mellellandet. —  Märtsjöbodarna mbtsebOan. Mörtsiö 
fäbodewallar 1758-59 LMV Y 51-1: 1, Mörtsjöboderna (o likn) 1797 LMV Y 
51-12:2, Mörtsjöbodarna ek 19F 2i. Vid Mörtsjön. —  Nickebodarna ek 19F 
2g. Nicke  kortnamn (= Nikolaus). —  Nifelhem  nifalhäti timmerkoja. Kall 
koja; att vistas där beskrevs som att »bo ute». Jfr samma namn i Ragunda 
sn. —  Nilsbodarna  nf tsbikan.  Mn  Nils. —  Nils-Erikbodarna  nilserzkbårni. 
Namn efter en N E Zetterström. —  Nils-Jonaskojan  nilsionask62a  skogs-
koja. Namn efter den som först byggt koja på platsen. —  Nils-Persbodarna 
nifpalbt_40t. Namn efter en ägare. — Nils-Petterbodarna se Holmbergs-
bodarna. —  Nybodarna  nPb4an.  Nybodarna ek 18F 91. — Nygårdsbodarna 
nkgofbOan. Nygårdsbodarn-a ek 19F lg. Tillhör Nygården. Äv Anna-Holm-
bergbodarna  efter en känd »fäbodjänta». —  Nygårdskläppen  npflojk?rdvan 
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fäb. Nygårdskläppen ek 19F 2h. Tillhör Nygården, ligger på berget Kläppen 
(se natn). — Nysågen ,4.94ga såganläggning. Jfr Gammelsågen i samma by 
(Brynjegård). — Näskläppen ndskk&pan fäb. Tillhör gården Segnäset. På 
berget Kläppen (se natn). — Näverbodarna navarb4an. Näverbodarna ek 
19F le, if. Vid Näversjön, sannolikt redukt av ett *Näversjöbodarna. — 
01-Magnusbodarna ökmågnusb4an. I fleden namn på en torpare i Strömsnäs. 
— Palmskojan ek 19G Ob. Tn Palm.— Paulusbodarna pdalusktan, pejvlus-. 
Paulusbodarna ek 19F 5i. — Pelle-Jonsbodarna ek 19F 3i. — Pell-Pers-
bodarna ek 19F if. Efter en bonde P Persson. — Pell-Perskläppen pgpa,9-
kkdpan. Pell-Persbodarna ek 19F 2i. På berget Kläppen (se natn), har till-
hört Pell-Persgården. — Per-Ersbodarna se Svenbodarna. — Prästbodarna 
priestbåan, äv Prästgårdsbodarna prå?stgo,sbilcan. Prästbodarna ek 19F Oh. På 
Prästbordets mark. — Pålleflobodarna pgafirohcan. Vid Pålleflon (se natn). 

Pålssonsbodarna ek 19G 2a fäb. — Rammsjökojan rcinzfoledja skogskoja. 
Vid Rammsjön.— Rannigullmyrkojan reopgulynyrk6,2a skogskoja. Vid Ranni-
gullmyran (se natn). — Rykinkojan rVcaplc6.1a skogskoja. Fleden uppfattas 
i orten som ett tn Ryking utan att man känner till någon med det namnet. 
Av allt att döma syftar dock fleden på att det vid eldning rykt in i kojan på 
grund av att eldstaden varit felaktigt murad. Äv Johan-Erskojan.— Rönings-
bodarna rbnigsWart. Rönningsbodarna 1867 LMV Y 51-9:4, Röningsbodarna 
ek 19F 4i. Vid Röningssjöarna och snarast redukt av *Röningssjöbodarna. 

Sahlinsbodarna salinskkan. Tn Sallin. — Selsbodarna sasbåan. Vid 
Digerselet i Sättån, närmast redukt av *Digerselsbodarna.— Sing-Sing sigsig. 
Koja, tidigare baracksamling, där man en tid hade fångläger. Uppkallelse 
efter det kända nordamerikanska fängelset Sing-Sing. — Sittsjöbodarna se 
Sättsjöbodarna. — Skönviksbodarna finvilcsNan. Skönviksbodarna ek 19F 
lg. Till gården Skönvik. — Skönvikskläppen finvilcskkckpan fäb. Till gården 
Skönvik, på berget Kläppen (se natn). — Slåttmyrkojan 1lötmyrk6^a, slät-
skogskoja. Slåttmyrkojan ek 19F 31. Vid Stor-Slåttmyran. — Småsvedje-
bodarna smdsveyab6an. I ett område kallat Småsvedjorna. — Stamnkojan 
ek 18F 9j skogskoja. Vid Stamn (se natn). — Storkojan sikköyt. Stor tim-
merkoja med plats för åtta hästar med körare. -- Storsvedjebodarna stör-
ve.)abtian, äv Storsved jan stig,svOct. Storsvedjebodarna ek 19F 2j. Ä dial 

svej f sve) 'svedja, område som avbränts för odling'. Jfr Backströmsbodarna 
och Jonke-Holmbergsbodarna. — Stortjärnkojan stey,sagkeva skogskoja. Vid 
Stort järnen. — Strandbodarna se under Stugubyn. — Strandbodsågen sir kt-
busdg a. Såganläggning i Strandbodbäcken. Namnet närmast en redukt av 
*Strandbodbäcksågen. — Sundbodarna sbnibtkan. Sundbodarna ek 19G Oa. 
Vid odlingar med namnet Sunden (se natn). — Sundinsbodarna se Fly-
bodarna. — Svartbäekbodarna sat-bkbåttn. Svartbäckbodarna ek 19F 2g. 
Till gården Svartbäcken. — Svartbäckkojan svålba?kbya skogskoja. På går-
den Svartbäckens utskifte. — Svarthögbodarna ek 19F 3i. Vid berget Sönre 
Svarthögen. — Svartkojan svåtköya skogskoja. — Svarttjärnbodarna svår-
§anbigtn. Svarttjärnbodarna ek 19F Oi. Vid Svarttjärnen. — Svenbodarna 
svinhan, tidigare äv Per-Ersbodarna 	 Svenbodarna ek 19F 2e. 
Namn efter två ägare, far och son. — Sättsjöbodarna satfohcan. 1. Vid Hög-
lunda-Sättsjön. Settsjöbodarne 1891 LMV Y 51-7: 4, Sittsjöbodarna ek 18F 
9j. 2. Vid Stugu-Sättsjön. Sittsjöbodarna ek 19F Oi. Se Sättsjön bland natn. 
— Sättåsågen såtasgiga såganläggning i Sättån (se natn). — Sönnansjö-
bodarna s&nafeban. Del av Djupdalsbodarna. Sönnansjö- syftar här på be-
byggelsen S om sjön Mårdsjön, som kallas Sönnansjögårdarna (se under 
Mårdsjö). — Sönneråbodarna ek 19F 3i. Ej i närheten av någon å. Fleden, 
troligen urspårad, torde åsyfta Sönnanågården i Mårdsjö. — Sörgårds- 
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bodarna singoAtan. 1. Sörgårdsbodarna ek 19F lh. 2.=Sörgårdskläppen. 
Tillhör Sörgården i Stugubyn. — Sörgårdskläppen sin.go,skbyepan, äv Sär-
gårdsbodarna (se föreg), på berget Kläppen (se natn). — Tideinansbodarna 
ek 19F Oh. Tideman är känt som tn i socknen, jfr Tidemansgården i Stugu-
byn. — Tjärnbergskojan Oribegköja skogskoja vid T järnberget. — Tors-
gårdbodarna tö,sgokbåun. Till gården Torsgård. — Tuvflobodarna titi.fkob4an. 
Vid myren Tuvflon (se natn). — Uddbodarna itc_lbOan. Uddbodarna ek 19F 
1g. Till gården Udden. — Uddkläppen it4kkc'evan. Uddkläppen ek 19F 2h. 
Till gården Udden, på berget Kläppen. — Valinderbodarna valindarb4an. 
Valindersbodarna ek 19G 2a. Efter en ägare Valinder. — Vedinsbodarna 
vedinsbåan. Vedin namn på en ägare. — Viklundkojan viklunköla skogs-
koja byggd av en G Viklund. — Vågbodarna se Gammelvågarna. — Vågs-
slättbodarna völdletWan, äv Vägsslättkläppen völall(vtlehipan. Vågslättkläp-
pen ek 19F 2h. Till gården Vägsslätten, på berget Kläppen. — Värmlands-
kojan vitrtnlansk6,2a skogskoja. Namnorsaken okänd. — Västerbodarna vcest-
arbOan. Västerbodarna ek 19F 3j. 'De västerut belägna bodarna'. Jfr August-
bodarna och Jöns-Magnusbodarna. — Åbacksbodarna dbaksin'tan. Till gården 
Macken. — Åsbodarna 4sbt'Acin. Åsbodarna ek 19G 2a. Vid berget Åsen. — 
Åsbodvallen dsintvgy, ödefäb. Åhs Fäbodevall 1797 LMV Y 51-12:2, Ås-
bodarne 1837 LMV Y 51-1: 2. Enl sägnen först brukade av folk fr As sn. 
Kallas enl LMV Y 51-3: 1 (1765) »Rösta Fäbodar af Ås Sokn», och i sam-
manhanget meddelas, att bönder från Rösta i Ås sn fått tillstånd att anlägga 
dessa fäbodar. — Åtebodarna ditabitan. Till gården Åte. — Äeklingsåkojan 
ek 19F 2h skogskoja. Kojan står vid Äcklingsån. — ödholmskojan .dho 4.ms-
köja skogskoja. Byggd av en ödholm. — öravattsbodarna _ravasbåan. Öra-
vattsbodarna ek 19F 5i. Vid sjön öravattnet. 



Källförkortningar 

A 8=Registrum ecclesie Upsalensis. RA. 
Aasen=Aasen, Ivar, Norsk Ordbog med 

dansk Forklaring. Chra 1873. 
AL=Almquist, Johan Axel, Den civila 

lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 
med särskild hänsyn till den kamerala 
indelningen. 1-4. Sthlm 1917-23. 

AM=handskrift i Arnamagneanska sam-
lingen, Kbhvn. 

Andersson Ragunda=Andersson, Anton, 
Ragunda. Min hembygd. Östersund 
1957. 

ANF=Arkiv för nordisk filologi. 1-. 
1883-. 

Bygan,,----Bygdffi, Leonard, Hernösands 
stifts herdaminne. 1-4. Upps & Sthlm 
1923-26. 

DaRA = [Danska] Rigsarkivet, Kbhvn. 
DaRAp=pergamentsbrev (or) i DaRA. 
DN=Diplomatarium Norvegicum. 1-. 

1847-. 
ek=ekonomisk karta. 
Fale Burmans ant=Fale Burmans anteck-

ningar om Jämtland i urval. Östersund 
1930. 

Festskr Modin 1937=Festskrift till Erik 
Modin på hans 75-årsdag XVI./VIII. 
MCMXXXVII. För Föreningen Heim-
bygda utg av E Festin. Östersund 1937. 
(=Fornvårdaren. 6.) 

Flemström 1972=Flemström, Bertil, Jämt-
ländska ortnamn. Östersund 1972. 

Fornvårdaren. 1-. 1925-. (1-10 utg av 
föreningen Heimbygda, 11- utg av 
Jämtlands läns museum.) 

Forsslund=Forsslund, Karl-Erik, Med 
Dalälven från källorna till havet. 1-3. 
Sthlm 1919-36. 

Franzén 1937.-----Franz64 Gösta, Vikbolan-
dets by- och gårdnamn. Upps 1937. 

Friberg 1938=Friberg, Sven, Studier över 
ortnamnen i Kållands härad. Upps 
1938. 

Fritzner=Fritzner, Johan, Ordbog over 
Det gamle norske Sprog. 1-3. Kra m fl 
1886-96. 4. Rettelser og tillegg ved 
F Hodnebo. Oslo m fl 1972. 

GFR=Konung Gustaf den förstes registra-
tur. 1-29. Sthlm 1861-1916. 

Gn=Generalstabens karta över Sverige, 
norra delen. Då förkortningen Gn åt-
följs av enbart siffror, avses Gn i skala 
1:200 000. Då förkortningen Gn åtföljs 
av siffror och väderstrecksbeteckning, 
avses Gn i skala 1:100 000. 

Hellberg 1950=Hellberg, Lars, Inbyggar-
namn på -karlar i svenska ortnamn. 
Upps 1950. 

Hellberg 1967=Hellberg, Lars, Kumlabyg-
dens ortnamn och äldre bebyggelse. 
(=Kumlabygden. 3. Kumla 1967.) 

Hellquist 1903-06= Hellquist, Elof, Stu-
dier öfver de svenska sjönamnen, deras 
härledning ock historia. Sthlm 1903-06. 

Hellquist 1912=Hellquist, Elof, Fornsven-
ska tillnamn. (I: Xenia Lideniana, 
Sthlm 1912, s 84 ff.) 

Hellquist E0=Hellquist, Elof, Svensk ety-
mologisk ordbok. 3 uppl. Lund 1948. 

Hvarfner 1964=Hvarfner, Harald, Fiska-
ren, laget och redskapet. Sthlm 1964. 

Hälphers Jämt1=Hälphers, Abraham Ab-
rs:son, Samlingar tu l en Beskrifning 
öfwer Norrland. Andra samlingen om 
Jämtland. Westerås 1775. 

Indrebo No Innsjon=Indrebo, Gustav, 
Norske Innsjonamn. 1. Upplands fylke. 
Kra 1924. 2. Buskerud fylke. Oslo 1933. 

JHD=Jämtlands och Härjedalens diplo-
matarium. I-. Del 1 under red av 
K-E Löfqvist och R Swedlund. Öster-
sund 1943-56. Del 2, h 1, 2 under red 
av H Björkvik (h 1), K Haarstad (h 1, 
2) och H Öhberg (h 2). Östersund 
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1974, 1978. Register till första delen 
av B Flemström. Östersund 1965. 

JHhist=Jämtlands och Härjedalens histo-
ria. Av N Ahnlund (del 1), J BronA 
(del 2-3) och H Wichman m fl (del 
4). 1-4. Sthlm 1945-62. Arkeologisk 
inledning av S Janson, M Biörnstad 
och H Hvarfner. Sthlm 1962. Person-
och ortregister av H Wichman. Öster-
sund 1966. 

JLFT=Jilmtlands läns fornminnesföre- 
nings tidskrift. 1-7. 1889-1921. 

Jonsson 1966= Jonsson, Hans, Nordiska 
ord för vattensamling. Lund 1966. 

JR=Jämtländska räkenskaper 1564  1571. 
1. Räkenskaper 1564-1567. [Utg av R 
Swedlund.] Östersund 1944. 2. Räken-
skaper 1568-1571. [Utg av H Petrini.] 
Östersund 1948. [Register med titeln] 
Jämtländska ortnamn på 1560-talet. 
Östersund 1953. 

Jämten. Årsbok utg av föreningen Heim-
bygda, Östersund. [1906-.] 17-. 
1923-. (Fr o m ärg 68 utg av Jämt-
lands läns museum.) 

kGn=konceptblad till Generalstabens kar-
ta över Sverige, norra delen. Skala 
1:50 000. 

KL=Kulturhistoriskt lexikon för nordisk 
medeltid från vikingatid till reforma- 
tionstid. 1-22. Malmö 1956-78. 

KrA=Krigsarkivet, Sthlm. 
Kungl o furstl brev-Kungl och furstliga 

brev, Kammararkivet (RA). 
Lind 1905=Lind, E H, Norsk-isländska 

dopnamn ock fingerade namn från 
medeltiden. Upps & Leipzig 1905-15. 
Supplementband utg av Det Norske 
Videnskaps-Akademi i Oslo. Oslo, Upps 
& Kbhvn 1931. 

Lind 1920=Lind, E H, Norsk-isländska 
personbinamn från medeltiden. Upps 
1920-21. 

Lindberg 1941=Lindberg, Carl, Terräng-
ordet köl (käl, kielas). Upps 1941. 

Lits hembygdsförenings skriftserie (fr o m 
årg 13=Litsboken). Utg av Lits kr5-
nikekommitt6 I-. 1948-. 

Ljunggren 1959 =Ljunggren, Karl Gustav, 
Hallands ortnamn. (I: Hallands histo-
ria, 2, Halmstad 1959, s 1051 ff.) 

LMV =Lantmäteriverket (s forskningsar-
kiv), Gävle. 

LMV Y=Karta eller lantmäterihandling 
rörande Jämtl 1 i LMV. 

MosMer 1933=ModUr, Ivar, Småländska 
skärgårdsnamn. Upps 1933. 

ModUr 1939=ModUr, Ivar, Den nordiska 
ryssjans ursprung och ålder. Upps & 
Leipzig 1939. 

MoM=Maal og Minne. Kra (Oslo) 1909-. 
MÄU=Hellbom, Algot, Medelpads äldre 

urkunder. Sundsvall 1972. 
NE=Rygh, Oluf, Norske Elvenavne. Efter 

offentlig foranstaltning udgivne med 
tilfoiede forklaringer af K Rygh. Kra 
1904. 

NG=Norske Gaardnavne. Udg af 0 Rygh 
m fl. 1-19. Kra (Oslo) 1898-1936. 

NK=Nordisk kultur. 1-30. Sthlm, Oslo & 
Kbhvn 1931-56. 

NMp=pergamentsbrev (or) i Nordiska 
museet, Sthlm. 

NoB=Namn och bygd. 1-. 1913-. 
Nordlander Norrl sam1=Nordlander, Jo- 

han, Norrländska samlingar. 1-5: 1 (h 
1-18). Sthlm 1892-1947. 

Noreen Spr stud 3=Noreen, Adolf, Sprid-
da studier. 3. Sthlm 1913. 

Norsk stadnamnleksikon. Red av J Sand- 
nes og 0 Stemshaug. Redaksjonssekr 
K Aune. 2 utg. Oslo 1980. 

OAU=Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
OAUd=0AU:s dialektordsregister. 
OGB=Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 

län. I-. Gbg 1923-. 
Ohlsson 1939=Ohlsson, Bertil, Blekings-

kusten mellan Mörrums- och Ronneby-
ån. Upps 1939. 

Olson 1916= Olson, Emil, De appellativa 
substantivens bildning i fornsvenskan. 
Lund 1916. 

OUÅ=Ortnamnssällskapets i Uppsala års-
skrift. 1936-. 

RA=Riksarkivet, Sthlm. 
Ragundasjön. En geomorfologisk, geo-

kronologisk, växtgeografisk undersök-
ning. Av H W:son Ahlmann, C C:zon 
Caldenius och R Sandegren. Sthlm 
1924. (Sveriges geologiska undersök-
ning. Ser. Ca. Avhandlingar och upp-
satser i 4:o. N:o 12.) 

RAp=pergamentsbrev (or) i RA. 
RAp odat=odaterade pergamentsbrev (or) 

i RA (särskild numrerad svit). 
RApp=pappersbrev (or) i RA. 
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Rz =Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialekt-
lexikon. Ordbok öfver Svenska all-
moge-språket. 1-2. Malmö m fl 1867. 
3. Register och rättelser av E Abra-
hamson. Upps & Kbhvn 1955. 

SA0B=Ordbok över svenska språket utg 
av Svenska akademien. I-. Lund 
1898-. 

SD=Svenskt diplomatarium. I-. Sthlm 
1829-. 

Sdw=Söderwall, Knut Fredrik, Ordbok 
öfver svenska medeltids-språket. 1-2. 
Lund 1884-1918. Supplement av K F 
Söderwall, W Åkerlund, K G Ljung-
gren, E Wess62. Lund 1925-73. 

SFT=Svenska fornminnesföreningens tid-
skrift. 1-12. 1872-1905. 

SL=Nyare bidrag till kännedom om de 
svenska landsmålen ock svenskt folk-
lif. (Från och med 1904: Svenska 
landsmål ock [och] svenskt folkliv.) 
I-. 1879-. 

SNF=Studier i nordisk filologi. 1-, Hfors 
(bd 40-50: Hfors & Kbhvn) 1910-. 
SOH=Sveriges ortnamn. Ortnamnen i 

Hallands län. 1-. 1948-. 
SOJä=Sveriges ortnamn. Ortnamnen i 

Jämtlands lån. 1983-. 
SoS=Språk och stil. 1-20. 1901-20. 

SOVn=Sveriges ortnamn. Ortnamnen i 
Västernorrlands län. 1-. 1955-. 

SRI=Sveriges runinskrifter. I-. Sthlm 
1900-. 

Stugukrönika. Utg av Stuguns hembygds-
förening. 1954- (tr 1955-). 

Ståhl 1938=Stähl, Harry, Halländska ort-
namn. (I: Halland. En bok om hem-
bygden utg av Hallands nation i Lund, 
Lund 1938, s 240 ff.) 

Ståhl 1976=Ståhl, Harry, Ortnamn och 
ortnamnsforskning. 2 uppl. Sthlm 1976. 

Ståhle 1946= Ståhle, Carl Ivar, Studier 
över de svenska ortnamnen på -inge. 
Upps 1946. 

SvU=Svensk uppslagsbok. 2 uppl. 1-32. 
Malmö 1947-55. 

Thulin 3=Thulin, Gabriel, Redogörelse för 
de ecklesiastika boställena. 3. Jämt-
lands län. Sthlm 1909. 

ULMA=Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. 

UUB=Uppsala universitetsbibliotek. 
UUBp=pergamentsbrev (or) i UUB. 
Widmark 1959 =Widmark, Gun, Det nor- 

diska u-omljudet. Upps 1959. 
43DB=Övre Dalarnes bondekultur under 

1800-talets förra hälft. Av L Levander 
(del 1-3) och E Odstedt (del 4). 1-4. 
Sthlm (1, 2), Upps (3, 4) 1943-53. 



Övriga starkare förkortningar samt teckenförklaringar 
I upplysningarna om förkortningarnas innebörd har inte genitivformer och vanligen 

inte heller pluraler redovisats. 
Ett antal vanliga förkortningar av typen dvs, m In, p g a har inte upptagits i förteck-

ningen. Se beträffande sådana förkortningar bl a senaste upplagan av Skrivregler (Skrifter 
utg av Nämnden för svensk språkvård. 4) . 

aa= anfört arbete 
acc-nr= accessionsnummer, -numret 
ack= ackusativ (en) 
adj= adjektiv (et) 
adv= adverb (et) 
anf = anförd (a) , 4 
eng= angående 
anl =anledning (en) 
a t= a tergo 
avs = avsöndrad (e) , -t; avsöndring (en) 
avskr = avskrift (en) 
avtr = avtryck (et) 
bd =band (et) 
beb =bebyggelse (n) 
best =bestämd (a) , -t 
bet =betydelse (n) 
beteckn =beteckning (en) 
betr =beträffande 
bildn= bildning (en) 
bs =backstuga (n) 
Chra =Christiania 
cod= codex 
da.= dansk (a) , -t 
dat = dativ (en) 
dial= dialektal (a) , -t; dialekt (en) 
e = efter (i datumangivelse) 
eg= egentligen 
eled (en) = efterled (en) 
f =femininum; folio; (och) följande (sida) 
fem= feminin (a) , -t 
ff= (och) följande (sidor) 
fled (en) =förled (en) 
fr= från; frälse 
frfr = framför 
fsv =fornsvensk (a) , -t 
fvn= fornvästnordisk (a) , -t 
fäb= fäbodar (na) 

föreg = föregående 
förh = förhållande (t) 
föm =förnamn (et) 
g (ggr) = gång (en) , (gånger, -na) 

Göteborg 
gd (gdr) =gård (en) , (gårdar, -na) 
gen= genitiv (en) 
germ= germansk (a) , -t 
grek=grekisk (a) , -t 
Göteb 1= Göteborgs län 
h= häfte (t) 
hd= härad (et) 
hmd= hemmansdel (en) 
hänvisn= hänvisning (en) 
härledn =härledning (en) 
ib = ibidem 
inbn= inbyggarnamn (et) 
isl= isländsk (a) , -t 
jb (jbr) = jordebok (en) , (jordeböcker, -na) 
jr = jordregister, -ret 
jämtl= jämtländsk (a) , -t 
Jämtl (1) = Jämtland (s län) 
k:a =kyrka (n) 
kb= kyrkbok (en) 
Kbhvn =Kebenhavn 
komp =komparativ (en) 
Kopp 1= Kopparbergs län 

=krono 
Kra =Kristiania 
krp =kronopark (en) 
kvn =kvinnonamn (et) 
lh 	(1hr) =lantmäterihandling (en) , (lant- 

mäterihandlingar, -na) 
lht (1htr) =lägenhet (en) , (lägenheter, -na) 
likn = liknande 
litt =litteratur (en) 
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m = maskulinum; meter; mitten av (t ex m 
1800t) 

mask =maskulin (a) , -t 
mbin=mansbinamn (et) 
ml =mantalslängd (en) 
mlty= medellågtysk (a) , -t 
mn = mansnamn (et) 
motsv= motsvarande; motsvarighet (en) 
N =norr; Norra 
n = neutrum 
natn=naturnamn (et) 

Om ej annat framgår av samman- 
hanget, avses vid hänvisningar med 
(se) nota den del av SOJA, där natur- 
namnen i Ragunda kommun behand- 
las. 

NM= nordmellerst (i kartangivelse) 
NO =nordost 
no =norsk (a) , -t 
nom = nominativ (en) 
NV =nordväst 
obest = obestämd (a) , -t 
obl= oblik (a) , -t 
or = original (et) 
perf part =perfekt particip (et) 
pl =plural (is) 
prep =preposition (en) 
r =recto 
resp = respektive 
rspr = riksspråk (et) ; riksspråklig (a) , -t 
S = söder; Södra 
s 	sida (n) 
sg= singular (is) 
sk= skatte 
Skar 1= Skaraborgs län 
si= slutet av (t ex si 1400t) 
sms (smsr) = sammansatt (a) ; sammansätt-

ning (en) , (sammansättningar, -na) 
sn (snr) = socken, -nen, (socknar, -na) . Vid 

redovisningen av nysvenska belägg an-
vänds förkortningen sn för både ordet 
socken och i originalakterna förekom-
mande förkortningar som S:, S., s:, s. 

SO = sydost 
sp = spalt (en) 

ss = sidorna 
Sthlm= Stockholm 
SV= sydväst 
sv= svensk (a) , -t 
t= talet (t ex 1700t) 
tg = tingslag (et) 
tl= tiondelängd (en) 
tn= tillnamn (et) 
tp =torp (et) 
tr = tryckt (a) 
trol= troligen 
ty = tysk (a) , -t 
ud = utan (dags) datum 
no = utan ort (sangivelse) 
Upps (1) =Uppsala (län) 
uppt = uppteckning (en) 
urk= urkund (en) 
um =urnordisk (a) , -t 
urspr = ursprung (et) ; ursprunglig (a) , 

ursprungligen 
uå = utan år 
V= väster ; Västra 
v=verso 
vanl=vanlig (a) , -t; vanligen 
vb =verb (et) 
vid= vidimation (en) 
vol= volym (en) 
Vrnl 1=Västernorrlands län 
västerb= västerbottnisk (a) , -t 
y = yngre 
Äng =Ångermanland 
äng= ångermanländsk (a) , -t 
årg = årgång (en) 
ä = äldre 
ägon = ägonamn (et) 
älvn= älvnamn (et) 
Ö=öster; östra 
ökn= öknamn (et) 
översättn= översättning (en) 
*= (anger:) konstruerad, ej belagd språk- 

form 
> = (anger:) utvecklad till 
<= (anger:) utvecklad ur 
[ j = (anger vid beläggredovisning att) text 

har utelämnats på grund av oläslighet 



Register 
Förkortningar: D=Danmark, N= Norge. 

Aas 20 
Aasen 20 
Aassen 20, 21 
Adamstorpet 58 
Adills-Jonkes 45 
Adills-Kalles 45 
Adolfs 28 
Adrianstorpet 63 
Agilltorpet 38 
Ajaxtorpet 28 
Alfredstorpet 63 
Ambir 27 
*Ambrö- 27 
Amlundtorpet 28 
Ammer 27 
Ammers-Gammelbodarna 

50 
Ammersholmarna 29 
Ammers-Nybodarna 50 
Ammersstugan 32 
Ammersån 27 
Amrarna 49 
Amsköldstorpet 28 
Amsköldtorpet 38 
Anders-Andersbodarna 67, 

69 
Anders-Jakobs 58 
Anders-Jons 20 
Anderskojan 67 
Anders-Mats 62 
Anders-Pers 59 
Anders-Persgården 61 
Anderstorpet 36 
Andreasbodarna 67 
Anna-Holmbergbodarna 69 
Annedal 13 
Ante-Jons 32 
Ante-Mariabodarna 67 
Ase 20 
Aspbacken 36 

Aspegrenstorpet 48 
Asplundstorpet 9 
Aspnäset 7 
Aspåskojan 50 
Augustbodarna 67 
August-Vedinsbodarna 67 

Backbergsbodarna 22 
Backbodarna 50 
Backen 13, 31, 34, 36, 44, 

49, 59, 63 
Back-Fredriks 44 
Backgården 36, 59, 63 
Backlundsbodarna 67 
Backlundsgården 67 
Backströmsbodarna 67 
Backströmsgården 62 
Barknäset 44 
Barkudden 44 
Barrsätra 58 
Basalonien 31 
Bas-Pelletorpet 58 
Beck-Jonketorpet 38 
Bengtsdalsbodarna 50 
Bengtssonstorpet 20 
Bengttorpet 31 
Bergandersgården 58 
Bergbodarna, Gammel- 50 
Bergebodarna 22, 50, 67 
Bergemyrbodarna 67 
Bergen 13, 43 
Berges 47 
Bergesalen 47 
Berget 13, 17, 30, 41, 44, 63 
Bergetorpet 36 
Berglins 9 
Berglundsbodarna 50 
Berglundskojan 50 
Berglundstorpet 38 
Bergvallsbodarna 10 

Bergvik 56 
Bertilstorpet 56 
Betlehem 63 
Bettybodarna 10 
Bettys 9 
Bipsgården 12 
Bir 64 
Biskopsgårdslandet 13 
Bispfors 13 
Bispgården 12, 16 
Bispgårdsbodarna 22 
Bispgårdslandet 13 
Biss: gården 12 
Biölle 29 
Bjurflon (Nedpå, Uppå) 8 
B jurtjärnbodama 10 
Bjännmyrmon 50 
Bjännmyråsen 41 
Björkbacka 59 
Björkhaga 38 
Björkhöjden 7 
Björkvattensjön 7 
Björkvattnet 7 
Björnbacken 63 
Björnbergebodarna 22 
Björnberget 21 
Björnbergsbodarna 10 
Björnmyrkojan 67 
B jörnmyråsbodarne 41 
Blad-Kirstes 46 
Blekvattsbodarna 67 
Blekåbodarna 67 
Blombodarna 67 
Blomkvisttorpet 13 
Blomsterbodarna 50 
Blomsterlokarna 50 
Blomsterloken 50 
Blomtorpet 28, 38, 49 
Blå-Jannes 48 
Blåsås 13 
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Bläckhornet 38 
Boback 31 
Boberg 7, 8 
Bobergsbodarna 10 
Bockeltorpet 15 
Bodberget 8 
Bodinstorpet 17 
B oggsjöbodarna 58 
Boggsjö Fäbodvall 58 
Bojetorpet 30 
Bolet 14 
Bollsjöbodarna 50 
Bommen 49 
B omstugan 49 
B omsund 58 
Bondepraktikan 38 
Borgan 7 
Borgebodarna 50, 67 
B orges 34 
Borglunda 56 
B orgmästargärdan 37 
Borgnäset 8 
Borgsjö 7, 8 
Borgsjön 7, 8 
Borgvattnet 7, 8 
Borgänget 8 
Borktorpet 15 
Bostället 42, 47 
Boställsgården 47 
Brandelstorpet 13 
Brattmyrbodarna 22 
Bredteg 47 
Bringsiö Nybygge 56 
Brunnshålet 17 
Brunnssta 18, 53 
Brustorpet 40 
Bryniegårdslandet 56 
Brynje 57 
Brynjegård 56 
Brynjelandet 56 
Brynjelandsbodarna 67 
Brynjelandskvarnen 67 
Brännan 9, 21, 41, 44, 63 
Brännbodarna 67 
Bränngården 59 
Brännlundstorpet 14 
Brännorna 21 
*Bränn-Pållgården 59 
Bränntorpet 44, 62 
Brännåsbodarna 22 
Bräntberget 28, 29 
*Bullergården 19 
Burmanstorpet 21 

Bygget 8, 28, 41, 48 
Byn 12, 13 
Båthushöjden 48 
Båthusviken 58 
Bäckarna 28 
Bäcken 30 
Bäckhägnen 57 
Bäckmanstorpet 49 
Bäckmyrkojan 68 
Bäckänget 21 
B ölane 29 
Böle 14, 16, 29 
Böle, Neder- 30 
Böle, Sör- 14 
Böle, över- 30 
Böles-Gammelbodarna 22 
B öles-Kilen 14 
B öles-Nybodarna 50 
Bölet 14, 29 
B örde 14 

Coll&nstorpet 48, 49 

Dagamanstorpet 63 
Daggtorpet 31 
Dakota 59 
Dala-Antetorpet 44 
Dala-Hanstorpet 36 
Dala-Jonketorpet 44 
Dalbo 63 
DaMnsbodarna 68 
Dales 41 
Dalhemskojan 50 
Dalkojan 68 
Dalsbergebodarna 50 
Dalsbergsbodarna 50 
Dalsbäck (e)bodarna 50 
Dalslund 8 
Daltorpet 63 
Dammkojan 68 
Dankes 45 
Degerlandzlandet 15 
Dewijka 30 
Digerberget 57 
Digerbergskilen 57 
Digerlandslandet 15 
Digerlemmen 16 
»Digerlemslandet» 15 
*Digerselsbodarna 70 
Digertjernskilen 57 
Digertjärnen 57 
Diuiken 30 

Diupowagh 31 
Diupuvijk 30 
Diupwågh 31 
*Djupa 31 
Djupdalsbacken 49 
Djupdalsbodarna 50, 68 
Doktors 44 
Drolbacken 44 
Drolet 44 
Drågeberget 44 
Drågebergstorpet 62 
Dröbacken 44 
Dröghatten 44 
Dusnäsbodarna 68 
Dusnäsbäcken 63 
Dusnäset 63 
Dusnäsudden 63 
Dusnäsviken 63 
Duuicken 30 
Duvslätten 17 
Duvåkern 17 
Dyggvetorpet 63 
Dyhöjden 36 
Dyviken 36 
*Dyvikhöjden 36 
Därmed han Smed-Magnus 

63 
Döda fallet 12, 25 
D öviken 30 
Döviken, Lill- 31 
Döviks-Granåsen 51 
D öviks-Nybodarna 50 

Ede 19, 21 
Edemoarna 19 
*Edes-edet 17 
Edes-Gammelbodarna 22 
Edesmoarna 19 
Edh 21 
Edins 38 
Edith 19 
Edsbodarna 50 
Edset 17 
Edströmstorpet 59 
Eedha 19 
Eidhze 19 
Eidt 19 
*Eka 24 
*Eisundasio (r) 24 
*Eisundi 24 
Ekas 32 
Ekbomstorpet 60 
Eldsjöbodarna 68 
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Elfgård, Mellan, östra 21 
Eliasbodarna 68 
Elves 46 
England 60 
Engströmsbodarna 68 
Engströmstorpet 17 
Erik-Daniels 32 
Erik-Danieltorpet 63 
Erik-Ers 17 
Erik-Göranbodarna 68 
Erik-Johans-Johans 44 
Erik-Jonstorpet 34 
Erik-Karlsbodarna 68 
Erik-Karlsgården 60 
Erik-Magnusbodarna 10 
Erik-Matsgården 60 
Erik-Nils 49 
Erik-Nilsgården 60 
Erik-Nilstorpet 63 
Erik-Olsbodarna 68 
Erik-Olsgården 60 
Erik-Olstorpet 63 
Erik-Persbodarna 68 
Erik-Pers-Erketorpet 30 
Erik-Perskläppen 68 
Erik-Perskojan 68 
Eriksberg 8 
Erikssonsbodarna 68 
Erlandssjökojan 68 
Esbjörns 28 
Esset 17 
Essvikskojan 68 
Ey 13 

Falktorpet 17 
Fanbergstorpet 13 
Fanjunkarsgården 47 
Faungård 25, 34 
*Fardh 28 
*Fardha 28 
Fattiggården 60 
Fermes 47 
Finkan 41 
Finkulustorpet 41 
Finland 51 
Finneråsbodarna 68 
Finneråsnäsbodarna 68 
Finneråsnäset 63 
Finn-Isaktorpet 63 
Finn-Jannetorpet 38 
Finntorpet 38 
Fisksjöbodarna 51 
Fisksjöhögberget 58 

Fisksjöhögen 58 
Fisksjölandet 57 
Fisksjölandet, Västra, östra 

58 
Fisksjölandsbodarna 68 
Fiskviken 62 
Fiskvik (s) torpen 62 
Fjället 47 
Fjällströmsbodarna 69 
Fjällströmskojan 68 
Flackåsen 51 
Flakabackbodarne 22 
Flakabacken 22 
Flakanäsbodarna 10 
Flakanäset 8 
Flakåsbodarna 51 
Flakåsen 51 
Flanktorpet 34 
Flathögbodarna 10 
Flathögen 9 
Flobergsgården 13 
Flobodarna 22, 68 
Flomyran 13 
Flybodarna 68 
Fläskoset 46, 58 
Fogelinsbodarna 68 
Fors 12, 26 
Forsbergsbodarna 67, 68 
Forsbergstorpet 65 
Forsen (Oppi) 19 
Forsstrand(en) 17 
Forstorpet 57 
Foten 30 
Fothuset 36 
Frammat 32, 38, 41 
Framnäs 63 
Fredrik-Karls 38 
Fredrikkojan 51 
Fredrikslund 64 
Fredrikstorpet 38 
Frejstorpet 43 
Fridatorpet 60 
Frides 33 
Fridolfkojan 51 
Friskes 46, 48 
Frisksvedjan 17 
Frisktorpet 48 
Fryklundsbodarna 68 
Främmergården 36 
Fulden 9 
Fullbodarna 10, 11 
Fullen 9 
Fullsjön 7, 9 

Fulltuvan 10 
Furunäs 48 
Furuskog 7 
Furuvik 34 
Fångsjöbacken 14 
Fångsjön 14 
Fänbäcken 65 
Fänflon 65 
Fänmyran 65 
Fäntjärnen 65 
Färjestaden 61, 64 
Färmgården 58 
Färsån 28 
Fördärvet 40 

Gamla Gisslebodarna 68 
Gammel-Bergbodarna 50 
Gammelbodarna 10, 22, 23, 

50, 51, 52, 53, 68 
Gammelbodarna, Kyrk- 

slätts- 52 
Gammelbodarna, Lybäck- 

69 
Gammelbodvallen 49, 51, 52 
Gammel-Gussjö 15 
Gammelgården 35, 41, 48, 

61 
Gammelhem 28 
Gammel-Hälbodarna 51 
Gammel-Krokarna 51 
Gammel-Krokbodarna 51 
Gammel-Löste 38 
Gammel-Nygården 17 
Gammel-Ringsjöbodarna 51 
Gammelsågen 15, 68 
Gammel-Valvåsbodarna 51 
Gammelvågarna 68 
Gammel-Västerbodarna 51 
Gammelängesforsen 31 
Gammelänget 31 
Gedungsen 12 
Gerålund 13 
Gesunden 24 
Getbodarna 68 
Getingmyrkojan 10 
*Getånsforsen 31 
Gevingtorpet 38 
Gevåg 31 
Gevågsjorden 32 
Gevågskvarnen 53 
Gevågs-Nybodarna 54 
Gevågsstranden 46 
Gevågsvågen 31 
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Gisselgård 33, 40 
Gisselgårdbodarna 51 
Gisslebodarna, Gamla 68 
Gisslegården 62 
Gitlegaardh 33 
Glanstorpet 60 
Granliden 56 
Granvåg 31 
Granåsbodarna 51 
Granåsen 51 
Granåsen, Krångedes- 51 
Gravaberget 17 
Grelses 40 
Grenen 15 
Grenån 15 
Groviksbodarna 10 
Grubban 14, 38, 58 
Grubb-011etorpet 58 
Grubborna 58 
Grunddalskojan 68 
Grundsvakojan 10 
Gruvberget 16 
Gråtdalen 45 
Gudsiölandet 15 
Gullbacken 34 
Gullik (s)bodarna 51 
Gullikstorpet 45 
Gussjö, Gammel- 15 
Gussjö, Ny- 18 
Gussjöhöljan 18 
Gussjölandet 15 
Gussjön 15, 33 
Gussjöudden 15 
Gålkläppsbacken 17 
Gåvotorpet 42 
Gäddtjärnbodarna 51 
Gäddtjärnbäcken 36 
Gäddvattenbodarna 51 
Gäddvattna 51 
Gärdbodarna 10 
Gästgivargården 38, 51 
Gästis 60 
Görangården 57 

Hajtorpet 28 
Hakvin-Håkas 40 
Hakvin-Jonsgården 34 
Hakvin-Jonstorpet 43 
Hakvin (s) bodarna 51 
Halasjöbodarne 51 
Halasjölandet 33 
Halasjön 33 
Hall-Jonkekojan 68 

Hall-Jonkes 49 
Hall-Pellebodarna 68 
Hall-Pellegården 60 
Halltall swedjan 64 
Halån 35 
Hambrin 27 
Hammaren 33 
Hammarfors 34, 53 
Hammarsgård 34, 40 
Hammarssjöbodarna 51 
Hammarssågen 34 
Hammarstrand 35 
Hampuskullen 36 
Hanne(s) 14 
Hanngrenstorpet 17 
Hansarnas 36 
Hansbodarna 10 
Hans-Erikstorpet 9 
Hanses 47, 59 
Hans-Perstorpet 60 
Hansåkerbodarna 68 
Hansåkergården 64 
Hansåkern 64 
Hansåkervallen 68 
Hanåsbodarna 51 
Harrsjöbodarna 51 
Haspelbacken 36 
Haveråsbodarna 51 
*Haveråsen 51 
*Hedesta 15, 18 
Hedvigslund 34 
Hellkvisttorpet 64 
Helveteshålskojan 68 
Hendors 67 
Herrgården 51 
Hinriksbodarna 10, 68 
Hissmyran 36 
Hjälmbodarna 51 
Hjälmgården 38 
Hjälmkojan 52 
Hjälmsäter 38 
Hjältetorpet 21 
Ho 35 
*Höa 35 
Hobodarna 52 
Hobäcken 35 
Ho-Gammelbodarna 52 
Holmbergsbodarna 68 
Holmbergstorp et 64 
Holmen 17 
Holmsjökojan 68 
Holmsta 17, 61 
Ho-Nybodarna 52 

Hoppes 45 
Hoppet 34, 45 
Hopp-Kalles 45 
Horneysgården 53 
Hornsjöbergsbodarna 68 
Hornåbodarna 68 
Hornåkojan 69 
Hotell Knaust 52 
Hovis 43 
Hulttorpet 49 
Husrån 36 
Husrå-011etorpet 36 
Husses 48 
Hussgården 48 
Huxrfsase 18 
Hyssbacken 36 
Håkabrännan 52 
Hå'ka-Ols-Kalles 49 
Håka-Olsodletorpet 31 
Håkas 36, 45, 46 
Håkatorpet 31, 46 
Hålltall(en) 64 
Håsjö 26 
Häbbersbacken 20 
Häbbersjöhöjden 15 
Hälan 35 
Hälbodarna 51, 52 
Hällesiö 33 
Hällesjö 26 
Hälsingland 60 
Hälängesbodarna 51 
Härmed Svennarnas 29 
Heestad N 15 
Högdabodarna 22 
Högden 22 
Högforsen 36 
Höghanåsbodarna 51 
Höglinstorpet 21 
Höglunda 58 
Högåsen 20 
Höjdabodarna 22, 52 
Höjdbodarna 10, 51, 52, 69 
Höjden 22, 42, 52, 66 
Hökbergebodarna 52 
Hökbergsbodarna 52 
Höksberg(s)bodarna 53 
Hölleforsen 17, 21 

Indalskojan 10 
Inlännings 45 
Innerstugorna 19 
Isakgården 62 
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Ismunden 24 
Ivarstorpet 62 

Jakobigården 38 
Jakobiko jan 52 
Jakobitorpet 38 
Jakobskojan 69 
Jannebodarna 67, 69 
Janssonstorpet 48 
Japptjärnnäset 47, 62 
Jerilån 35 
Jerusalem 62 
Johan-Erskojan 69 
Johannesbodarna 50 
Johannestorpet 49 
Johan-Olsbodarna 69 
Jonasbodarna 69 
Jonas-Jons 34 
Jonas-Olovbodarna 69 
Jon-Gulliksbodarna 51 
Jon-Gulliksgården 40 
Jon-Karls 46 
Jon-Karlsbodarna 52 
Jonkebodarna 69 
Jonke-Holmbergsbodarna 

69 
Jonketorpet 44 
Jon-Magnus 28 
Jotes 30 
Judis-Bruhntorpet 60 
Jämtes 32 
Järån 13 
Jättes 18 
Jöns-Andersgården 60 
Jöns-Backlundskojan 69 
Jöns-Bengts 20 
Jönsbodarna 10 
Jönses 40, 44, 46, 59 
Jöns-Magnusbodarna 69 
Jöns-Magnusgården 62 
Jöns-Olovs 61 
Jöns-Ols 62 
Jönstorpet 38 

Kaffeknulen 45 
Kallbäcken 45 
Kalle-Esbjörns 39 
Kalle-Kalles 39 
Kalles 58 
Kalletorpet 49 
Kanaanskojan 52 
Kankeback 40 
Karl-Ersgården 60 

Karl-Jonsbodarna 52 
Karl-Jonstorpet 60 
Karl-Magnuses 33 
Karl-Nilstorpet 60 
Karl-Perstorpet 38 
Karlsro 40 
Karlssonbodarna 10 
Karlstad 28 
Karlsvik 64 
Karolina 48 
Kassistugan 32 
Katrinabodarna 10 
Katrinatorpet 35 
Katrinelund 40 
Kattisan 57 
Kattisbäcken 57 
Kattisviken 57 
Kejsartorp et 49 
Kilbodarna 69 
Kilen 14, 57, 59 
Kilkojan 69 
Kina 36 
Kiöttsiölandet 41 
Klampenborg 10, 52 
Klavenborg 36 
Klemmetsgården 14 
Klinten 32 
Klipkojan 52 
Klippen 23 
Klockarsvedjan 64 
Klyf svallen 23 
Klyppbodarna 23 
Klyppen 23 
Klyppsvallen 23 
Klängtorpet 13 
Kläppbodarna 69 
Kläppen 69 
Knalltorpet 38 
Knulkojan 23 
Knutes 40, 44 
Knutgården 40 
Knösen 41 
Kolbacken 45 
Kolladumon 30 
Kollstodum 39 
Kolugnsbaracken 10 
Kommunsgården 67 
Kompaniet 64 
Kongbach 40 
Kopparhällan 46 
Koppelhällan 46 
Kopperhällan 46 
Kopra 46 

Kopra-Perssons 46 
Korsmon 15 
Korsmyrrån 38 
Korsåmoarna 15 
Korsåmon 15 
Korsån 15 
Koviken 30, 56 
Krakowaagh 35 
Kramforskojan 52 
Krange 37 
Krangedhe 37 
Krangnijdt 37 
Kristenflobodarna 69 
Krokarna, Gammel- 51 
Krokarna, Ny- 53 
Krokbacken 36 
Krokbodarna 52 
Krokdalsbodarna 69 
Krokforsbodarna 52 
Kroktorpet 36, 42 
Krokvåg 35 
Krokvågs-Gammelbodarna 

52 
Kronstugan 23 
Krustorpet 32 
Krycktjärnbodarna 69 
Krångede 37 
Krångedesedet 38 
Krångedes-Granåsen 51 
Krångelbodarna 69 
Krångesåsen 51 
Kubbviken 56 
Kullsta 39 
Kullstabodarna 53 
Kullsta-Gammelbodarna 52 
Kulstada 39 
Kungsborg 11 
Kvarnbacken 18, 40, 60 
Kvarnbodarna 11 
Kvarngården 64 
Kvarnriset 64 
Kvarnudden 45 
*Kvarn backen  18 
Kvickarnas 36 
Kvick-Pellebrännan 36 
Kyrkbäcksbrokojan 69 
Kyrkslätten 40 
Kyrkslätts-Gammelbodarna 

52 
Kyrkslätts-Nybodarna 52 
Kålsta 39 
Kånkback 40 
Kånkbackbodarna 52 

6 
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Kånkbacksanden 40 
Kånksvedjan 18 
Kånkören 40 
Kälabodarna 11, 52, 69 
Kälamyrbodarna 69 
Källandet 33 
Kälsjön 41 
Kämpensborg 16 
Käng-Pelletorpet 32 
Köttgrund 41 
Köttsjön 41 

Ladumyråsen 28 
Landbondens 40 
Landbond-Nissetorpet 48 
landelarna (inbn) 41 
Landsverk N 42 
Landsvwrk N 42 
Landverk 42 
Landverkmyran 42 
Landverkriset 42 
Landwika 42 
Lanstorpet 40 
Lapphandskbodarna 67, 69 
Lapptorget 31, 49 
Larses 46, 48 
Larstorpet 32 
Larsåbacken 45 
Lasse-Engströmsbodarna 

69 
Lasse-Vedinsbodarna 69 
Laxsjöbodarna 11 
Lejontorpet 64 
Leket 38 
Libergen 43 
Libodarna 52 
Libodarne 69 
Liboderna 54 
Lid 42 
Lidbodarna 54 
Lidbäcken 64 
Lidhöjden 64 
Lien 42 
Li-Gammelbodarna 52 
Lill-Anderstorpet 31 
Lillbodarna 
Lillborgvattbodarna 11 
Lill-Digerlemsbodarna 23 
Lill-Döviken 31 
Lillhammaren 33 
Lillhanaåsen 52 
Lillhanåsbodarna 52 
Lill-Laxsjökojan 11 

Lillmusen 52 
Lillsjökojan 69 
*Lill-Skålören 62 
Lilltorget 32 
Lin 42 
Lindahlstorpet 64 
Lindkviststorpet 49 
Lindströmstorpet 62 
Lindås 36 
Linkombir 64 
Lisa-Lenatorpet 14 
Lofoten 60 
Loka 18 
Lokarna 18 
Loken 18 
Lokänget 13 
Lossarkojan 52 
*Ludensgård 43 
Lugnbodarna 52 
Lugnet 32, 38, 40, 52 
Lugnevägen 23 
Lugnvik 11 
Lundarna 37 
Lundgårds Landet 43 
Lundsvedjan 37 
Lundvallstorpet 62 
Lusenvik 11 
Lybäck 64 
Lybäckbodarna 69 
*Lybäcken 64 
Lybäck-Gammelbodarna 
Lyden 42 
Lykullen 64 
Långbodarna 23 
Långbäckmobodarna 52 
Långbäckmon 28 
Långsjönäset 15 
Långtjärnbodarna 23 
Lägdan 60 
Lämråkojan 23 
Länglingsbodarna 52 
Länglingshöjden 42 
Länsmans 44 
Lodsgardh 43 
Lönssgårdh 43 
Löste 37, 38 
Löste, Gammel- 38 
Lötan 14 
Lötarna 14 
Löten 18, 28 
Löves 35, 47 
Lövhyddan 52 
Lövhässarna 64 

Lövhässbodarna 69 
Lövhässbodstugan 69 
Lövmon 50 
Lövtorpet 64 

Magninatorpet 61 
Magnusberget 18 
Magnussonstorpet 49 
Magnusvik 50 
Malmansta 18, 53 
Malmbergsbodarna 69 
Malmsjön 15 
Malsand (en) 38 
Mankas 48 
Mann 43 
Mannebodarna 52 
Mannsjön 43 
Mannsjötorpet 43, 45 
Marknadsplatsen 46 
Markusbodarna 11 
Markusgården 10 
Marsand 38 
Martins 62 
Matsbo 60 
Mattestorpet 38 
Mattises 40 
Mattis-Mårtsgården 62 
Mattmar 38 
Mauritskojan 69 
Medskogen 47 

69 Mellankojan 69 
Mellanmon 28 
Metspöriset 32 
Mettedet 28 
Mickelssonstorpet 60 
Midskog 61 
Midsommarbrännan 62 
Midsommar (s) höjden 42 
Minelund 64 
Minelundskläppen 69 
Mjösjöbodarna 69 
Moan 50 
Moarna 15, 18, 19, 40, 45, 

59, 60 
Mobodarna 11, 23, 52 
Mogården 10, 42, 60 
Mohem 37 
Mon 29, 30, 39, 49, 50 
Monte Carlo 69 
Mosebacke 39 
Mossahyddan 39 
Mossatorget 32 
Mostermans 32 
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Mosvedjorna 14 
Mulsvedjan 37 
Munsåker 40, 43 
Musbodarna 52 
Musvallen 52 
Myran 21, 29 
Målsiöänge 60 
Målålandet 59 
Målålandsbodarna 69 
Målålandskilen 59 
Målån 59 
Mårdsjö (n) 59 
Mårdån 59 
Mårtengården 62 
Mörtsjöbodarna 69 
Mörtsjön 15 
Mörtån 64 

Nacken 14 
Natanaelbodarna 52 
Nedat 32, 40, 45, 48 
Neder-B öle 30 
Nedpå Bjurflon 8 
Neffuersioaeli 61 
Nere på vågen 47 
Nere på ören 37 
Nerstranden 35 
Nickebodarna 69 
Nickes 40 
Nifelhem 52, 69 
Nils-Andersgården 60 
Nilsbodarna 69 
Nils-Erikbodarna 69 
Nils-Eriksgården 60 
Nilses 43 
Nils-Johanbodarna 53 
Nils-Jonaskojan 69 
Nils-Matshägnen 64 
Nils-Olovbodarna 11 
Nils-Olov-Håkans 37 
Nils-Persbodarna 69 
Nils-Petterbodarna 68 
Nils-Petters 58 
Nils-Pettertorpet 60 
Nissekojan 53 
Norbergstorpet 8, 60 
Nordat 57, 67 
Nordibyn 57 
Nordimon 9 
Norditorpen 58 
Nordlanderstorpet 21 
Norrat 44 
Norrbacken 13 

Norrbergebodarna 53 
Norriberget 36 
Norrigärdan 32 
Norri stugan 30 
Norri stugorna 30 
Norritorpet 62 
Norr med Joels 48 
Norromflon 9 
Norromsjön 42 
Norsk-Petorpet 59 
Nybodarna 11, 23, 50, 

53, 54, 64, 69 
Nydalen 18 
Ny-Gussjö 18 
Nygård 25 
Nygården 14, 18, 21, 25, 

35, 37, 40, 43, 58, 65 
Nygården, Gammel- 17 
Nygårdsbodarna 69 
Nygårdskläppen 69 
Nyhem 53 
Ny-Krokarna 53 
Ny-Krokbodarna 53 
Nymyrhögen 65 
Nymyrkojan 11 
Nynäs 22 
Nyslåttbodarna 53 
Nystugorna 19 
Nysågen 70 
Nytjärnbodarna 53 
Nytorp 16 
Nyvik 34 
Nyänget 65 
Näfuersiöan 61 
Näfveredstad (en) 60, 61 
Näfverforssholmen 61 
Näsbodarna 23, 53 
Näsens 62 
Näset 15, 44, 62 
Näsgården 62 
Näskläppen 70 
Näslundstorpet 56 
Näsmoarna 45 
Näverbodarna 70 
Näverede 60, 61 
Näveredforsen 61 
Näverforsen 61 
*Näverforsån 61 
Näverloktjärnen 61 
*Näversjöbodarna 70 
Näversjön 61 
*Näverstad 61 
Näverån 61 

*Nävra 61 
Nöra berget 31 
Nöra flon 9 
Nöraflon 49 
Nöra sjön 42 
Nörderbodarna 11 

Okalls 57 
Oksbel D 16 
Ola (g)us-Antes 65 

52, 01-Danielsbodarna 11 
01-Danielsgården 8 
01-Jonsbodarna 11 
01-Jonstorpet 65 
01-Karlstorpet 59 

29, 01-Larsatorpet 8 
011etorpet 31, 59, 67 
01-Magnusbodarna 70 
01-Nilsgården 65 
01-01sbodarna 11 
Olov-Danielstorpet 46 
Olov-Eliastorpet 13 
01-Perstorpet 67 
Opersgården 57 
Oppat 30, 32, 41, 44, 46, 48, 

67 
Oppgården 40 
Oppiberget 37 
Oppibodarna 53 
Oppibygget 48 
Oppi Forsen 19 
Opp (i) gården 37 
Oppigården 58 
Oppihoppes 45 
Oppimyran 29 
Oppi Siljemyran 45 
Oppistugan 65 
Oppisvedjan 42 
Oppi Svedjorna 20 
Oppitorpet 61 
Oppivisan 40, 45 
Oppstugorna 18 
Oppstugugården 65 
Oppåsen 16, 20 
Oset 47, 65 
Oskar-Erikssonsbodarna 53 
Oskarstorpet 20 
*Oxböle 12, 16 

Paalgardh 45 
Palmskojan 69 
Paulusbodarna 70 
Paulus-Erstorpet 65 
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Paulus-Johanstorpet 65 
Paulustorpet 56 
Pelle-Jonsbodarna 70 
Pellestorpet 59 
Pell-Pers 18 
Pell-Persbodarna 70 
Pell-Persgården 40, 66 
Pell-Perskläppen 70 
Per-Augusttorpet 63 
Per-Ers 31, 62 
Per-Ersbodarna 53, 70 
Per-Ersgården 61 
Per-Fredrikstorpet 65 
Per-Henriks 58 
Per-Hinriks 58 
Per-Jans 9 
Per-Jöns 62 
Per-Jönsbodarna 11 
Per-Lars 29 
Per-Larsgården 60 
Per-Ols 65 
Per-Salomons 22 
Pettas 43 
Petterssonsbodarna 52, 53 
Piken 32 
Platsen 46 
Poffuelsgaardt 45 
Poligardh 45 
Pouellgaard 45 
Prinslund 59 
Prästbodarna 11, 70 
Prästbordet 12, 16, 40, 45, 

62 
Prästgården 45 
Prästgårdsbodarna 70 
På hällan 32 
På landen 41 
På landet 41 
Pålgård 40, 45 
Pålgårdslandet 46 
Pålleflobodarna 70 
Pålssonsbodarna 70 
På moan 50 
På Ragunda 41 
Pålåsen 20 

*Rafa 25 
Raffwndadall 26 
*Rafi 25 
Rafunda 26 
Raghwigi 26 
Ragunda 24, 41, 55 
Ragundabotten 46 

*Ragundasel(et) 24 
Ragunda tingslag 26 
Ragundaälven 24 
Ragvaldsgården? 14 
Rallåsen 23 
Ralsmansudden? 18 
Rammsjökojan 70 
Rannigullmyrkojan 70 
Rapptorpet 37 
Rasaberget 32 
Rasan 32 
Rask-011es 48 
Rauundar foss 25, 26 
Ravasgården 14 
Ravnäs 25 
*Ravund 25 
Reffhundum 25, 26 
Refva (äng) 22 
Remgården 50 
Remmen 50 
Reva 22 
Reven 22 
Ringsjöbodarna 53 
Ringsjöbodarna, Gammel-

51 
Risholmen 60 
Risåsbodarna 53 
Risåsstugan 23 
Rofwnd 25, 26 
Rolfsmansudden 18 
Romulustorpet 45 
Romunden 24 
*Rosmyrbäekkojan 23 
Rosmyrkojan 23 
Runberget 42 
Runbergs 42 
Runåberg 42 
Rykinkojan 70 
Rån 41 
Rävanäset 34 
Rävatjärnbodarna 53 
Rtewndx 25, 26 
Röningen 29, 45 
Röningsbodarna 70 
Röningssjöbodarna 70 
Rönnviksbodarna 50 
Rösta Fäbodar 71 

Sahlinsbodarna 11, 70 
Sakristorpet 33 
Salomon-Petterbodarna 11 
Salomon (s)bodarna 53 
Salomonstorpet 18 

Samsen 19 
Samsgården 19 
Samuelkojan 11 
Sanden 40 
Sandströmstorpet 18 
Sebedeustorpet 50 
Segnäset 65 
Selbergsbodarna 11 
Selbergsgården 10 
Selet 7, 9, 59 
Sellstabodarna 53 
Selsbodarna 11, 70 
Selsbodarne 39 
Selsedet 39 
Selsviken 39 
Selsvik (s)bodarna 39 
Selsålandet 7, 9, 47 
Selsån 9, 47 
Selåslandet 9, 47 
Sevlinstorpet 8 
Sibirien 60 
Sidenhuset 39 
Siljemyran (Oppi) 45 
Sillslandet 9, 47 
Sima-Jonasstället 63 
Sim-Göranstorpet 39 
Sim-011etorpet 39 
Simonstorpet 32 
Simontorpet 39 
Simtorpet 39 
Sing-Sing 70 
Singsån 41 
Singsåtorpen 41 
Sittsjöbodarna 70 
Sittsjön 59 
*Själastugan 55 
Sjöbergstorpet 57 
Sjöbodarna 51 
Sjökojan 11 
Skallsjöbodarna 11 
Skallsjön 7, 8 
Skalsbodarna 53 
Skalstjärnbodarna 53 
Skalörn 62 
Skarpen 59 
*Skarptegen 59 
Skavån 15 
Skiftesnäset 59 
Skogen 14, 16, 40, 47 
Skogsbodarna 53 
Skogslund 65 
Skogvalla 48 
Skolhemmanet 33 
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Skolsta 58 
Skomakartorpet 63 
Skrucktorpet 37 
Skyltbäcken 48 
Skyltbäckrån 41 
Skyttbäckens grovbladiga 

såg 48 
Skyttmon 7, 10 
Skyttsvedjan 56 
Skålåbäcken 62 
Skålör (e)n 62 
Skålören, *Lill- 62 
Sköldsten (en) 56 
Sköldtorpet 45 
Skönvik 65 
Skönviken 65 
Skönviksbodarna 67, 70 
Skönviksgården 65 
Skönvikskläppen 70 
Skönänget 45 
Slobackstorpet 65 
Slåttmyrkojan 70 
Smedjebacken 28, 49 
Smedjekammaren 39 
Smed-Magnustorpet 65 
Smed-Pers 65 
Smedstorpet 40 
Småbodarna 45 
Småsvedjebodarna 70 
Smällbacken 41 
Snålänget 41 
Snödänget 41 
Soldaten Vågs torp 32 
Sotbodarna 53 
Sotebubäcken 53 
Spelman-Jonkes 43 
Spikrottorpet 65 
Spikrotudden 65 
Spisserkojan 11 
Språtaberget 53 
Språtabergsbodarna 53 
Sta 53 
Stadsbodarna 53 
Stadsforsen 13 
Stamnkojan 70 
Stamptorpet 32 
Stampägorna 32 
Stav-Svens 37 
Stenes 47 
Stenhammaren 33 
Stenkvist (s) kojan 11 
Stighem 18 
Stigstorp 39 

Stockbergebodarna 53 
Stockberget 53 
*Stofnaedhit 29 
Stolttorpet 46 
Storbacken 60 
Storberget 31 
Stor-Digerlemsbodarna 23 
Storflobodarna 11 
Storflobodarne 49 
Storflon 9 
Storflovallen 49 
Storforsen 12, 25 
Storkojan 70 
Storkälbodarna 53 
Stormobackarna 22 
Storm-Pelletorpet 40 
Stormusen 52 
Stormyrbodarna 53 
Storriskojan 53 
Storsvedjan 49, 50, 70 
Storsvedjebodarna 70 
Storsvedjekojan 11 
Stortjärnkojan 70 
Stortorget 32 
Strahlstorpet 31 
Strand 46 
Strandbodarna 65 
*Strandbodbäcksågen 70 
Strandbodsågen 70 
Stranden 35 
Strandvik 8, 65 
*Strauö- 66 
Stridtorpet 65 
*Strå- 66 
Strån 66 
*Strån 66 
Strånäset 47, 65, 66 
*Strö- 66 
Strömsnäs 62 
Stugubergsbodarna 11 
Stugubyn 55, 63 
Stugun 55, 63 
Stuphon 35 
Stuwnte 55 
Ståmne 29 
Stängholms 44 
Sundbodarna 70 
Sundinsbodarna 68 
Sundsgården 42 
Sundskojan 53 
Sundströmsbodarna 11 
Svanbergstorpet 42 
Svartbäckbodarna 70 

Svartbäcken 66 
Svartbäckkojan 70 
Svarthögbodarna 70 
Svartkojan 70 
Svartmon 39 
Svarttjärnbodarna 70 
Sved 8 
Svedjan 18, 19, 37, 42, 60, 

67 
Svedjebodarna 53 
Svedjorna 22 
Svedjorna (Oppi) 20 
Svenbodarna 70 
Sven i Pelles 33 
Svennarnas (Härmed —) 29 
Sven-Perskojan 53 
Svensstället 29 
Sverige 37 
Svärdes 48 
Sågbacken 60 
Sågbodarna 23 
Sågen 23 
Sågstugan 19 
Sättsjöbodarna 70 
Sättsjön 59 
Sättåsågen 70 
Söat 31, 37, 44, 45, 67 
Södistugan 30 
Södistugorna 30 
Sönnansjöbodarna 11, 70 
Sönnansjögårdarna 60 
Sönnansjön 9 
Sönnanågården 60 
Sönnanån 66 
Sönnerbodarna 11, 50 
Sönneråbodarna 70 
Sönneråsen 16 
Sörbodarna 11 
Sörbrännan 22 
Sör-Böle 14 
Sörgården 59, 66 
Sörgårdsbodarna 70 f 
Sörgårdskläppen 71 

Talludden 37 
Tellstorpet 32 
Tidemansbodarna 71 
Tidemansgården 65 
Tildatorpet 39 
Tillfället 32 
Tjärebergsbodarna 53 
Tjärnbacken 45 
Tjärnbergskojan 71 
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Tjärnbodarna 53 
Tomttjärnberget 15 
Torget 32 
Torresjölandet 17 
Torrwall 66 
Torsgård 40, 48, 66 
Torsgård, Väster- 48 
Torsgård, öster- 48 
Torsgårdbodama 71 
Torsgårds-Gammelbodarna 

53 
Torsjölandet 17 
Tortorpet 58 
Torvalla 66 
Trattsvedjan 22 
Tredingsfluren 59 
Tredingshålet 59 
Trefotbodarna 50 
Trefoten 48 
Tryggåsen 21 
Trångbo 39 
Träfoten 48 
Trätjorden 34 
Trätjordsbacken 33, 34 
Trättsvedjan 22 
Tullen 48 
Tullkvarnen 53 
Turetorpet 50 
Tuvflobodarna 71 
Tärsjölandet 17 

Uddbodarna 71 
Udden 15, 66 
Uddgården 66 
Uddkläppen 71 
Undrom 18 
Uppemedsågen 9 
Uppmedbäcken 57 
Uppmed Hålltallen 64 
Uppå B jurflon 8 
Uselhamn 11 
Utanede 17 
Utibergen 13, 43 
Uti Hålan 35 
Utivågarna 56 
Uti vågen 47 

Vakten 18 
Walfårbodarne 54 
Valinderbodarna 71 
Vallarna 45 
Vallbodarna 53 
Valvåsbodarna 54 

Valvåsbodarna, Gammel- 51 
Warf Swedian 19 
Vargesvagen 36 
Varven 18 
*Varv (et) 18 
*Varvsås 18 
Vedinsbodarna 71 
Vestennijdt 19 
Vikbäcken 41 
Vikbäcktorpen 41 
Vikingstorpet 41 
Viklundskojan 71 
Villetorpet 35 
Vilstenssvedjan 46 
Visan 40 
Wisans ängarne 40 
Visaren 40 
Wthanet 17 
Vttenneidt 17 
Vttheneyd 17 
Vågarna 56, 68 
Vågbodarna 68 
Vågen 31, 35, 36, 47, 48 
Vågmarktorp et 37 
Vågsslättbodarna 71 
Vågsslätten 66 
Vågsslättgården 66 
Vågsslättkläppen 71 
Wågsudden 66 
Vågsäter 56 
Vågtorpet 32 
Wåla landet 59 
Vålbodarna 54 
Wålå landet 59 
Vårkallbacken 37 
Vårv 19 
Vårv, Over- 19 
Vårvsberget 19 
Värmlandskojan 71 
Värmlands-011etorpet 66 
Värven 19 
*Värvsås? 18 
Västanbäck 66 
Västanbäcken 35, 39, 59 
Västansjöbodama 23 
Västantjärnen 45 
Västat 44, 45, 57, 67 
Västatbodarna 11 
Västerbacken 36 
Västerbodarna 54, 71 
Västerbodarna, Gammel- 51 
Västerbotten 60 
Västerdöviken 49 

Västerede 19, 21 
Västeredesmoarna 19 
Väster-Lidbodama 54 
Västerliden 54 
Västernäset 44 
Väster-Torsgård 48 
Västeråsen 16, 18, 20, 21 
Västgårdarna 14 
Västgården 66 
Västibergebodarna 54 
Västibodarna 11 
Västibrännan 39 
Västibäckarna 29, 37 
Väst (i) gården 39 
Västigården 57 
Västi han Jakob 34 
Västihoppet 34, 45 
Västilidbodarna 54 
Västiliden 54 
Västiskomakaren 44 
Västistugan 29, 36, 37 
Västistugorna 29 
Västisvedjan 19, 30, 45, 66 
Västitorpet 29 
Västmans (bodarna) 54 
Västmedskogen 47, 48 
Västpåbrännorna 45, 63 
Västpåmon 37 
Västpåänget 60 
Väststugorna 19 

Ytterbergstorpet 49 
Yttersjön 49 
Yttervattnet 49 

Åbacken 66 
Åbacksbodarna 71 
Åhs Fäbodevall 71 
Åkerlundstorpet 46 
Ånästullen 48 
Åsa 20, 21 
Åsbodarna 23, 71 
Åsbodvallen 71 
Åsen 16, 20, 51 
*Åsengård 20 
Åsenn 20, 21 
Ås-Gammelbodarna 23 
Åslandet 20 
Åte 21, 29, 30, 31, 32, 34, 

37, 39, 43, 45, 48, 57, 66, 
67 

Åtebodarna 71 
Åtegården 9, 50, 66 



Ätermyrorna 29 
Ätgården 29 

Äcklingsåkojan 71 
*Älvagård 21 
Älvens 20 
Älvåsa 50 
Ängena 18 
Änget 32, 60, 66 
Änghem 16 
Ängsta 22 

ödholmskojan 71 
ödingssågen 14 
*ödingsåsågen 14 
öratjärnbodarna 54 
öravattnet 66 
öravattsbodarna 71 
öravattsbrännan 66 

östanbäcken 39 
()stat 34, 41, 67 
österdöviken 49 
österede 19, 21 
öster-Lidbodarna 54 
österliden 54 
Östers 43 
öster-Torsgård 48 
Österåsen 16, 21 
Österås-Gammelbodarna 
österåssågen 22 
Östgårdarna 14 
Östgården 37, 66 
östi Antes 43 
östiberget 9, 18 
östi Bygget 8 
östi Gustav 43, 46 
östigärdan 48 
östi Hakvins 43 

östihoppet 45 
östilidbodarna 54 
östimon 9 
östistugan 29, 36, 37 
östistugorna 29 
östisved 9 
Östisvedet 57 
östisvedjan 43, 46, 60 
östiåkrarna 37, 66 

23 östiån 37 
östmed Lundarna 37 
östpåbaeken 67 
östrarnas 43 
Öststugorna 20 
överammer 49 
Överbodarna 54 
över-Böle 30 
Överstranden 35 
över-Vårv 19 
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SKRIFTER UTGIVNA GENOM ORTNAMNSARKIVET I UPPSALA 

SER. A: SVERIGES ORTNAMN 
Ortnamnen i Blekinge län: II Bräkne härad (1971). 
Ortnamnen i Hallands län: I Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948), II Bebyggelsenam-

nen i mellersta Halland (1950), III Bebyggelsenamnen i norra Halland (1980). 
Ortnamnen i Jämtlands län: 6 Ragunda kommun, bebyggelsenamn (1983). 
Ortnamnen i Jönköpings län: II Mo härad (1974). 
Ortnamnen i Skaraborgs län: I Inledning (1972), II Barne härad (1961), III Frökinds härad 

(1961), IV Gudhems härad (1954), V Kinne härad (1965), VI Kinnef järdings härad (1966), 
VII Kåkinds härad (1950), VIII Kållands härad (1963), IX Laske härad (1962), X Skånings 
härad (1960), XI: 1 Vadsbo härad, norra delen (1969), XI: 2 Vadsbo härad, södra delen 
(1967), XII Valle härad (1958), XIII Vartofta härad (1955), XIV Vilske härad (1957), XV 
Viste härad (1964), XVI Åse härad (1965) , XVII Naturnamn (1970), XVIII: 1 Rättelser 
och tillägg (1973), XVIII: 2 Register 1. A. Territoriella namn, B. Naturnamn (1974), 
XVIII: 3 Register 2. Register över senare leder. Förkortningar i delarna 1-XVIII (1981), 
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