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Ftirord

I den av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umei utgivna serien Ovre
Norrlands ortnamn IONO; foreligger nu som f<irsta naturnamnsdel Ortnamnen i
Norrbottens liin Del 7 Kalix kommun B Naturnamn.

Manuskriptet har fortlopande granskats av arkivchefen Ake Hansson samt i sin

helhet av professor Sigurd Fries. For F<irkortningar samt Kiill- och litteraturforteck-
ning svarar arkivchefen. Generalstabskartans och topografiska kartans namnformer
har granskats av fil kand Alf Arvidsson och fil kand Astrid Lundgren.

Omridets omfattning och liige framgir av karta pi s 12. Den 6r utford av Gunilla
Nordbrandt-Stenlund. Kommunen bestir av tvi gamla socknar, Nederkalix i <ister

och Tore i vdster, och grdnsen dem emellan 6r markerad pi niimnda karta.
Fr6n omridet foreligger synnerligen rikhaltiga uppteckningar, allt som allt ca

19 000 namnsedlar, varav omkring 15 000 naturnamn. Nederkalix socken 6r i sin

helhet upptecknad av Ruben Danielsson iren L935 och -39, Gunnar Pellijeff ir 1938

och Anna Ronnquist i omgingar under iren 1947 -54, samt nigot overskidligare av

Hulda Rutberg br 1925. Byn Piliinge iir grundligt upptecknad av Karin och Kerstin
Ronnquist in l945liksom byn Ryssblilt av Birgit Ericsson samma 6r. Tore socken 6r

grundligt upptecknad av Edvin Brdnnstrom flr 1938 och nigot mer oversiktligt av

Hulda Rutberg ?r 1925.

Knivsta i oktober 7984 Gunnar Pellijeff
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FOrkortningar

aa - anfort arbete
adj - adjektiv
art : artikel(n)

avskr - avskrift
best - bestlmd (form)
bla :blandannat
ca - cirka
dat - dativ
dial : dialekt
dvs - det vill siiga
el : eller
enl - enligt
etc : etcetera
ev - eventuell
f - foljande (sida)
fd -foredetta
ff : flera foljande (sidor)
fem - femininum
fr - fr[lse
from -frflnochmed
fty : forntysk(a)
fun : fornvlstnordiska
fo -forovrigt
gen - genitiv
ggr - gflnger
inkl - inklusive
jfr - jiimfor
km - kilometer
kr : krono
Kungl : Kunglig
L - Lilla
lht - lhgenhet
m ' -- meter
mask : maskulinum
mfl :medflera

ml - mantalsl2ingd
mtl - mantal
neutr : neutrum
no : norska
nom - nominativ
NK - Nederkalix socken
nr : nummer
o -och
obest : obest?imd form
o dyl - och dylikt
pl - pluralis
r :rad
reg - regest; register
resP - respektive
rspr - rikssprik
rubr : rubrik(en)
s - sida
sg : singularis
sk :sfrkallad(e)
sk _ skatte
skl - skiilsland
sn : socken
spl : spannland
St : Stora
st - stycken
tab - tabell
t ex : till exempel
tna : tunna
tnl : tunnland
tnr : tunnor
tom :tillochmed
To : Tore socken
urspr - ursprungligen
flrl _ flrlig
orl - oresland
Se iven Ka[- och litteraturhbnvisningar
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Karta.. KaIh kommun med grannkommunema markerade. Griinsen mellan de i kommunen ingiende
frirutvarande kommunerna Nederkalix och Trire ar inritad. Med fylld kvadrat har utmiirkts dels huvudor-
ten Kalix, dels kommunens medeltida byar. F<ir att underlatta orienteringen har dessutom med ofylld
triangel inlagts ett antal yngre bebyggelser.
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Inledning

Foljande framstiillning vill pi basis av befintliga uppteckningar forsoka ge en si
allsidig bild som mojligt av naturnamnen inom Kalix kommun. Ur de synnerligen
rikhaltiga uppteckningarna har mist goras ett starkt begrtinsat urval, annars skulle
omfinget ha sviillt ut allt for mycket. Forfattaren har dtirvid efter b?ista f6rmiga
forsokt att fi med for orten karakteristiska namn men samtidigt tiven belysa olika
namngivningsmodeller. Urvalet har ingalunda varit liitt, och forfattaren vill pi intet
vis htivda att han alltid har tritffat riitt. En nigotsflniir riktig bild av namngivningen
torde viil framstbllningen Zindi ge.

Begreppet n aturnarnn har hiir fattats i sin allra vidaste bemlirkelse. Forutom namn
pi rena terriingforeteelser som berg och andra hojder, bhckar och 6ar, myrar och
sjoar etc behandlas dven namn pi iigor av skilda slag som 6krar, dngar och rojningar,
vidare namn pi bodar, broar, fdhus, kvarnar och lador m m, dvs av mbnniskohand
uppforda byggen av skilda slag. Naturnamnhar hdr snarast en innebcird av ortnamn
som inte 5r rena bebyggelsenamn.

Namnen iir ordnade i en genomgiende alfabetisk serie. Den alfabetiska ordningen
iir emellertid baserad pi forlederna - bestiimningslederna. Det inneb?ir att bok-
stavsfoljden inte 2ir genomgiende strikt alfabetisk. Ibland bryts en sidan mekanisk
foljd for att man skall kunna hilla samman en namnserie med identisk bestZimnings-

led. For att illustrera detta foljer nedan en uppstiillning av artikelrubriker pi namn
som har Bjtirk- som forsta element.
Bjiirk-

grundet ...
holmen...
myran ...
skatan ...
skiiret ...
svedjan ...
triisket ...
udden ...
vattnet ...
viken ...

Bjtirkskataberget ...
Bjtirkskiirshdllarna ...
Bjiirkuddvarbtittnen ...



14

I en rent mekanisk bokstavsfoljd skulle de tre sista namnen pi tre olika st?illen ha

kommit in under best?irnningsleden Bjtirk- och slagit sonder sammanhanget'

Indragning enligt ovan iir givetvis inte behovlig niir enmekanisk bokstavsfoljd inte

splittrar en betydelsem?issig samhorighet enligt ovan. Den kommer i huvudsak att

tillgripas endast vid liingre sammanhbngande namnserier. Nigon enstaka ging

kommer dock for overskidlighetens skull sidan indragning att till?impas dven ndr

den enligt vad som sagts egentligen inte ?ir nodviindig.

Uppstiillningen i e n alfabetisk serie innebtr att identiska namn i de bfida

socknarna behandlas under en och samma artikelrubrik men inom denna grupperas

sockenvis med Nederkalix (NK) forst och Tore (To) sedan.

En avdelning betitlad Huvudleder upptar alla de namnformer som i materialet

h?infor sig till respektive huvudled (hled). Huvudlederna stir i alfabetisk foljd och

efter varje sidan fortecknas samtliga till den fogade best2irnningsleder (bled). Ett
bindestreck efter bestiimningsleden markerar bestiimd form singularis: Asp- under

backe skall alltsi l2isas Aspbacken, Bastu- under berg Bastuberget etc' Ett efter

bindestrecket foljande bokstavstecken stlr for pluraliindelsen: Hogd-n under Sund
dr Hdgdgrunden osv. Simplexnamn star forst i varje grupp. Medhuvudled avses hir
vad man skulle kunna kalla toponyma huvudleder dvs dels sidana i det lokala milet
levande ord som klart syftar pi en viss typ av lokal, dels dven ett antal ord som inte

liingre 6r levande i milet men som i ortnamnssammanhang klart antyder vad for slags

lokaler de syftar p6.

Under rubriken Huvudledsgrupper har sammanforts grupper av huvudleder som

syftar pi samma typ av lokal.
En tabell Huvudledsfrekvenser redovisar huvudlederna i frekvensordning.

Ett avsnitt Si)rskilda namnbildningar redovisar de namn som i sig sjiilva inte direkt

refererar till bestiimd typ av lokal.
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Nederkalix och Ttire socknar

Abborr-
biicken bbarbd"kan - btickar NK: f . inom Niisbyns omrlde norrifrin till Bjumis-
triisket. 2. (enligt uppgift) frin Bjumistriisket till Nisbybiicken. - Uppgiften kan
dock betvivlas, di biicken ifriga pA Tk 25M NO bendmns Kvarnbhcken. 3. frin f d
Abborrtriisket vid Kiilsj?irv till Korpikin. - Abborrbiicken Tk 25M NO.
myran bbarm$yra - NK: iing pi Ytterbyns dgor vdster om f d Figeltriisket. -
Abborrmyran Tk 25M SO.
stenen obalp14n - NK: stor sten pi Bodskatan i Ryssbiilt. - Man har enligt uppgift
brukat fiska abborre vid stenen.
tjiirnenbbartsln-tjEirnarNK:1. vdsteromBjorkvattnet. -Aborrtj. Gn 30 SO,Tk
25MNO.2. i Borjelsbyn. -Aborrtj. Tk 25MNO. - DZirfinns enligtuppgift (gott
om) abborre.
triisket bbayyd,ska - NK: torrlagd sjo, numera Sngsmark inom Holmtriisk-KZils-
jiirv. - f d Abborrtriisket Gn37 NO, Abborrtriisket Tk 25M NO. - To: liten sjo
vdster om Kamlungetriisket. - Abborrtr. Gn 30 SV, Abborrtriisket Tk 25M NV.
addenbparaidn -To: liten udde mitt pi ostra sidan avTjiirutriisket Gn 30 SV. Med
undantag for Abborrbiicken 3. ovan, som fitt namn av att den kommer frin
Abborrtrdsket, anger namnen (riklig) forekomst av abborre.

Abborrmyrheden bparmorhdra - NK: hojdstrZickning vhster om Abborrmyran
ovan.

Abborrtriiskheden bbaTyaskhdra - NK: hojdstr2ickning vhster om Abborrtriisket
ovan.

Adam(s)skiftetddams!*ifta- NK: skogsskifte pi nr L8 KorpikS. - Namnet givet efter
en tidigare innehavare Adam. Uttalet ger ju inget besked om huruvida forleden
stir i nominativ eller genitiv, men s-los form 6r inte ovanlig i sammansiittningar
diir forleden anger innehavare; jiimfor de bida ndrmast foljande namnen. Skiftet
har alternativt kallats Isi Adams.

Adoltgirdan bdoltdZdba - NK: liten odling i Kiilsjiirv. - Forled iir lokal form av
namnet Adolf . En Adolt sdgs en ging i tiden ha tagit upp odlingen.

Aktsammyran hksamdAra - NK: slittermyr oster om Nedre Smitriisket i Gammel-
girden. - En soldat Aktsam uppges forr ha odlat myren.

i
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At-
grundet dhgrbaa- NK: 1. liten holme i Grannhssundet Ryssbiilt. 2. forutvarande

nu upplandat grund i Ryssbiilt, en av de s k Gaddarna. -^[o:1. den nordligaste

udden pi Rinon.2. udde pfl ostra sidan av Bergon. 3. holme vister om nordligaste

delen av Bergon - Algrundet Tk 25M SV. 4. litet grund i Sikniis. - For nr 3. i To

har l5mnats upplysningen att den 6r bevdxt me d al- och granskog, men dven for de

civriga giiller att forekomst av al varit namngivningsorsak.

grynnan dhgrbyrua - To: holme i Torefjiirden (Sikniisfjiirden) soder om byn

Sciren. - Uttal6t ovan anfors av Hulda Rutberg, men ovriga uppgifter verifierar

inte detta. Holrnen har allmiint kallats Alholmen,se nedan. Det ror sig inte heller

om nflgon typisk grYnna.

holmen dhhblrman - NK: en 6ng i byn Pitiinge. - Angen hr namngiven efter en

mindre hojd, diir det enligt uppgift forr vdxt al. Altetnativt har den kallats

Gammel-Alholmen. Se vidare Alholmbackentedan. -To: mindre holrne vid byn

Soren. - Algrynnan Gn37 NV, Alholmen Tk 25M SV. - Enligt uppgift tidigare

forekomst av al. I ndrheten finns dven Biorkholmen, Furuholmen ach Gran-

holmen.
lunden dhlbtry - NK: Aker pi nr 2 i Ytterbyn. - Tidigare vhl en aldunge ddr.

myran dhmbyra- NK: myr pi nr 2 i byn Rian. - Det uppges att diir virxer al.

skatan dpkbnn - NK: odlad mark i Pilinge. Har tidigare varit en kringfluten

udde. - Diir siigs forr ha Yaxt al.

tappen db.tkpan - NK: 1. en mindre holme utanfor Batskiirsniis. - Altappen Tk

25M SO. 2. en udde i Ytterbyn. - Inga upplysningar om forekomst av al forelig-

ger, och det iir tveksamt om namnbildningen iir folklig. Nagot otd tapp med

topografisk innebord 5r inte kiint och en betydelse jimforlig med den i hotapp ir
knappast tiinkbar. Jfr dock Starrtappennedan. Samma namn flterfinns ocksi med

syftning pA en gird och tidigare pi en holme utanfor Lule6, diir det funnits ett

sigverk. I ovrigt tycks namnet vara okdnt, men de tre namnen bor givetvis hillas

samman. For namnet vid Lulei har upptecknats uttalet dlhpan, ett uttal som

knappast gir att koppla samman med tridet c/, eftersom detta i Luledalen heter

alder,llksom f o dven i Pitebygden; endast Kalix-socknarna har formen al. En

gemensam ndmnare for alla tre namnen hr att de har ankn)rtning till sigverk'

Sidana finns ju siviil vid Lulei-lokalen som i Bitskdrsnhs. Och udden i Ytterbyn

ligger strax norr om Nyborg, som 6ven det forr haft ett sigverk. Det forefaller som

om Kalixnamnen lflnats frin Lulei-namnet, som kan vara utifrfln givet, mihdnda

av en agare vid sigverkets tillkomst. Det iir i varje fall en mojlig forklaring.

Huruvida det finns nigon term tapp med anknytning till sigverksrorelse kf,nner

man inte till.
udden abbdry - uddar NK: 7. i byn Piliinge.2. ibyrl Rolfs med namnvarianten

Aluddudden, en tautologisk epexegesform. - Pi denna udde vdxer det al.

iren ab@r74-NK: en numera uppgrundad holme i Sangis. - Aloren Gn 37 NO, Tk

24N NV/25N SV. - Tallbeviixt holme med alskog vid strinderna.
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Aldertriisket dQaybska-To: uttorkad sjo ungefiir 3.5 km VNV byn Viistanniis - f d
Ordertriisk kG 30 SM, Aldertriisket Tk 26M SV. - Trots det initiala ri-ljudet bor
man nog hiir riikna med formen alder trddnamnet 'al'. Mihiinda foreligger hiir
piverkan frin Rinemil, som har detta uttal. Herpfl tyder iiven just formen alderi
st[llet frir viintad normal Nederkalixform al for triidnamnet ifrflga.

Algrundheden QbgranhQ,ra- To: skogshojd i byn Sciren. - Ar enligt uppgift namngi-

ven diirfor att "Algrundet" ligger strax utanfor. Nigon lokal med detta namn finns

dock inte dhr, och mojligen isyftas det ntirliggande Alholmgrundet. Namnet kan

alltsfl vara en s k redukt av *Alholmgrundheden.

Alholm-
backen hlrhohmbdkan - NK: hojd vid dngen Alholmen i Piidng% se ovan. -
Mojligen br det denna hdjd som ursprungligen hetat Alholmen. J?imfor Alholm-
trddena.
grundet ilhhohmgrdna - To:. obetydlig holme norr om Alholmen i Soren. -
Namngiven efter liget.
grynnan Qhhobmgrdyna-To: liten 169 holme strax soder omA/holmenvidSoren.

- Namngiven efter laget. Alholmgrynnan iir liigre dn Alholmgrundet.
trfldena dhhohmtrdra - NK: iing i Piliinge invid Alholmbacken. - Detta faktum
jiimte det forhflllandet att namnet ju iir bildat till ettAlholmenkan viil i nigon min
styrka det tidigare gjorda antagandet att Alholmbacken dt den ursprungliga

Alholmen.

Allmansgrundet hlmapgrdna -To: grund i sodra delen av Ranofjiirden. - Almans-
grundet Tk 25M SV. - Det anforda uttalet" med lingt, dentalt / iir upptecknat av

en mycket siiker upptecknare. Man har dtirfor all anledning att forutsiitta l6ngt /,

n6got som borde foranleda en tolkning all(e)mans. Kanhiinda har grundet haft
nigon karaktiir av allmiinning.

Allmanvigen blmanvlen d - v€gan y - NK: en viig i Piliinge frin huvudbyn till
bydelen Bjdrnholmen och diirfor dven benhmnd Bidrnholmvdgen. - Namngiv-

ningsorsak 6r vZil den att viigen helt gir inom byns rimirken och alltsi varit en hela

byns gemensamma angel?igenhet.

Almansudden ohmapdd4 - Tci: udde pi norra sidan av Granskdret - Almansudden

TK 25M SV.

Almansviken bhmasvtflyka- To: vik pi vtistra sidan av samma o. - Almansviken Tk
25M SV. - Detta och nirmast ftiregflende namn bor givetvis hillas samman, och

det dr frestande att gora en jiimforelse med det tidigare berordaAllmansgrundet.

Det som forsvirar en sidan jiimforelse 6r namnens kakuminala /, som inte giirna

gir attforena med gammalt l6ngt /. Man har heller ingen anledning att ifriLgasiitta

den mycket siikre upptecknaren. En inte helt otiinkbar mojlighet iir viil att / i den

svagtryckiga stlillningen forkortats och di overgitt till kakuminalt. I si fall iir de

bida namnen att j?imstiilla med Allmansgrundet,vars namn dr tidigare uppteck-
nat. En parallell till rivergingen dentalt till kakuminalt / erbjuder ocksi forleden
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Almok- i nedan foljande namn, ddr man vdl snarast har att rSkna med ett
urspmngligt lingt /. I dialekter i bl a Dalarna, HSlsingland, Hiirjedalen och
Jlimtland har vdxtnamnet ifrAga dentalt /. Fliir framlagda forklaring bor ses som ett
tveksamt forslag. Nigon forklaring med utgingspunkt i ett ursprungligt kort /kan
jag inte erbjuda.

Almiikronningen bbmakrtirugen - To: en slitter pi viistra sidan av Falkberget i
Bondersbyn. - Dilr v[xer mycket almdke dltmaken'mjolke, Chamrenerion
angustifolium'.

Alskataudden Qbpkotadtlrc - NK: udde i Ytterbyn. - Alskataudden Tk 25M SO. -
Namnformen f6r viil se sorn en epexeges till ett iidre *Alskatan.

Al0rsgrundet Qtreq;grdaa NK: udde Sangis - Alorsgrundet Tk 25M SO. - Rund,
rdtt brant udde, som numera med en smal landtunga dr forbunden med Aldren.

Amandamyran amkndamdyra - NK: myr Ytterbyn. - Namngiven efter en tidigare
6gare. Aven vanligen tAtaa Mandamyran. Jfr vidare detta namn.

Ankargrynnan kgkargrdyaa-NK: litet overvattensgrund oster orn Rison i Sangis. -
Ankargrynnan Tk 25M SO. - Namngivningsorsak okiind.

Annarmyran hnarmgyra - NK: vildviixt myr pi nr 36 Nybacken i Minsbyn. - Ar
den andra i ordningen av tre smi myrar vid viigen mot Stormyran.

Annarsidan d napbra ellJppfl Annarsid an opa -hnapdlt - NK: odlad mark pi nr 31s Isi
Antons i Minsbyn. - Ligger ph andra sidan om Mdlsbacken frin byn riiknat. I
synnerhet det forst anforda uttalet dr en god illustration pA Kalixmilens benhgen-
het for forkortning av lingstavingar. Med bildningen Annar- mi jiimfciras det
fojande Anneberget. Namnet Annarsidan har halft appellativ karaktir.

Anneberget dryabdrla -- To: ett av de tre s k Vdsterbergen oster om byn Okvattnet.
De ovriga bergen i samma ricka kallas Forstberget och Tredjeberget. - Namnet
representerar en ovanlig bildningstyp. Det bor ju tolkas som annat berget'(det)
andra berget', en sammanstiillning som i ovrigt knappast tycks gi att bel5gga.

Ansto-
heden dnsfuhdra - NK: hojdstrbckning i Korpiki.
myran dnstum$yra - NK: myr i samma by.
tjiirn(en) AnstuJ*Ln - NK: tjiirn i samma by. - Anstotj. Tk 25M NO. - Forled i
namnen skulle kunna vara ett *ann-stuo '(den) andra stugan' med kontraktion i
hiatus. Det 5r dock osikert vad som kan ha avsetts med en *ann-stuga.

Antheden dathdra - Tci: skogsparti vid Lingforsbacken. - Forled [r personnamnet

Ante, kortform till Anders, eller mojligen dess finska motsvarighet Antti. Yem
denne Ante (Antti) var kdnner man inte till. Man liigger mhrke till den akuta

accenten som gdrna tillkommer personnamnforleder; jhmfor bl a n6rmast foljan-

de namn.
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Antomyran dntumfiyra - NK: myr vbster om Korpikan mellan Homyrfors och
Mansheden. - Antem. Gn37 NO, Antomyran Tk 25M NO. - Forled 6r person-

namnet Anton, men okbnt vem som avsetts.

Antomyrudden anturneAr&da - NK: rojning vhster om Korpikin. - Namngiven
efter l?iget intill Antomyran ovan.

Askskatauddenhs-kota&fu.t-NK: udde i Kiilsjiirv. - Det iir inte tr2idnamnet ask som
.ingar, eftersom asken overhuvud inte finns hiir. Namngivningsorsak iir i st2illet

den att man forr brdnde pottasfta pfl platsen. Udden torde ursprungligen ha hetat
* Aslcskatan, tidigare mojligen * P ottas kskatan.

Asp'
backen dspbitkan - NK: 1. backe i Innanbiicken.2. ut.dspbkku en' kulle i byn

Strikaniis.
hultet dsp&rbr4lla NK: en skogkulle i Sockentriisk. - I forleden triidnamnet asp.

liinningen dsp liru.gan-NK: enliinning'bitlandningsplats' i Bodtriisket. - Diir har

enligt uppgift forr stifit en asp.

stranden dspstrhta - To: strandparti vid Toreiilven sdder om Lingforsbacken.
stycket ris-ps/&p/ga - NK: 1 . forr namn pi en 6ker i Bodtriisk. - Det lZir ha stett tve
aspar pL tegen. 2. en irker pi Grubbniisudden nr 2. - En asp har stfltt diir.
vattnet dspvdtna - NK: sjo (6ven bebyggelse). - Aspvattnet Gn 30 SO, Tk 25M

NO. - Liksom i de foregiende namnen iir forled iiven hiir triidnamnet asp. I
nirheten sjon Bjdrkvattnet.

Asphultmyran dsphultmfyra - NK: myr vid Sockentr?isk. - Asphultmyran Tk 26M

SO. - Namngiven efter liiget vid Asphulte, ovan.

Aspskataudden dspskotabfu"r -To: udde pi ostra sidan av Vittriisket i Sikniis. -
Aven hiir torde man ha att gdra med en epexegetisk form liksom i Alskataudd.en

och Asks kataudden ov an.

Aspvattenmyran hspvetnmdyra - NK: myr strax soder om si6n Aspvattnet ovan. -
Aspvattenmyran Tk 25M NO. - Namngiven efter lZiget.

Aspvattenstormyran AspvatgstQprmdAra -NK: myr nordvdst om sjon Aspvattnet. -
Aspvattenstormyren Gn 30 SO. ,{spvatten-Stormyran Tk 25M NO. - Ar den

st<irre av de bida myrar som har anknytning till sjon Aspvattnet.

Ava-
bron ovabr1u -T6: bron over Idb?icken pi gamla kustlandsviigen. - Benbmnd

efter liiget strax soder om Avan, en obetydlig utvidgning av bhcken.

forsen ovafof4- To: fors i Forsfln vid dess inlopp i Moriiirvavan) vataY namnet.
giirdan bvadaZtra- To: odling i byn Overmorjiirv. - Har fitt namn efter sitt liige
intill Morjiirvavan.Nilgra smi overvattensgrund i ostra delen av niimnda ava har
kallats Av agdr dorarna bv aQ7 qhftqran.
holmen bvahdhmen - NK: holme Ryssbiilt. - Ligger i si6n Avan.
hiillorna bvahd"lan - NK: bergknalle Ryssblilt. - Ligger intill den skAvan.
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Ava-

ronningen bvarhru.gian - To: lindor vid sodra delen av den s k Viistanniisavan,

varav namnet.
sundet bvasQta - NK: sund i Ryssbiilt. - Avasundet Tk 25M SO. - Mellan Avan
och Piliingefjiirden.
iingena bvathyr7{4a - NK: myriing i Ryssbiilt. - Ligger strax vister om Avan.

lsandvan-NK: liten sjo i viistra delen av Ryssbiilt. - Avan Gn 37 NO, Tk 25M SO.

- T<i: en obetydlig utvidgning av ldbiicken strax fore dess utlopp i Torefjiirden. -
Avan Tk 25M NV. Ordet avabetecknar en avskild, mindre utvidgning av vatten

eller vattendrag. Upptriider iiven som huvudled i nigra namn.

Babbgrundet bdbgrbnaTo: udde i byn Sikniis. - Babbgrundet TK 25M SV. - Forled
torde vara en kortform Ba bb till Barbro, dven om en sidan form numera inte tycks
kunna bel?iggas pi orten.

Back-
backenbdrkbitkan-NK: backknalle pi nr 4 Ryssbiilt. - Namnet iir givet diirfor att
backen ifriga ligger nedanfor girden Backen.

giirdan Uakdzdha - NK: /. lindor pfl nr 5 i Pil2inge. - De har tillhort girden
Backen.2. odladmark pi nr 7 i Rolfs. - Ar ett inhiignat omride pi gdrdsbacken.

3. Odlad mark pi nr 4 i Ytterbyn. - Marken ligger nedanfor Sarnelbacken.

hedenbdtkhitra-To: hedmark norr om girdarna Backen i Vdstannls, Overmor-
jiirv.
katvhiignen bdkahvhiryna - NK: odlad mark pil nr 2lsigirden i Pfllinge. -
Marken har tillhort girden Backen och varit kalvhdgnad.
ronningsholmeibdkrorushblman - NK: skogsholme i Piliinge. - Den ligger pi
den s k Ronningen, pi det skifte som tillhor girden nr 1. Backen.

sommarfuset bdksomarfhqrsa - NK: (forutvarande) sommarladugird, Storon. -
Den tillhorde en gflrd Backen.

stycket bdil-csthyl$,a - ikrar - NK: 1. i Bodtrtisk. - Akern ligger i en backe.

Numera iir den forsvunnen i sin ursprungliga form. 2. pLm 2 i Piliinge. - Den
ligger pi en backe. 3. pi nr 5 i Piliinge. - Ligger pi en liten forhojning. 4. odlad
mark pi nr 6 i Vallen, Rolfs. - Omridet belbget nedanfor en backe.

tsgen bdtkthan - NK: iker pi nr 3 i Holmbacken i Piliinge. - Akern beliigen
nedanf<ir en backe, men gardsnamnet Holmbackenkan ocksi ha spelat en roll i
sammanhanget.
Slrern bdkaka4 - NK: linda ph nr 2 i Ryssbiilt. - Ligger pi en backe. I det

upptecknade uttalet har nog liingdstreck blivit uteliimnade. Det forsta k bor vara
lingt, och ar itminstone halvlingt.

Badfiskviken bkfa2skvdlka - To: en vik pfl Orrskatan pi ostra sidan av Ranon. -
Det iir en grund vik d?ir badfisken, dvs id och giidda, brukat ga upp och "bada",
'sti i vattenytan och sola sig'. Forr drog man not i viken.
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Bak-
giirdan bek{z,Qha, w. bakj6Q4 - NK: odlad jord i Rolfs. - Namnet diirfor att
marken ligger bakom Finnsliittbacken. Det angivna uttalet medger dock iiven en

tolkning'backgirdan'.
myran bakmdyra, bdkmbyra myrar - NK: l. i Bodtr?isk. - Bakmyran Tk 25M

NO. - Liggei frin byn riiknat bakom sjon. 2. i Lomben. - Ligger bakom

Hemberget vid byn.
firbakrd - NK: myr2ing i Kiilsjiirv. - Man uppger att dess l?ige bortom Friingsrd

givit upphov till namnet.
vtken bakvdyka - T6:.1. vik pi Rinon. - Ligger frin girdarna riiknat bortom
Viistiviken.2. vik pfl Bergon. - Bakviken Tk 25M SV. - Har frin girden rziknat

ett bakre liige i forhillande till Kohamnen.

Bakbergmyranbkkbenm$yra-myrar NK: 1. i Gammelgfrrden. - Ligger frin byn

riiknat bakom Sdgberget.2. i Hiillforsen. - Backbergsmyren Gn 37 NO, Bak-
bergsm. Tk 25M NO. - V?ister om byn, rakt bakom ett berg' 3' i Mansheden. -
Bakom Storberget.4. i Myrdalen. - Frfln byn r?iknat bakom det s k Hemberget.

Namnformen skall alltsi tolkas 'myren bak berget'.

Bakbergtjiirnen bQkbenYstn - NK: tjiirn i Korpikfl. - Bakbergtjiirnen Tk 25M NO'

- Den ligger frin byn sett bakom Srorb erget ochkallas alternativt Storbergtiiimen.

Jiimfor f o friregiende namn.

Baki dalen bah-ddbo - To: lindor i Kamlunge. - Ligggr frin byn sett bakom

Eliasbacken, dZir det funnits en tidrdal, som f<iranlett riamngivningen'

Baki fuset bakt.;fdqsan - NK: 7. iker pA nr 4 i Ytterbyn. 2. odlad mark pi nr 1 i
T.antj?irv. 3. odlad mark pi nr 3 i Korpik6. - Odlingarna 6r namngivna efter liiget

bakom fus et'ladugirden' .

Baki grundetbekt -grd4an - NK: iingsmark pi nr L i P6.Ll?inge. - Ligger i forhi.Lllande

till girden Backen pi bortre sidan av Grundet, en skogsholme mitt pi en iing.

Baki holmen'bah-hdhmo - NK: iingsmark pir.r 7 i Ryssbiilt. - Ligger fran
huvudbyn riiknat bakom bydelen Holmen. Kan alltsi skrivas Baki Holmen.

Baki landet bah-ldtan - NK: i Piliinge. - Havssidan, dvs frin byn riiknat bortre

sidan av udden Fagerdren.

Bakustubackenbhkostubd&an - NK: girdsbacke pi nr 5 i Minsbyn. - Enbakustuga

bdkostilo 'bagarstuga' stod tidigare i niirheten. Den odlade marken diir nedanfor

kallades Balcstubacktegarna bbkostubaktian.

Bakustustycketbhkostusttlyfia- iLkrar NK: /. pi nr L7 i Ytterbyn. - I niirheten av

enbagarstuga.2. pirr 6 iVa[en, Rolfs. 3. odlad mark pbmZiStrikaniis. 4. d:oi
Korpik6. - Aven for nr24harvdinlirhetentill enbagarstugavarit namngivnings-

orsak.
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Bakutriisket bakotrd,ske - To: sjo inom Tore kyrkbys omride, nordcist om byn. -
Bakutriisket Gn 37 NV, Tk 25M NV. - Man kunde ttinka sig att hZir foreligger en
elliptisk form for ett *Bakustutriisket, men sjons liige ca 3 km utanfor sjiilva
bebyggelsengor attman 6rtveksam omhuruvida diirlegat nigonbagarstuga.Helt
uteslutet iir det kanske ?indi inte. Inte l6ngt frin sjon ligger Kokesbiicktjiirn, och
b2icken diirifrin, Kokesbiicken, rinner tt i Bakutriiskef. Frirleden Kokes- torde
Stergi ph ett * Kokhrzs- och diir kan ha funnits nigon enklare mer tillfiillig stuga
med eldstad. Nigon annan forled Baku- iin den som har samband med bakning
finns inte heller.

Bakvalen m-bakvdhu - NK: udde pi Storon. - En bakval iir ett enkelt vindskydd
bestiende av ett vanligen i en sluttning uppbyggt sluttande tak, ofta med sidov2ig-
gar men <ippet framtill. Ordet bakval bor for ovrigt etymologiskt iterges bak-vdrd
'ryggskydd'. Udden har iven kallats Bakvaludden bkkvqhQQry. I nirheten finns
Balatalhiillorna b hkv gtrhd"Ian och B akvalmyran b kkv qhmdy ra.

Bankabacken b bgkab,6kan- NK: skogsholme pi Frammigirden, Storon. - Namnet
enligt upptecknaren "av att backen gir i bukter och krokar". Forled iir egentligen
ett adjektiv bankogtillbank'sandbank, grusvall' etc. Adj skall kanske tolkas som

'guppig'.

Bastu-
backen bbsnbdkan-NK:1. kullepinr L iRian. 2.backe pinr4iMinsbyn.3.
Backe pi nr 5 i StrekanAs. - For dessa lokaler har uppgivits att en baslu'iorkhus
f<ir siid, viisentligen korn' stitt intill. Nr 3. har alternativt benimnts Knabben. -
To:ikertegiTjiirutriisk. -Enbastufortorkningavsiidsiigshastittinvidikern.
berget bbsnbdqa - NK: berg pi nr L Korpiki. - En kornbastu har ftirr stett pe

omridet. - T<i: berg vister om Smitriisk. - Bastuberget Tk 26L SO. - Namngiv-
ningsorsak vil densamma som for det forra namnet. Berget ligger dock vid
Bastutriisket i Rinei socken och kan ha namngivits efter detta. En svacka pi
berget har kallats B astu.b ergsv eget b dstab arqw dg a.

danbdstaira -To: bakvatten i Kalixiilvenvid Kamlunge. - Det ir enstor eda ddr
forsen snurrar runt. - N6got minne av en bastu dtr har man inte, men kanske har
diir funnits en fiskekoja.
grundet bbstagr&na - NK: litet grund i Stortriisket vid byn Stortr?isk. - P6

stranden intill hade man forr enbastu. Samma namn iterfinns iiven i Gammelgir-
den och RyssbiiLlt, det sistniirnnda med syftning pfl en av Gaddarna.
grynnan bbstagrdyrua - NK: grund, Storon.
heden boslahdra - NK: 1. hedmark pi Gammelgirden nr 10 vid Kiilsjiirv. -
Ligger vid Bastutjdm, varav troligen namnet. 2. d:o i Korpiki. - Namnet enligt
uppgrft av att pi omridet finns (fanns?) en ugn av bullersten 'kullersten', si
gammal att ingen hort talas om vad dbr funnits. Man gissar dock pi att den ingitt i
en bastu. - To: vid KosjZirv. - Troligen syftar bastu pi en iiLldre fiskekoja.
holmen bbstahdlrmen - To:- 1. holme sydost om Rflnon. - Bastuh. Gn 37 SO,
Bastaholmen Tk 25M SO. 2. liten holme i Tjirutrisket. - Bastaholmen Tk26L
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SO. - Diir fanns forr en liten byggnad som vhl betraktats som en bastu. Liknande

tolkning vdl dven for nr L.

Bastu-
klippan bbstakhq,ipa-NK: klippformation i Minsbyn. - Namnet sannolikt av att

den ligger ph Basruudden.

knabben b b;nkndban- NK: iker pi nr i Piliinge. - Diir har forr stitt en b asru fdt
torkning av korn. A'kern ligger lite hogt, diirav -knabben.

ladan bb;tal6ra - NK: forr lada pi nr L7 Uppigarden i Ytterbyn. - Ladan var

uppbyggd av virke frin en gammal bastu, dirav namnet.

myran bdstambyra - NK: myr Lilla Lapptr?isk' - Bastamyran Tk 25M NO. -
Ingen uppgift om namngivningsorsak.
rffet bbstarfisa - NK: stenrcise i Ryssbiilt. - Inga ndrmare upplysningar. Efter
liiget vid en bastu?

stycket boglas t6ylse-NK: Skrar i Bodtriisk, Borjelsbyn, PSlzinge och Ytterbyn. -
De har viil legat inid en bastu.

tegen bb;tatQgan -NK odlad mark i Ytterbyn. - Tci: Kornteg i byn veniksel. -
Liigesangivande namn?

tjiirnen bss-tal*in - NK: tjiirn pi nr L0 i Gammelgi.rden, vid Kiilsjiirv. - En

gammal bastuhade flyttats dit och anvints som skogskoja.

udden bhstafifu.t - uddar NK: /. i Kalixblven pi Rian nr L. - Forr stod dtir en

bastu, dir man rokte n?itting. 2. i Minsbyn vid Stortriisket. - Udden siigs forr ha

varit bebodd. 3. i Piliinge vlster om Furuniiset. - Har dven bend'mnts Furuniisud-

den. -To: i Bondersbyn pi vbstra sidan av hlven. - Ddr fanns forr en fiskekoja,

bastu, ddr bybor brukade bo niir de fiskade lax och sik i 2ilven.

ugnenbbstadrnn-To: vik pi ostra sidan av Bergnbset i Sikniis. - Viken iir svagt

halvminformad och har viil liknats vid en murad ugnsoppning. Ingen bastukdnd

diir.
ikerstycket bb;ta(2kep1bu,ts"- NK: 6ker pi nr L i Pilzinge. - Namnet tycks vara

ensamt om huvudle den -dkerstycketbland namnen pi ikrar; i ovrigt anvdnds det

enkla -sfycket, vid sidan av -dkern, i dessa nalnn. Jfr bl a Bastustycket ovan.

Ordet bastu betecknar smi enkla byggnader med varierande funktion, dven

brukade som tillfiilliga bosttider. Det gemensalnma iir att de 2ir forsedda med

eldstad av skiftande slag, vanligtvis dock av enkel konstruktion'

Berg-
hamnen barthdruna-To: o i Tore skiirgird sydost om Rinon. - Berghamn Gn37

SO, Tk 25M SO. - 6n bestir praktiskt taget av ett enda berg, som i nordviist iir
mycket markerat. Pi norra sidan av on finns spar av en gammal/iskehamn, och

hogt uppe i skogen finns gamla bdtltinningar.

ladan bbnlilra - NK: lada pi nr 2 iPhldnge. - Har tillhort gflrden Berget.

hdenbdnldTra- To: namn pi viistra sidan av berget R ivelntort omlagnatriisk' -
Betyder'bergsluttningen'.
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Berg-

myran bbnmdgra- myrar NK: /. i Piliinge. - Pi en liigr e del av Aberget. 2. phnr
1 i Lilltjiirnslandet. - Ligger vid vitvattenberget. 3. pi nr g Rolfs. - Invid
Rudtriiskbergef. -Tri: /. Pi Rinon. - Invid Degerberget 2. i Forsbyn, yttermor-
jiirv. - Bergmyran Tk 25M NV. - Vid en hojd.
niisetbe4dsa-To: ett markerat niis soder om byn Sikniis. -Bergniiset Gn 37NV,
Tk 25M SV. - Hela niiset bestir av ett markerat berg.
selet bdnsala - To: lugnvatten i roreiilven soder om byn L6ngsel. - Girden
Berget i Morjtirv har brukat sli hiir.
tjiirn(en) bbnysin - NK: tjiirn inom Gammelgirdens omride. - Djuptj. Gn37
NO, Bergtjiirnen Tk 25M NO. - Tjiirnen ligger vid ett ratt brant berg. Den dr
ocksi ganska djup och kallas dven Djuptjiirnen.
trlisket bhntras-ka - NK: sjo nordost byn Rian. - Bergtr. Gn 37 NO, Bergtriisket
Tk 25M NO. - Sjon iir omgiven av berg. - To: sjo oster om Kamlunge. - Bergtr.
Gn 30 SO, Hiiggmanstj. Tk 25M NV. - Sjrin ligger alldeles intill (bakom) det
storu Hdggmansberget. Den kallas 2iven for Hiiggmanstjdrnen.
6n bbnd -To: stor skiirgirdso. - Bergon Gn 37 NV, Tk 25M SV. - On iir hoglbnt
och har itminstone ett markerat berg.

Berghamnklippan bhnhamnkWpa - To: stenholme nordvlist om Berghamnen. -
Berghamnklippan Tk 25M SO;

Bergmellan bhnmtla - To: hojdstrtickning i Bondersbyn. - Ligger mellan de betyd-
ligt hogre bergen Falkberget och Raggdynan. Leden -mellan hr en postposition.

Bergmellanheden benmilah{,ra - To: hedland oster om Overmorj?irv. - Ligger
mellan Galberget och Lill-Galberget. Jfr foregiende namn.

Bergniis-
skatan bb4askdtan - To: yttersta delen av Bergniiset - Bergniisskatan Gn 37 NV,
TK 25M SV.
sundet bhnnas$ta - To: sundet soder om Bergniisskatan. - Ar egentligen tvi
slund Lill-Bergniissundet mellan yttersta udden och ett niirliggande grund samt
Stor-Bergniissundet mellan detta grund och Stora Fdron.

Bergstjiirn(en'l bdpt*Ln - To: tjiirn oster om byn Kamlunge. - Bergtj. Gn 30 SO,
Bergstjiirnen Tk 25M NV. - Ligger vhster om och intill det markerade Hiigg-
mansberget. Oster om samma berg ligger Bergtri)sket.

Binberget binbbfia-To: bergvid byn Gallbergstriisk. -Bindb. Gn 30 SO, Binberget
Tk 26M SV. - F<irleden iir nigot tveksam men kan vara en ibland belagd kortform
Bin till mansnamnet Krispin.

Binstranden binstrQta Tci: slitter soder om Smitriisken i Overmorjiirv. - Samma
forled som i ndrmast f<iregiende namn.
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Binn-
holmen btnhdhman - NK: udde i Ryssb2ilt. - Binnholmen Tk 25M SO. - Forled
torde vara det frin olika hill, bl a i Viisterbotten, belagda binna'bjiirnhona'.
myran bmm$gra - NK: myr i Riniisudden. - Binnmyran Tk 25M SO. - Samma
forled som i foregiende namn.
iren binbry4 binbq4 - NK: grund Vinafjiirden. - Binnoren Tk 25M SO. - De
anforda uttalen ger motstridiga upplysningar. Det ror sig antingen om det tidigare
anfrirda kortnamnet Bin eller ombinna 'bjornhona'. Med anledning av att det ror
sig om ett relativt litet grund br viil den sistndmnda mojligheten mindre sannolik.

Binnmyrblecket binrnarbhd,ka - NK: liten tjiirn pi Binnmyran ovan. - Tjiirnen har
vare sig till- eller avlopp och bor ha kunnat betecknas som'bldnkande, lysande'.
Nigot appellativ bleck med en sidan innebord finns dock knappast i milet.

BinnmyrklintenbmmoyrkWnt !- NK: litet berg i Riniisudden. - Namngiven efter
liiget invid Binnmyran.

Bjugbiicken biq(h)bd"kan - NK: biick som utgor griins mellan byarna Minsbyn och
Strikaniis. - Bjurbiicken Tk 25M NO. - En upptecknare har fett beda de anforda
uttalen, det ena frin Minsbyn, det andra frin Strikaniis. En annan upptecknare
anfcir endast uttalet bul-. Han upplyser ocksf, om att man aldrig hort talas om att
htir skulle ha funnits bjur'bixer' . Nigot uttal med r foreligger inte heller. Med all
sannolikhet Sterger forleden ett bjug'bojd, krokig'. Man kan jiimfora fun bjrtgr
med ndmnd betydelse, ett ord som dven iterfinns i norska dialekter och iir belagt i
fornsvenskan. Pihl Okm s 283 anfor ett biqbdpnt'hju,lbent' och Nordstrcim Gamla
typord s 5 ett biobent med samma betydelse; hos Widmark Ordb s 7 finner man
bjugbent, Umemil. Rutberg 1924 s 89 uppger frin Kalixmilet variantformen
btuhbd,nt. Att det nhmnda b jug inghr i namnet stryks av att biicken ett stycke upp
har ett par markerade krokar.

Bjumis-
bergetbiqrubasbdqa-NK: markerat berg vid byn Holmtriisk. -Bjumisberget Gn
37 NO, Tk 25M NO.
myran biqmbxmdyra-Tl: myr vid byn Bjumistriisk. - Bjumismyren Gn 37 NV,
Bjumismyran Tk 25M NV.
trisket biqrnbwtras-fte - NK: betydande sjo nordost Niisbyn. - Bjumistrisket Gn
37 NO, Tk 25M NO. Fcir denna anfors dven ett alternativt uttalbtmtstrd"ska. -To:
f d sjo vid byn Bjumistrlisk. - Bjumistriisket Gn 37 NV, Tk 25M NV. - Forleden
Bjumis- erbjuder inga siikra anknytningar till vare sig finskt, samiskt eller svenskt
sprflk. Namnen miste betraktas som dunkla.

Bjurbdcken Tk 25M NO. Se Bjugbdcken.

Bjurtjiirnarnab|4,7;slnan - To: tvi tjiirnar soder om Sikn?is by. - Bjurtj"u Gn 37 NV,
Bjurtj?irnarna Tk 25M SV. - Det iir trots uttalet med all sannolikhet ordet bjur
'bdver' som ingir; r har ju liitt assimilerats med 17.



26

Bjurtjiirn(en) bi4*in-To: tjiirn oster om Torbole. - Bjurtj. Gn 37 NV, Bjurtjiirnen
Tk25MNV. - Aven hiir bor man ansittabjur'biwer'. Tjbrnen 6rrund, inte bojd.

Bjiissen (rst) blis-r"r-To: holme i Kamlungetrisket. - Bjiissan Tk 25M NV. - Samma
uttal iir upptecknat av tvi skilda upptecknare, den ena med friregiende preposi-
tion, den andra utan. Det iir d?irfor tveksamt om namnformen skall uppfattas som
bestiimd nom mask sing eller bestiimd dativ sing fem. Troligen ror det sig om en
maskulinform, eftersom namnet bcir ses som en ellips till Bjiissholmen, som
iterfinns pi den gamla ekonomiska kartan. Sannolikt ingir i namnet ettbjdss(e),
ett (?noa)ord for bjdrn.

Bjtirk-
grundet bjdrkfirana - To: liten holme i Tore sk?irg6rd. - Bjorkgr. Gn 37 SO, Tk
25M SO. - Holmen uppvisar ingen pitaglig forekomst av bjdrk, men den ligger
riitt ntra det betydligt storre Bjdrlcskiiret, ochdet 6r sannolikt detta som foranlett
namngivningen. Eventuellt rrir det sig om en ellips (redukt) ur ett iildre *Bjdrk-

skdrsgrundet.

holmen bjd*hbbmen -NK: liten holme i Mjotriisket norr om Gammelgirden' -
Holmen iir beviixt med bidrk. - To: holme utanfcir byn Soren. - Bjorkh' Gn 37

NV, Bjorkholmen Tk 25M SV. I niirheten finns dtvenAlholmen, Furuholmen och

Granholrnen
myran bli"rkrnbyra - To: slitter i byn Overmorj2irv'

skatan b1d*skbian- To: udde pi nordviistra sidan av Stortrhsket i Soren. - Liige

se Bjorkskataberget.
skiiret bydrtcsysbra- NK: skiirgirdsholme VSV Karlsborg. - Bjorkskiret Gn37

NO, Tk 25M SO. - To: bidrl<st*era skdtgirdsholme oster om Berghamnen. -
Bjorkskiiret Gn37 SO, Tk 25M SO.

svedjan bjdrt(pwirya- NK: mindre hojd i Pilange. - Har av meddelaren beteck-

nats som en "bjorkbacke"' - To: litet berg norr om byn Okvattnet'

det ror sig om ett personnamn i forleden. - To: bidrkbdn slitter i Veniksel vid

Tcireiilven.
vattnet bybrkvktna- NK: sjo i socknens nordostra del. - St. Bjorkvattnet Gn 30

SO, Stor-Bjorkvattnet Tk 25M NO. - Sjon kallas vanligen endast si. Uttalet

stdqrbjbrkvd7na, som nigon ging hors, forefaller attvara piverkat av kartans

,u-ofor*, som viil skapats som en motsats till Lil/-Bidrkvattnetli.flbprkvktna en

p6 orten giingse beniimning pi den intilliggande mindre sjon. Intill finns dven sjon

Aspvattnet.
vtkenbld?kvq*a-NK: vik pfl Storon. - Namnet iir formodligen givet i anknyt-

ning till den strax soder om viken liggande Bidrkudden'
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Bjtirkskataberget bldykskotabhyla - To: berg vid Stortriisket i S<iren. - Bjorkskata-
berget Tk 25M NV. - Ligger pi udden Bjdrkskatan.

Bjiirkskiirshiillarna blbrlcsSseqhd,lan - NK: klipph2illar. - Ligger vbster om Bjork-
skiiret ovan.

Bjtirkuddvarbiittnena bldtkadvarbbtna - To: plats ndra land i Venikselet i Toreiil-
ven. - Ar en grund del av selet nordost om Bjdrkudden. Vintertid gir vatten upp
pi isen, och pi virarna gar selet upp tidigt diir. Det anses bero pi att vattnet 6r
varmare diir; en viirmsel vdrmsel (fem) finns diir. Jiimfor Srilguddvarbdttnena och
Vsrbdttnena.

Bjorn bje4- NK: skiirgirdsholme i socknens ostligaste del. - Bjorn Gn 38 NV, SV,
Tk 24N NIV/25N SV. - Enkla namn av denna typ 2ir ytterst ovanliga hiir. Det iir
diirfor mojligt, att det ror sig om en elliptisk form av ett iildre * Bjdmo. For detta
talar mdjligen 6ven ons finska namnform Pyomd med slut-o och inte som man
kanske viintat sig -i.

Bjiirn-
bergetbjd4bhyja-To: kraftigtbergviister omBjumistresket. -BjornbergetGn3T
NV, TK 25M NV.
biicken bjd4bakan - To: b?ick vid Bjumistr?isk. - Bjornbbcken Tk 25M NV. -
Biicken rinner in i norra delen av sjon Bjumistrhsket, i niirheten av Bjdrnberget,
och namnet torde anknyta till detta.
dalen b1 e4Q44 - NK: I . myr vid Orrtriisk 2. odlad mark pi nr 1s Korpiki. - To : dal
iBondersbyn. -Bjorndalen Tk25MNV. - Ingen uppgift om namngivningsorsak.
holrnen ble4hdhman - NK: udde Piliinge. - Bjornholmen Gn 37 NO. - Var
tidigare holme men iir numera landfast. Namnet betecknar dven en bebyggelse.
myran bye4mdgra NK: 1. myr i socknens ostra del. - Storbjornmyren Gn 30 SO,
Bjrirnmyran Tk 25M NO. 2. odlad mark i Sangis. - Var forr myr.
Oren bje4@24 - NK: holme vid Bitskiirsniis, dir det forutvarande sigverket
Axelsvik 169. Namnen ph Bjdrn- anger shkerligen tidigare forekomst av bjorn,
varaktig eller tillfiillig.

Bjtirnholmladan blb4hohmftira - NK: lada pi nr 2 och 4 i Piliinge. - En person frin
bydelen Bjdrnholmen har en ging iigt ladan.

Bjtirnhussundetbyb4hosrl/a - NK: sund? i Korpiki mellan Ostra och Norra Varpet.

- Angivelsen dr osbker. En annan uppteckning meddelar att en svacka vid iilven
(Korpikin) som forr var sund har kallats Bjornsundet bjbasdte. Sannolikt avser
de bida namnen samma lokal: Bjomhw- :'bj<irnide'?
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Bladagriis-
myran bbbragrasmdyra - NK: myr vid Granin.
sundet bhbragrasdta - To: del av Starrsundsmyrorna i socknens vlistligaste del.
udden bhbragrest.dn -To: udde i Venikselet i Toreiilven. - Det foreligger olika
uppgifter om vad bladagrds ?ir for nigot. En meddelare (NK) sager att "dir vdxer
ett slags starr med blad overst och som kallades bladagriiset". En annan menar att
det ror sig om vattenklover, Menyanthes trifoliata, som vdxer mycket vid Blada-
griissundet; vattenklover kallas dock vanligen missne. Och en tredje menar att det
[r friga om ett vattengris med lansettlika blad som flyter pi vattnet. Som synes

stridiga uppgifter som inte bidrar till att klara ut vad som menas med bladagriis.
Kanske har ordet rent av olika innebord pi olika hell. Att det ror sig om nigon
griisliknande vattenvdxt torde dock sti klart. Miirk "blad som flyter pi vattnet".

Blicken rsr bhd,pku- NK: kulle pi Rolfs nr 4 (:6t 1niis). - Namnet kommer sig av

att en sigverksman tidigare liit bygga ett utsiktstorn pi kullen och uppkallade
detta med det kiinda Breidablick. Av ortsbefolkningen kallades det vanligtvis
Blicktornet bhq,tktQq4a. Tornet 6r sedan liinge rivet men har liimnat efter sig

namnet pi den kulle diir det stod. Den har dven bendmnts Grytntxhiillan eller
Abergshtillan. Det finns stenhiillar pi kullen.

Blomsj0n? bbdqmsfin - NK: uppges vara en liten sjo pi Storon. - Formodligen
foreligger hir en missuppfattning av namnet Bldmesosidn.

Blflbiirberget bhbberb&r/a - NK: berg norr om Grantrhsket, oster om Overmor-
jiirv. - Enligt uppgift vdier det mycket bldbiir ddr.

BHbnr(s)grundetbbqbargr&rua elbhipbep :--. - NK: liten holme SO om Ytterbyn. -
Blibiirsgr. Gn 37 NO, Blibiirgrundet Tk 25M SO. - Det foreligger alltsi uttal
siviil med som utan -s-, men uttalet utan s 6r utan tvekan att se som genuinare.

Holmen har dven kallats Bldbdrholmen bhqbarhdlrman.

Blflgriismyran bhbgrasmdyra - To: myr mellan Bredtriisket och Mjolafors. - St.
Bligriism. Gn 30 SV, Bligrlismyran Tk26M SV. - Nigon bestiimning Storahar
aldrig brukats'genuint pi orten. Diiremot finns diir intill en Lill-Bldgrdsmyran
lilbhagrasmbyra. Jdmfiir ett liknande forhdllande vid Bjorkvattnet. Okdnt vad
bldgr?is dr.

Blflmesosjiin bhi2mtsuslin - NK: en numera ndstan uppgrundad tjiirn pfl Storon. -
Blimissusj. Tk 25M SO. - Ordet bldmesa bhi2misu, iven benbmnt enbaft mesa
raisu 'vassla', betecknar en numera inte ltingre forekommande matr?itt som till-
lagades genom att uppkokt mjolk tillsattes med fil eller ostlope, si att den ystade
sig. Namnet hiirleder sig ur den bliaktiga vassla som di bildades och som its
tillsammans med den ystade mjolken. Riitten anvdndes ofta som matsiicksmat.
Enligt en sdgen i bygden skall sjon ha fett sitt namn av att en Ryssbiiltbo spillde ut
sin "blimesobytta" diir en ging pi en resa till Kalix. Tidigare var nlimligen
Bldmesosjon del av ett sund mellan Storon och fastlandet. En naturlig forklaring
iir dock att sjon kan ha haft en grumlig, bliaktig fiirg som piminde om "bldrnesa" .
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I Rinei socken finns en sjo med samma namn, och om den uppges att den
visserligen har klart vatten men att det pi bottnen finns ett slags k?illor "sortkdl-
lor" 'dykiilor', som kan ha fciranlett att vattnet liknade "bldrnesa".

Blisarhedarna blresarfub2dan - To: hedmarker i vlstra delen av socknen. - BlSsar-
hedarna Tk26M SV. - Namnet torde ha samband med girden Bldsars i Tore
kyrkby, efter en tidigare milit?irmusikant,'1bl6.sare".

Bliitmyran bbdwtmbara - myrar NK: 1. i Rolfs - Blotmyren Gn 37 NO, Blotmyran' -^ -*
Tk 25M SO. - Man gick pi skidor nbr man biirgade ho diir och drog hobordorna
pi sliidar. 2. odlad mark pi nr 3s i Minsbyn. - Var forut sank mark. 3. myr i
Lomben.

Bockholmen bskh&hrnan - NK: holme soder om Sangis. - Bockholmen Tk 25M SO.

-Tii: bdkhehmanholme i Yttermorjiirv. - Man har viil tidvis brukat ha bockarpir
holmarna. Pi finska heter holmen Pukulmi.

Bockonbdkd-To: skiirgirdso vdster om Rinon. -Bockon Gn 37 SO, Tk 25M SV. -
Vdl samma namngivningsorsak som foregiende.

Bod-
berget bdqberpa - NK: 1. berg vhster om Korpiki och Orrtriisk. - Bodb. Gn 30

SO, Boberget Tk 25M NO. :- Inga uppgifter om bodar, men nflgon av de ndmnda
byarna kan ha haft fdbodar pi berget. 2. berg pi griinsen mot Karl Gustavs
socken. - Bodb. Gn 30 SO, Bodberget Tk 25M NO. - Enligt uppgift har
Korpiki-bonderna forr haft fiskebodar nedanfor berget, vid Bodtrdskef. Berget
har dven kallats Bodtriiskberget, och namnet Bodberget itr mojligen att se som en
redukt ur detta. 3. i Minsbyn. - Inga uppgifter om bodar.
heden bdqhara - NK: hedland i Minsbyn. - Diir har forr funnits "sommarfjds";
"Minsbybodvallen l5g hdr".
holmen bdqhbhman -NK: holme i Ytter-Morjiirv. - Inga upplysningar om b odar.
marken m bdqmhrkan - NK: skogsomride i Ryssbiilt. - Diir har funnits gamla

fiibodplatser.
myran bdqmbyra - myrar To: 1. nordvbst om Torbole. - Bodmyren Gn 37 NV,
Bodmyran Tk 25M NV. - Tore har haft fiibodar i ndrheten. 2. mellan Okvattnet
och Kosjiirv. - Bodmyren Gn 37 NV, Bodmyran Tk 25M NV. - Tore l2ir forr ha
haftfiibodar nordvhst om myren pi Bodvallen bdqvblry, som snarast har appellati-
visk prlgel och inte propriell.
skatan bdqskbtan - NK: udde i sodra delen av Ryssbiilt. - Bodskatan Gn 37 SO,
Tk 25M SO. - Har dven kallats Bodskataudden bbqskota$dry.Dirfanns hus nere
vid kajen for bitar och "vinor" 'fiskredskap'. En innebord 'fiskebod' hos forleden
styrks ytterligare av namnet Hjdllarna dir.
skogen bdqskbqgan - NK: skogsomride i Minsbyn. - HIir har forr funnits en
" bodvall" 'fdbod'.
stycket bdqrstbylSa - NK: Sker i Piliinge. - Det uppges att hiir stett "stolpbo-
dar" . En sro lpbod ar en visthusbod pi 4 hornstolpar och med ganska hogt upplyft
golv.
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Bod-

tegarna bdqthan- NK: odlad mark i Rian. Aven hiir s6gs "stolpbodar" ha st6tt.
tjiirnen bd4*Ln - To: tjbrn norr om Stor-Lapptriisket. - Bodtj. Gn 30 SO,
Bodtjiirnen Tk 25M NV. - Inga uppgifter om bodar.
triisket bdqtraska-NK: ganska stor sjo nlra grhnsen mot Karl Gustavs socken. -
Bodtriisk Gn 30 SO, Bodtriisket Tk 25M NO. - Vid sjon har Korpikibonderna
forr haft fiskebodar. Jfr Bodberget.
udden bi?bdry-NK: skogsskifte pi nr 4 Berget i Ytterbyn. - Skiftet gir fram till
en plats vid 2ilven dlir forr sfixdl sjobodar som sotnmarladugdrdar stitt. Har dven
kallats Isi Bodama wr bduru.
viken bdqvb2ka - vikar NK: 1. i Piliinge. - Bodv. Gn 37 NO, Bodviken Tk 25M
SV. - Troligen har hiir funnits fiskebodar. Viken har dven bend'mnts Bodorsvi-
ken. 2. i Niisbyn. - Aven hiir ?ir det sannolikt frflga om fiskebodar. Miirk bl a
holmarna Lilla och Stora Fisket i dlven strax utanfrir. 3. i Pilkkajarvi. - Det torde
dven hdr snarast rora sig om fiskebodar.
iin br)4on - NK: udde vid Sangis. - Bodon Gn 37 NO, Bodoudden Tk 25M SO. -
Udden 6r omgiven av sankmarker och har forr varit <i. -To: bderb markerad udde
pi Rinon. - Bodon Tk 25M SO. - Skiljs av liga marker frin huvudon och har
tydligen tidigare varit fristiende o. Det finns inget minne av fiibodar pi cin, men
man vet att sockenborna forr haft oxar ddr. Att diir funnitsfiskestugor Snda in i sen
tid iir viil betygat.
Namnen pi Bod- har alltsi tvi skilda syftningar. For lokaler vid st<irre vatten och
vattendrag ror det sig om forekomst av fiskebodar, for lokaler i skogsmarker och
hogre terriin g ir det ftihus av skilda slag som avses. Ovanligt itr att "stolpbodar"
foranlett namngivningen.

Bodmyrktilen bbqmogrysin -To: skogsis nordvdst om Torbole. - Bodmyrkolen Tk
25M NV. - Ligger intill Bodmyran.

Bodtriisklomben bbqtraskldqmban - NK: tjiirn vid byn Bodtriisk. - Lomben Gn 30
SO, Bodtriisklomben Tk 25M NO. - Ar snarast att se som ett bihang till
Bodtriisket.

Bodtiberget bbqnbdr_1a- Td: berg pi Bodrin vid Rinon. - Bodoberget Gn 37 SO, Tk
25M SO. - Praktiskt taget hela Bodtin utgors av detta berg.

Boddfjiirden bitfuf1iln - NK: havsfjiird, Sangis. - Bod<ifjiirden Gn 37 NO, Tk 25N
SV. - Striicker sig fram till Boddn.

Boddsundet bbfusfita-NK: lingsmal vik frin Boddfjiirden - Ar tydligen en rest av
det sund som en ging gitt in bakom Bodtin mot Sangisfjiirden.

Bod6udden boqruddtl.- To: den sydostra udden pfl Bodon - Bodoudden
Tk 25M SO.

Bodtiviken boqrw@1ka - To: stor vik oster om Rflnon. - Bodoviken Gn
25Id so . - Ar den vik som skilj er Bodon frirn Rinon.

Gn 37 SO,

37 SO, Tk
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Bod0rsgrynnanbbdesgrdyna-NKt litet, ligt grund Piliinge. -Bodciren Gn 37 NO,
Bodorsgrynnan Tk 25M SV.

Bodiirsudden bbdaSQQn - NK: udde P6liinge. - Udden ligger mellan Bodorsgryn-
ruan ivister oc}:, Bodviken, ayen bendmnd Bodorsviken, i cister. NAgot * Boddren
finns ddremot inte belagt men bor rimligtvis ha funnits. Ddremot ir det inte helt
klart vad som kan ha avsetts med ett sidant namn. Det kan knappast ha avsett den
lAga och obetydliga Bodorsgrynnan. Piftagligt ar att Bodorsuddenharlokaler med
namn pi Bodors- pi bida sidor. Udden [r ocksi omgiven av l6ga marker som for
inte si vdrst l6nge sedan kan ha varit ett sund mellan udden och fastlandet. Det
finns visst fog for ett antagande att*Bodorer? ursprungligen avsett det som nu
bendmns Bodorsudden.

Boddrsviken b6qdeqsvblka - NK: vik P6liinge. - Bodv. Gn 37 NO, Bodviken Tk
25M SV. - Alternativt namn pL Bodviken Jfr detta och Bodorsudden ovan.

Bondersbyholmen b6qndepbohblrman - To: holme vid Bondersbyn. - Bondersbyh.
Tk 25M NV. - Ddr har Bondersbybonderna haft en fiskarstuga.

Bondersbymyran bQqnde6bym$yra - NK: myr inom Korpik6. - Bondersbymyran
Tk 25M NO. - Myren ligger mot Bondersbygrdnse.n.

Bondersbytj6rn(en) bQ1nde$bySSin - NK: myr inom Korpiki. - Bondersbytj. Gn 30

SO, Tk 25M NO. - Ligger vister om Mullberget, it Bondersbyhdllet tlll.
Bond-Sdrflskogen b6qndsoraskbqgan - To: slitteriing i sydviistra delen av kyrkbyn

Tore. - Namnet markerar att det rcirde sig om byamark'sor pd skogen'. Det fanns
ndmligen 6ven en Bruks-Sdrdskogen, som 169 under Torefors bruk.

Bongstrisket? boqnstrhs_ka, boqnsgtrd"s-ka - NK: sjo Borjelsbyn. - Bongstriisket Tk
25M NO. Topokartans namnform svarar knappast mot de upptecknade uttalen,
som snarare iterger en forled *Bonds- med oklar syftning. Ett uttal Bonts- har
kunnat vixla med Bontj- med rie-ljud. Jfr om sidan vdxling bl a under Hampsyn-
kena och Hampsynkel nedan.

Brakvedatjirn(en) brakvd"raJSLn, brakv6raysiru - NK: tjhrn norr om Gammelgirden.

- Brakvedatj. Gn 37 NO, Tk 25M NO. - Diir vd:xer vdl brakved brakvdn, ett
vhxtnamn som man tycks kdnna till medan man dr osdker om vilken vdxt som
avses. Intressant druttalsvixlingen, envdxling som iterfinns iven ivarah$Wsavid
sidan av vorahdasa "vedahuset" 'vedboden'. Det 6r oklart hur viixlingen skall
forklaras.

Brandberget brdrytbbrla- NK: 1. vid Gammelgirden nr 10 eller Klilsjbrv. - Brandb.
Gn 37 NO, Brandberget Tk 25M NO. 2. vid Strikands. - Brilndb. Gn 37 NO,
Brandberget Tk 25M NO. - Det 5r oslkert om namnen har nigot medbrand att
gora. For nr 2. ovan har uppgivits att ddr vdite frirr brandbiir (brambiir) brdrnbbr
'hailon' och en biick vid nr 1. har bendmnts Brandbiickerz, se nedan. Vid en biick i
Borjelsbyn, med ett nu obrukligt namn Brandbiicken brdrybelsan, sigs ha vdxt
hallon. Jiimfor foljande namn.
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Brandbirbiickenbrambrzrbd,kan-NK: b6ck Gammelgirden nr 10, vid Brandberget

NK: 1. ovan - Ddr har givetvis vaxt brandbrir 'hallon''

Brandbiirlad anbrhrpbeylLiru - NK: forr lada pi nr 15 i Ytterbyn. - I nirheten 16r det

ha vf,xt halton. Frir hiir anforda namn pi Brand- liksom for bdrnamnet brandbiir

kan det viil diskuteras om just brand- iir en riktig fltergivning av forleden, men

tiinkbar dr den.

Brantmyran brdntmi2yra- To: myr norr om Lagnatrisk. - Brantmyran Tk 25M NV.

- Myren sluttar ganska brant flt vdster'

Brantfisberget brhntqsbtkrTa - NK: berg vid Korpik6-orrtr6sk. - Brantisb. Gn 30

SO, Tk 25M NO. - Det finns ett brant avsnitt pi berget, som dven kallas

Brantb erget brdntb brp.

Brattlandet brdtlirte. - NK: berg Piliinge. - Sluttar brant ner mot Stortrdsket.

Numera heter det irfie bratt, som ir en ildre form, lutan brant.

Brattmyran brdt_mbara - To: myr vaster om byn veniksel. - Brattmyran Tk 25M

NV. - Myren sluiiar it oster. Den kallas aven Stwpmyran,medsamma innebord.

Bred-
myran brQmsyra - NK: myr soder om Korpik6' - Bredmyren Gn 37 NO, Bred-

myran Tk 25M NO. - To: myr norr om Kamlunge. - N. Bredmyran Tk 25M NV.
skiret br@sjsera _To: skdrgirdsholme soder om Rinon. - Bredskdret Gn 37 SO,

Bredskdr Tk 25M SO.

tegen brdtLan - NK: 7. iker pi nr 3 Borjelsbyn. - Ake., dr bred. 2. irker p6 nr 4
piliinge. - Aven den dr bred. 3. odlad mark pi nr 6 Ytterbyn. - Siigs v ara bredare

i forhillande till andra odlingar.
trisket brdyas_ka - To: sj6 vdster om Morjlrvbyarna. - Bredtrasket Gn 30 sv, Tk
25M NV. - Strax soder om sjon ligger Miotriisket, och de bida sj<inamnen tycks

sti i en slags reciprok opposition till varandra.

vikenbrav@r.kc - NK: vik pi Rinon. - Bredv. Tk 25M SO. - Numera ej si bred. -
T6: L brdvb2ka vlk pi nordostra sidan av Kamlungetrasket. Bredviken Tk 25M

NV. - Viken in bred.2. vikphnordostra sidan av Vastannhsavan, Overmorjf,rv.

Bredtriskberget brhl1reskbdrla - To: berg pi ostra sidan av Bredtrrisket. - Bred-
trdskberget Tk 25M NV. - Uttalet ovan dr Rinemil. Det beror pi att meddela-
ren, bonden pi girden Bredtrdsk, hade kommit frin Rinei. Jiimfor Bredtriisk-
myran.

Bredtrflskmyran brQyraskm$yra - To: myr 5t nordvdst frhn Bredtrdsket. -Bred-
trdskmyrorna Tk 25M NV. - Uttal jiimfor Bredtriiskberget ovan.

Bredvikskatan bravekskdtan - To: udde i Kamlungetrdsket och bebyggelse. -
Bredvikskatan Gn 30 SV, Tk 25M NV. - Ligger strax vdster om Bredviken ovan.

Brekttjiirnen brd.kl*in - To: liten tjhrn norr om Platsen i Sikniis. - Namngiven efter
girden Brekt (ur Engelbrekt) i Sikniis.
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Brinken brdgkan-NK: ligt omride mellan tvi branta backar pi gamla landsviigen

vid Kiilsjiirv. - Det iir allts[ liiget vid de branta backarna som foranlett namngiv-

ningen, inte omridets egen terrdngstruktw ; brink'tvbrbrant stdlle''

Brinkhedarn t brdgkhbydan -To: hedmarker vbster om Mof,triisket. - Brinkhedar-

naTk26LSO. - Omridet bestir av sandkullar,varay Brink-. Uttalet Zir Rine-

m6lspfrverkat. Aven namnformen Brinkheden bregkhQra forekommer, pi Ka-

lixmil.

Brogiirdan UrAWdAaha- NK: odlad mark pfl nr 8 i Gammelgirden. - Efter l2iget i
ndrheten av Biickmellanbron.

Bromyran brom$yra- myrar NK: ]. norr om K[lsjiirv. - N', S. Bromyren Gn 37

NO, N., S. Bromyran Tk 25M NO. - En gammal vzig mot Korpika gick over norra

iinden pi myren, och diir torde ha funnits en bro. 2. pL m 4 i Rian. - En bro leder

over myren. 3. i Minsbyn, vid en gammal vdg. 4. i Sangis. - Myren var forr
spdngad.

Bromyredet (tst) bromarQra(n) - NK: skogsis i Minsbyn. Yid Bromyran. - En

gammal vdg gick over diir.

Bruket opa brSqka- To: gammal lngsig och vattensflg - i Yttermorj?irv. - Bruket

Gn 30 SV.

Bruksbacken brd4t(sbkkan -To: mindre hojd i Tore kyrkby. - Bruksbacken Gn 37

NV, Tk 25M NV. - Diir intill lig forr Tornefors sedan liinge nerlagda bruk. Jfr

fdlj.

Bruksberget brrtksbbrya-NK: berg soder om sjon Bodtr?isket. -Bruksb. Gn 30 So,

Bruksberget Tk 25M NO. - I trakten fanns forr mindre nu nerlagda gruvor.Hat
iiven kallats Bo dtrdskberget.

Bruks-Siirflskogen brdr4&surask[qgan - To: slitterdng inom Tore bys omride. -
Tillhorde Torefors bruk. Jdmfor Bond-Sordskogen, ett reciprokt namn.

Briindet, uppi; - NK: 1. gpt britan skogsmark ovanfor Bodviken i Piliinge. - Diir
har brunnit en ging. 2. ryt britan hedmark pi nr 3 och 4 Borjelsbyn.

Briind-
ayan britbvan -T6: vik pi vdstra sidan av Bergon. - Brbndavan Tk 25M SV. -
Avbriind mark pL udden intill, som ofta benimndes med samma namn. Forr

katlades den Granskatan. Se briinde wder Huvudleder.

halsen brithbs4- To: iing under Bondersbyn pi ostra sidan av sjon Kosjiirv. -
Enligt uppteclhare n ir halse : myrhilse dvs 'fast "landspdnne" mellan tvi myrar

eller tvdrs over en myr'.
hedarna bindharan - To: hedar soder om Trollbergstriisket i Overmorjiirv.
heden brithara - NK: hed i Gammelgirden. - Brtindheden Tk 25M NO' - To : d: o i
Tore och Forsbyn.
kniisen britknbr5sr",t. - NK: hdjd i Grubbniisudden. - Diir har varit skogsbrand.

ryggen britrbygan- NK: 6s i socknens nordvdstra del. - Brandryggen.Gn 30 SO,

nrzindryggen^itZAtl SO. - Man skiljer ibland mellan Vtistra och Ostra B.
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Brdndavaklubben bitovakhhban - To: hog halvo pi vdstra sidan av Bergon. -
Brindavaklubben Gn 37 SV, Tk 25M SV. - I ndrheten av Brdndavan.

Briindryggmyran bri2traygm$yra - NK: mindre myr. - Yid Brdndryggen ovar,1'

mellan Vdstra och Ostra B.

Brdndskatamyran britskotami2yra - To: myr nordvdst om Stortrbsket. - Briindska-
tam. Tk 25M NV.

Brindskataudden bitskotabdry - T<i: udde i nordvdstra delen av Stortriisket. -
Frirmodligen har udden ursprungligen hetat * Brdndskatan och givit namn dven it
Briindskatamyran.

Briinduddforsenbrytadfdp4-To: fors i Grundtrdskin vhster om girden Mjrilafors. -
Briinduddforsen Tk Z6Vt SV. - D?ir intill finns en d,ng som kallats Briindudden
britddrg.

Brflnnberget, Lill-; lilbrdabbrla - NK: berg norr om Manshed. - L. Briinnb. Gn 37

NO, Lill-Briinnberget Tk 25M NO. - Forled 6r ordet brdnna, troligen i betydel-
sen 'svedjeland'.

Brinnberget, Stor-; sterbrd,nbbrla - NK: berg oster om Manshed. - St. Br2innb. Gn
37 NO, Stor-Brinnberget Tk 25M NO. - Samma forled som i fciregiende namn.

Briinnbergsmyran bragbapmgyra - NK: myr norr om Homyrfors. - Brdnnbergsm.
Gn 37 NO. Brinnbergsmyran Tk 25M NO. - Ligger oster om Stor-Briinnberget.

Briinnbergstjiirn(en) braabepysin- NK: tjiirn oster om Korpiki. - Brdnnbergstj. Gn
37 NO, Tk 25M NO. - Ligger strax v[ster om Lill-Brdnnberget.

Brinnvinstjiirnarna brd,nvenslglnan - T6: tvi tjiirnar vdster om Yttermorjirv. -
Briinnvinstj., L., St. Gn 30 SV, Lill-Briinnvinstj., Stor-Briinnvinstj. Tk 25M NV.
- Har alternativt bendmnts Briinnvinstrdsken. Jitmfor vidare Briinnvinstrdsket
nedan.

Brinnvinstrdsket branvtnstrdgka - To: tjiirn vdster om Yttermorj[rv. - St. Briinn-
vinstj. Gn 30 SV, Stor-Briinnvinstj. Tk 25M NV. - Har varit det vanligaste
namnet pi tjiirnen ifriga. Nigon bestiimning Sror- har inte varit bruklig. Den tjiirn
som pi kartorna benhmns L. Briinnvinstj. etchar genuint kallats Yttre-Briinnvins-
trdsket, eftersom den ligger liingre (s<ider)u/ av de bida tjdrnarna. Nigon anled-
ning till forleden Brdnnvins- kdnner man inte till.

Bu-
biicken bd?.bakan - To: liten biick i Yttermorjdrv.
ndset bdqnesa - NK: udde i Ryssbiilt. - Jiimfor hiir vidare Burbiicken och
B urnds et, samt B u(r)niis udden.

Bur-
bicken bd4rbekan - To: biick i Bondersbyn.
ndset bdq4i.sa - To: udde i Sikniis. - Bundset Gn 37 NV, Burndset Tk 25M SV. -
Jiimfor narnnen ph Bu- ovan samt Bu(r)niisudden nedan.
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Bu(r)niisudden boqnas&dry, boq4asddrl - To: udde i Morjiirvstrisket. - Burnhsud-
den Tk 26M SV. - Alla hiir anforda namnph Bu(r)- bor rimligtvis hillas samman,
men det 6r oklart hur detta element skall tolkas. Ett bu'bod' finns inte hZir.

Bytriisket b$ytrds-ka, bstrd"ske- sjoar: NK: 1. i Borjelsbyn. - Bytriisket Gn 37 NO,
Tk 25M NO. 2. i Piliinge. - Bytr?isket Tk 25M SV. 3. i Vinafjiirden - BytrZisket
Gn 37 NO, Tk 25M SO. 4. i Ytterbyn. - Bytriisket Tk 25M NV. - To: f . i
Kamlunge. - Bytriisket Gn 30 SO, 37 NO, Tk 25M NV. 2. i Siknbs. - Butriisket Gn
37 NV, Bytriisket Tk 25M NV. - Samtliga namn anger sjoarnas llige i niira
anslutning till by-bebyggelsen. En del av dessa sjoar iir numera niistan helt
uppgrundade.

Bytriiskmyran botraskmdyra - NK: myr Borjelsbyn. - Bytriiskm. Tk 25M NO. - I
ndrheten av Bytriisket.

Bithusedan bbthoqsira -T6: bakvatten i Kalixllven nedanfor Kamlungeforsen och

pfl sodra sidan av det s k Edet.Man drog bitarna forbi forsen efter Gammelbdt-
vdgen over Edetfriln Edsvikenph dess norra sidatlll Bdthusedan, diir det synbarli-
gen fanns bdthus.

Bfltskiirsberget bq*Sgefbtbrp - NK: berg strax vdster om Bitskiirsnds. - Namnet
bildat till ett inte liingre existerande *BdBkAret, som bor ha avsett den udde,
tidigare holme, dhr samh[llet Bdtskdrsnris nu ligger. Det kan nimnas att bebyggel-

sen ifriga pi finska benbmns Paaskeri, en direkt 8tergivning av ett iildre * Bats-

kiiret.

Bitskiirstriisket bd(t)sJSr.tri"ska - NK: sjo viister om Bitsklirsnbs. - BAtsktrstr. Gn
37 NO. - Jfr betriiffande bildningen foregiende namn. Bondtriisket Tk 25M SO

6r vdl en nyare namnform, som inte finns upptecknad.

Bfrfion bdtb - NK: rdtt stor o vid Ytterbyn. - Biton Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Bdt-
syftar viil pi nigon till5ggsplats for b6tar.

Bitdholmarnabqnhdhman -NK: nigra smiholmar Ytterbyn. -Bitoh"" Gn 37 NO,
v., o., Betoh. Tk 25M SO. - Soder om Bdtdn.

Bfltdsundet bqtts$tu - NK: sund Ytterbyn. - Bitosundet Tk 25M SO. - Mellan
Bdton och Hiistholmen.

Biickmellan bd"tsmila - NK: ingsmark Gammelgirden. - Marken ligger mellan nd
bAckur.

Biickmellanbronbh,tsmtlabrd,4-NK: bro Gammelgflrden. - Over den s k Biickmel-

lanbiicken, se nedan.

Biickmellanbiicken bi.tsmilabdkan - NK: bick Gammelgirden. - Den biick som i
vdster avgrbnsar dngsmarken Biickmellan. Biicken har i sin ovre del bendmnts
Bergtriiskbiicken -Bergtriskb. Tk 25M NO , ett namn som numera vanligen avser

hela biickstriickningen.

Biickmyran bi"krnbyra - To: myr i nordvistra delen av socknen. - Bhckm. Tk 26M
SV. - Ligger vid Gdddtriiskbdcken.
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Biicksmflfet bi,ksmitha-To: slitteriBondeborg, Bondersbyn. -Litetomride;smdl
'smula, liten bit, litet stycke' etc. Ett metaforiskt namn.

Biickiinget bd*byr1f,6,a - iingsmarker NK: i Gammelgirden, Lilla Lapptriisk och
N?isbyn. -'Io: bi,lSar1{4e i Overmorjiirv. - Biick?inget Tk 26M SV. - Liige vid
biickar.

Biinkmyran bd>gkm&yra- myrar NK: norr om Korpikin. - To: nordvbst om girden
Hatatriisk. - Biinkmyran Tk 25L NO. - Ordet bdnk betecknar 'tuvstrdngar som
g[r tviirs over en bkitmyr'.

Biilsmyran bdpmbyra - To: myr vdster om Lingsel vid Trireiilven. - Bolsmyren Gn
30 SV, Bolsmyran Tk 25M NV. - Med all sannolikhet diirfor att Bole dvs Torbdle
haft slitter diir. Jfr de b6da narmast foljande namnen.

Btilstjiirn(en) bdpl*in - T<i: tjiirn vid byn Torbole. - Bcilstj. Tk 25M NV. - Efter
Itiget; byns gamla namn dr Bdle.

Biilstriisket b&pyas-ka - To: sjo vid byn Torbole. - Bolstriisket Gn 37 NV, Tk 25M
NV. - Ftirled ?ir byns gamla namn Bdle. Sjon iir ett markerat sel i Toreiilven.

Btirsholmen bdphhhman - NK: holme vid Sangis. - Borsholmen Tk 25N NV. - Ur
?borst : bdrsting'havslaxoring'. Nigot Bole finns inte hiir.

B0r(s)tingsgrundet bbpngsgr1na - NK: skiirgirdsholme nordost Storon. - Borst-
skiirsgr. Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Namnet av attbor(s) dng'havslaxoring'fiskats
dZir. Kallas iiven Bar(s)/skiirsgrundet S7-e-ljudet i uttalet Bdrst- iir viil att se som
utvecklat ur tonlost r framfor /. Utgingsform alltsA bort(ing).

Bdr(s)tskiiret bdpgsara - NK: sk?irgirdsholme i socknens allra ostligaste del. -
Btirstskiir Gn 38 SV, Borstskiiret Tk 25N SV. - Har troligen med bdr(s)ting att
gora.

B0r(s)tskiirsgrundet bbpysepgrdna - NK: skiirgirdsholme nordost Storon. - Borst-
skiirsgr. Gn37 SO, Tk 25M SO. - Nigot intilliggande Bor(s)tskdrer finns inte.
Har dven kallats Bdr(s)tingsgrundet, se ovan.

Bdr(s)tskiirsvatungen blbpyg esvdtoqgan - NK: udde i sydostra delen av Bor(s)tskdret.

- Aven endast beniimnd Vatungen. - Vattungen Tk 24N NV/ 25N SV. Frirr
holme.

Dageltis dageh@qs, dahdqs - NK: odlad mark i Minsbyn. - Dagelos Gn 37 NO. -
Vid flyktigt piseende ser ju namnet ut att vara ett dag(a)-lds med syftning pi en
plats som legat skuggigt till; jfr hiir bl a Lundahl NoB 1951 s 42. Det stiimmer dock
inte med de upptecknade uttalen. Ett daga- ska silunda heta dda- eller ddga- inte
si som ovan. Forled i det senare uttalet kan ddremot iterge ett dag-. Men d?irtill
kommer att vi pfl bida st?illena har kakuminalt /, nigot som inte heller det
stdmmer, eftersom det forutsbtter viss foregiende konsonant. Detta gor att
namnet, trots sitt till synes klara utseende, bor betraktas som dunkelt. For man
tors viil iindfl inte tiinka sig att det dr ett gammalt fsv nominativ-r som spokar. Det
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litteriira dagerkan det ju knappt rora sig om. En tiinkbar mojlighet ir kanske att
namnet dr sent och utifrin givet i anslutning till namn Daglds(en) pi andra hill i
Sverige. Se Lundahl NoB 1.951.b\ a s 42, 49f och 52.

Dal-
backen dahbdkan - kullar NK: 1. pi Gammelgirden nr 10 (Kiilsjiirv) 2' pi nr 3
Grubbniisudden 3. pi nr 4 Korpiki 4. i Lantjiirv 5. vid Stortriisket i PfllZinge och 6.

pfl nr 1 Stortriisk. - For nr 1, 4 och 6 har uppgivits att man fcirr har brukat ha

tjtirdalar pi dessa platser, och detsamma torde fi antas lven fcir de ovriga

lokalerna. Elementet Dal- syftar ju i de flesta fall pii tiardalar.

ladet dqhl6ra, wt dqbl@ran - NK: flker pi nr 5 i Borjelsbyn' - Forr tidrdal dal.
Ordetladn(/ar) betecknar'skiljeviigg mellan kobis', och nigon annan betydelse

br inte kiind. Jiimfor samma betydelse hos ladbelagd bl a iiven i iildre Umeflmil;
se Widmark Ordb s 74. Vilken syftning ordet har i flkernamnet iir okiint. Har
Skern inte varit storre iin ett kobis?
myran dqbmdy ra -myrar NK: 1. vid Empoheden. - Dalmyren Gn 37NO, Dalmy-
ran Tk 25M NO. 2. pil nr 4 i Rian.
stycket dq\76ylw - NK: 1. gdrda ph nr 7 i Ryssbiilt. - Gammal tii;rdal ddr. 2.

tomtmark i Piliinge. 3. Odlad mark i Ytterbyn. - Innehades av girden Dalen i
byn. - To: dahst$tsa itkerteg i Veniksel. Ingen gird Dalen ibyn; tidrdal?

udden dabddry- uddar NK: 1. i Bodtr?isket. - Forr tjiirdalar dtu.2. i Stortriisket.

- Samma upplysningar. - To: soder om sjon R2iktjiirv. - Daludden Gn 30 SO, Tk
26M SV. - Aven hiir beliigg for tjiirdal.
viken dqhvdyka - vikar NK: 1. i Mjotriisket Rian. - Man har forr haft tjdrdalar
dir. 2. i Pilkkajiirvi. - Aven diir har man ftirr brdnt tjiirdalar.

Damm-
berget ddmbbrja - NK: berg norr om Myrbergstriisket. - Dammb. Gn 30 SO,
Dammberget Tk 25M NO. - Inga upplysningar om dammbygge.

biicken ddmbbkan - To: btick norr om Smitriisken. - Dammb. Gn 30 SV,
DammbiickenTkZ6L SO. - Man gjorde diir en uppdiimning for bevattning av en

iing.
myran ddabyra - NK: odlad myr vid Lilla Lapptriisk. - Enligt en meddelare
forsokte man for att minska frostrisken diimma upp myren till sjo. Forsoket
misslyckades dock diirfor att en niirliggande 5s sl?ippte igenom vattnet.
rudden damrdd.a - NK: mindre ?ing vid L. Lapptriisk. - Invid Dammyran ovan.
selet ddrnsdla - To: lugnvatten i in vid Tjlrutriisk. - Dammselet Tk 26L SO. -
Man skulle for liinge sedan bygga damm diir och forslade dit virke, men bygget

blev aldrig av.
udden ddrnbdry - uddar NK: i Bodtriisklomben. - Den gamlaflottningsdammen
har legat d?ir. - To: i sodra delen av Tjiirutr?isket. - Diir har funnits enflottnings-
damm vid borjan av Tciredlven.

Dammbiickronningen dhrnbakr1rugan - To: slitter norr om Smitriisken. - Invid
D ammb iicken oy an. Har dven kallats D ammb dckro ddet dhmb akrd d.a. Formen
-rtiddet iir viil en (tillfellig?) variant till det vd,Jbelagda rudd.
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Dammselhed arna dams alhdr an - T o : hedmarker. - Dammselhedarna Tk 26L S O. -
I ndrheten av Dsmmselet.

Dammselmyran damsalmdyra - Tti: myr. - Dammselmyran Tk 26L SO. - Ntira
Dammselet.

Dansarhillan dhusarhd,la - NK: berghiill i Minsbyn. - Har forr anvhnts som

dansplats.

Davidrudden davtrdda - To: slittermark i Bondersbyn. - Tillhorde gflrden Davidi
byn.

Davidudden dbwddru - NK: udde i Grubbnhsudden. - Efter en gflrd David i byn.
o

Degerb. Gn 37 NO, vid

Deger-

Bondersbyn. Kallas Holandsberget.

berget dagarbdrye, - berg NK: vid PilZinge. - Degerberget Gn37 NO, Tk 25M

SO. - Ar det klart stcirsta bergetvidbyn, siviiltillhojdsomomfing. -To:1. oster

om byn Sorendi,erb&r1a-Degerb. Gn 37 NV, Degerberget Tk ZSU NV. - Ar
det dominerande berget vid byn. 2. pi Rinon. - Degerb. Gn 37 SO, Degerberget
Tk 25M SO. - Ar inte ons hogsta berg. Det i ons norra del liggande Rormyrberget

upptar en flerdubbelt storre yta och Zir dubbelt si hogt. Aven det intilliggande
Rddstensbergel iir hogre. Det som friranlett namngivningen iir bergets liige invid
Degermyrarna. Mojligen en redukt tr ett *Degermyrberget.

myran db,erm$yra - myrar NK: 1. vister om Minsbyn. - Den storsta myren i
byns nlirhet.2. iPflliinge. -DegermyranTk 25M SO. - NordviistomDegerberget.
3. i Sangis, byns norra del. - Storst i omridet. - To: viister om Tore mot
Rinegriinsen. - Degermyren Gn 37 NV, Degermyran Tk 25M NV. - Myren iir
n*rmare en halv mil ling. 2. norr om Kvavistrdsket vid Lagnatrlsk. dbg arm$y ra -
Stor-Kvavistriiskmyran Tk 25M NV. - Ar en betydande myr. 3. i Soren. - Invid
Degerberget. 4. strax vhster om byn Yttermorjiirv.
myrarna di,garm$yran - To:.myrstrik pi Rinon. - Degerm. Tk 25M SO. -
Myrmarken ?ir lingstriickt. Aven singularformen Degermyran dberm$yra dr

belagd.
tjiirnen db,garysin - NK: tjiirn Piliinge. - Degertj. Gr,37 NO, Degertjiirnen Tk
25M SO. - Tjiirnen iir numera inte pifallande stor men har tydligen forut varit
storre. I anslutning till tjiirnen strdcker sig osterut en sank myr, som val tidigare
varit vattepfylld och utgjort en del av tjiirnen.

Degermyrklinten di.ermorkhd,ptrg - NK: "bergsknabbe" i Pil6nge. - Den lilla
hojden ligger vid nordostra hornet av Degermyran och strax norr om Degerber-
gets nordligaste del.

Degermyrladat db"ermorl6ro - NK: lada pi nr 1 Backen i Piliinge. - LAg pit
Degermyran.

Degertjiirnberget dbgarSSynbtbrp - NK: berg Piliinge. - Degertjirnberget Tk 25M

SO. - Ligger strax intill Degertjiirnen Kallas ixen Tiiirnberget.
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Degertjiirnb'dicken di.garSSlnbd.kan-NK: brick PilZinge. - Degertjiirnb. Tk 25M SV.

- Kommer frin Degertjiirnen. Kallas lingre ner Gullnorbiicken.

Djup-
bicken Qair1pbaken, (6iobd"l=<an - bdckar NK: 1. till Korpikin - Djupbiicken Tk
25M NO. 2. vid Kiilsjdrv, senare namn pi Angsmark. - To: vid byn Soren. -
Biicken 6r inte pitagligt djup men diremot djupt nerskuren.
landet Q1u4pl@ta -NK: brant strandparti pi ostra sidan av Mjdtrhsket Kiilsjiirv. -
Ddr utanfor dr det djupt Har Sven kallats Stuplandet.
skatan {1it1pskbtan - NK: udde mot Inre Fjiirden i Ryssbtlt. - Inga ndrmare
upplysningar.
stiillet jq,itlpstele - NK: vik pfl ostra sidan av Vinafjiirden. - Diir dr djupt.
sundet j7n1psQta-NK: forr sund frin Ytterfjiirden i Ytterbyn till 6lven, sederme-
ra nerskuren bdck.
tjiirn(en) j4trgplSin-NK: tjilrn Gammelgirden. -Djuptj. Gn37NO, Bergtjdrnen
Tk 25M NO. - Tjiirnen * djup. Kallas dven Bergtjdrnen, se detla.
trdsket Q4,ir4ptrin_ke-sjoar To: 1. i Bondersbyn. - Djuptriisk Gn 37 NO, Djuptriis-
ket Tk 25M NV. - Sjon dr djup. 2. vid ghrden Hatatrhsk ndra Rinegrdnsen. -
Djuptr. Gn 30 SV, Djuptriisket Tk 25M NV. - Aven den djup.
viken j6,ir4pvbyka eller ' . - - vikar NK: smal vik vdster om Piliingei, Piliinge. -
Tci: 1. i norra delen av Vdstantillavan i Vdstannds, Overmorjdrv.2. piviistra sidan
av Tjiirutriisket. - Djupt vatten diir. 3. pi ostra sidan av Siksundsci,n i Tore
skiirgird. - Djupv. Gn 37 NV, Djupviken Tk 25M SV. - Branta strdnder och av
allt att doma djupt ddr.

Djupgravbacken? j4,Lqgrabdkan - Td: mindre hojd mellan Hamptj?irnen och Lill-
Kvarntrdsket oster om Overmorjiirv. .- Troligen skall uttalet upplosas si. NAgon
*Djupgraven finns dock inte belagd.

Djuptrnsktjiirnen Q4ir4ptraskysin-To: tjiirn inom Bondersbyn. - Djuptrlsktj. Gn 37

NO, Tk 25M NO. - Ligger ca 500 m Oster om Djuptrdsket och iir betydligt mindre
iin detta.

Djupuddskatan? j4,ryosk6tan-'lo: markerad udde pi sydostra sidan av Siksundson i
Tore skiirgflrd. - Djupskatan Gn 37 NV. - Upptecknaren gissar att forleden kan
vara ett * Djupc)r-. Ett Djupudd- stammer dock biittre med uttalet. Mojligen har
udden forut hetat Djupudden men fitt sig tillagt ett epexegetiskt -skatan med
omkastad ordning mellan de i stort sett identiska udden och skatan i j2imfdrelse

med Bodskatauddentillett Bodskatansamt Briindskataudden, enllknande namn-
bildning. Udden har branta strdnder och det brir alltsi vara djupt utanfor.

Djupvarpgrynnzn j7irqpvarpgrdyna - NK: grynna under vattnet (i varje fall tidiga-
re) i Sikniisfjdrden. - Djupvarpsgrynnan Tk 25M SV. - Man har vlil haft notvarp
hilr.

Doffelbacken? difekbhkan - NK: liten hojd mitt i Borjelsbyn. - Forled osdker.
Nigot sA lydande ord tycks inte sti till buds och man b<ir viil anta att formen pi
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nigot siitt iir korrupt. En viss likhet erbjuder det i Overkalixmilet belagda d6vab
(Pihl6km s LL?)'kava(i vatten el sno)', men den sakliga grunden iir i si fall oklar.
Inte heller toffel *vilhelt otiinkbart, men det 6r ovisst vad det skulle kunna syfta
pi. Namnet iir dunkelt och de framforda forslagen far tas med en stor nypa salt.

Dragmyrarn a dramSyran- To: myrmarker sydviist om Siknds, niira Rinegrhnsen. -
Dragmyrorna Tk 25M SV. - Meddelarna har framfort tvi olika forslag till
tolkning av namnet. Enligt det ena kommer det sig av att man har dragit ho frin
Midskogronningen. Det andra menar att diir funnits dlgdrag 'Slgspjut' som foran-
lett namngivningen. Ett visst stod for den senare tolkningen lir viil att det finns en

Algmyran strax intill.

Dragviken drav@1ka-NK: myriingPiliinge. - Aren delav Gullnorer. Ingenuppgift
om vad dragkan ha isyftat.

Drickarbiicken drd,1karbh&an - NK: biick Minsbyn. - Gott dricl<svatten diir. Det
siigs ha varit vanligt pi gamla landsviigens tid att vattna histarna i biicken.

Druggmyran drdugmbyra- To: myr vid byn Lingsel. - Druggmyran Tk 25M NV. -
Efter familjenamnei Drugge i byn.

Driivjan drd,vla - NK: 1. skogsskifte pi nr 6 Ytterbyn. - Liigre iin omgivningen. 2.

backsluttning Piliinge. - Sankt nedanfor. 3. strand pi nr 5 i Ryssblilt. - Den dr

mycket sank. - To: Ligliint svacka i Tjiirutriisk. - Ordet drdvja betecknar 'los
sumpmark'. Om accenten jfr Gryvjebacken nedan.

Driimsrevet drdrysri,va-NK: liten udde pi ostra sidan av Storon. - Forleden ser ut
att vara genitiv av drdm med vokalen forkortad framfor konsonantgrupp. Okiint
vad som fororsakat namngivningen. Udden har 6ven kallats Dromsudden
w.drdmsqQu.

Dustlombberget ddqsloqmbbqa - ddqstloqrn - NK: berg i niirheten av Bjorkvatt-
net. - Dustlombberget Tk 25M NO. - Efter liiget vid Dustlombtidmen se vidare
detta.

Dustlombtjiirnen ddqs(t)lo4m(b)SSln - NK: tjlirn soder om Bjorkvattnet. - Dust-
lombtj. Gn 30 SO, Tk 25M NO. - Det rider ingen tvekan om att namnet utgir
frin en finsk namnform pi -lompolo'tjbrn' med en osbker forled, samt med det
epexegetiska tillagget-tjdrnen. Till tveksamheten bidrar bl a det forsta elementets
varierande uttal, med eller utan r. Aven diftongen bjuder pi problem. Antar man
attt ir ett senare inskott kunde man kanske tiinka sig det finska /dysi'full', men
syftningen 2ir di oklar och diftongitergivningen knappast heller vad man vdntat
sig. Riiknar man dbremot med att / hort hemma i det ursprungliga finska namnet
finns det v?il ett par tiinkbara forklaringar. Det kan rora sig omtauste 'bakgrund,
det bakomliggande', en sakligt sett riitt tilltalande innebord, eftersom tjiirnen frin
det finsktalande hillet sett ligger strax bakom det ovan nbmnda berget. Vad som i
nigon min talar emot en sidan forklaring iir den svenska diftongkvaliteten. Den
stimmer inte siirskilt v?il. Diftongen ifriga iir ju den normala itergivningen av
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ursprungligt u. lJr vokalismsynpunkt skulle ett finskt tyystii 'nitgg' ddremot

stiimma bra. Det finska yy (lingt y) bor niimligen av svenskarna nlrmast ha

identifierats med svenskt lingt u. En innebord 'njugg' kan mojligen ha syftat pi
diligt fiske. Sistntimnda forslag 2ir viil det som blist ansluter till upptecknade uttal'

En annan mojlighet iir att knyta an till det hos Pihl Vb s 32 anforda dusta deqs-t-
,hnga, ryka', som pi Nederkalixmil skulle lyda *doqst och ge en god forklaring.

Men en svensk forled till en finsk efterled 6r en inte helt trolig bildning. Namnet 6r

alltsi osiikert.

Dyn d.6ya - NK: /. gungfly vid Mjotriisket, Rolfs. - Siigs vara "flottdy" ddr' 2'

d.6yn^, opa-dilyno sankmark i Piliinge, numera till storsta delen torrlagd. 3.

ra-dilaanangi Bodtrask. - Dyig strand dzir.. - To: do.y^nlitenmyr strax nordost

om Bdlstjarnen, Torbole. - De olika angivna uttalen stimmer formellt inte

sinsemellan. Mihlinda foreligger htir en kontamination mellan dy och dyna, som

kan vara en forkortad form av detbelagdaflottdyna ftatd{ynfem.'gungfly'. Det

av en upptecknare anforda "flottdy" kan vara en missuppfattning av flottdyn(a)
som bestdmd form till detta. Jiimfor iiven Overkalixmfllets flottdyna Pihl Liv s

49-50, 148.

Dynan d@yna, ua d&yn-To: berg vid Bondersbyn, det storsta i nedre Kalixdalen. -
Raggdynan Gn 37 i.IO, Tk 25M NV. - Dy nan dr en vanlig beniimning, men berget

kallas iiven Raggdynan. Jiimfor i ovrigt detta.

Dyndalen dd yndb4- To: dalgang Bondersbyn. - Dyndalen Gn 37 NO, Tk 25M NV.

- Ligger itrax oster om Dynan (Raggdynan).

Dynedet ddynara- To: gammal vintervbg. - Viigen gick frin byn Okvattnet till
Dynvikei nedan. Aven landsviigen Kosjiirv-Bondersbyn gir over Dynedet.

Dynmyran d.&ynm&yra - To: myr Bondersbyn. - Ligger strax soder om Dynan

(Raggdynan).

Dynviken d&ynvblka - To: forr vik i sodra delen av den numera torrlagda sjon

Kosjiirv. -^Dynviken Tk 25M NV. - Viken gick in mot Dynan (Raggdynan).

Dyrasholmen dlyashil.hman - NK: sk?irgirdsholme utanfor Ytterbyn. - Dyrashol-

men Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Betydelse okiind.

Dnppet d.d,pa - To: 1. svacka i Smitriisk. 2. blot siinka i Soren. - Det brukar stfl

vatten diir om virarna. E;tt diippe 2ir belagt frin Rinei med betydelsen 'l6gre,

sankare terriingparti'. Ordet bor nog sammanhflllas med Overkalixmilets dviippe

'liten blot sbnka mellan tvi hedar' (Pihl Okm s 132). Denna betydelse 2ir viil

f o r specificerad; ordet betyder nog 'blot sdnka' kort och gott.

Dfidmanhuvudena d.bmanhdpra - Td: smfl stengrund med grov sten sydvhst om

Ranon. - Dodmanhuvudena Tk 25M SO. - Ligger utanfot Dodmanviken,jiimfor

detta.

D0dmanskiiret db,mbansYsdra, dbmans4sdra - NK: skiirgirdsholme sydv[st om

Storon. - Dodmanskiiret Gn 37 SO, Enagrundet Tk 25M SO. - De olika uttalen
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iir fcirbryllande. Har kanske uttalet ddman- piverkats av Dodmanhuvudena och
Dddmanviken iTiire socken inte lflngt borta? Det fcirst anfcirda uttalet ger ingen
anknytning. Jfr Dodmanviken nedan.

Dtidmanviken dbmanvbtka-T6: vik i sydiindan pi Rinon. - Dodmanv. Tk 25M so.
- Det finns olika versioner av orsaken till namngivningen. En sagesman har hort
berdttas att en skogsarbetare dodats av en trddgren hiir for llnge sedan. En annan
meddelare berdttade att man p6 1700-talet hittade en dod man i en koja inne i
viken. Han hade ndver och flinta i handen och tydligen fors<ikt gcira eld men
misslyckats och frusit ihjal. Pa nigot siitt bcir namnet ha att gora med fynd av en
dod man.

Diidmanvikberget dbmanvakbdr|a - To: berg pi Rinon. - Dodmanviksb. Gn 37
SO, Dodmanvikb. Tk 25M SO. - Ligger strax norr om Dodmanviken.

Edan upt-inrn - NK: vik av Kalixiilven i Borjelsbyn. - Det dr bakstrom i viken.
Edet Qre, ua Qran - NK: 1. udde i strikanis nedanfor forsen Strflkan.2. udde i

Piliinge. - En vinterviig gick fcirbi ddr. 3. viig och is mellan Piliingefjtrden och
Kalvstrdsket i Piliinge. - Td: 1. halvci vdster om Kamlungeforsen. - Over den
drog man bitarna forbi forsen, frhn Edsviken pA halvons norra sida till Bdthusedan
pi dess sodra sida. Jrimfor aven Gammelbdtviigeru.2. en korviig och vintervag i
Yttermorjiirv. - Det gemensamma for dessa namn 6r en innebord av fdrdviig.

Edgiirdan drdaaha-NK: giirda i Ryssbiilt. - ordet ede dr n anges av upptecknaren
beteckna 'liten hojd mellan tv6 myrar'; gdrdan siigs ligga si.

Edviigen drv&en, rt drvdo - To: stig och rzintervdg mellan Alholmviken och Kalvs-
trdsket i Soren.

Edsmyran d.smgyra - NK: myr Pflliinge. - Assmyran Tk 25M sv. - vdl namngiven
efter liiget i ndrheten av Edet nr 3. ovan.

Edsviken d"svblka -To: vik av Kalixiilven i Kamlunge. - Lirginnanfdr den markera-
de udden Edet och var den norra utgingspunkten for den landstrdcka over vilken
bitarna drogs forbi Kamlungeforsen.

Eds0ren as-bu4 - NK: udde Piliinge. - Assriren Tk 25M sv. - Namnet givet i
anslutning tlll Edet nr 3. ovan.

Eliasknabben aliqsknhban - NK: grund utanfcir Storon. - Siigs ha uppkallats efter
den forsta fiskaren pi platsen ifriga.

Empo-
berget ampubdrla - NK: 1. berg norr om Bcirjelsbyn. - Empoberget Gn 37 NO,
Tk 25M No. - I ndrheten finns iven Empomyran 2. en hogre del av Empoheden
nedan. - Empoberget Gn 37 NO (avser den diir liggande bebyggelsen), Tk 25M
NO.
heden ampuhdra - NK: hedmark vid Empoberget 2. ovan. Ar iiven bebyggelse-
namn.
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Empo-
myran dmpum$yra - myrar NK:1. norr om Borjelsbyn, vid Empoberget. -
Empomyran Tk 25M NO .2. vid byn Empoberget. - Empomyran Tk 25M NO. 3.

nordvdst Homyrfors. - Empom. Gn 37 NO, Empomyran Tk 25M NO. 4. vid
Piliinge. - Empomyran Tk 25M SO. - To: I . i ostra delen av byn Soren. - Empom.
Tk 25M NV. 2. vid Siknlis. - Empomyren Gn 37 NV, Ampttjiirnen Tk 25M SV.

triisketi.mputre;ka-NK: myr vid Empoheden. - Empotr. Gn 37 NO, Empotriis-
ket Tk 25M NO. - Har synbarligen forr varit sjo. - To: mindre sjo vid Overmor-
jiirv. - Trolltr. Gn 30 SV, Empotriisket Tk 26M SV.
For namnet Empoheden har Hulda Rutberg i en uppteckning foreslagit en tolk-
ning ur *Angbodheden. Denna tolkning gir dock inte att uppehilla, eftersom
ordetiinginte finns i de norrbottniska kustdialekterna. Begreppet ifriga heter diir
iinge n, som forled i sammansdttningar dnges-. Erik Wahlberg har dbremot i ett
opublicerat manuskript i forleden velat se ett finskt kortnamn Ernppu till mans-

namnet Emil. Han anfor dock inga konkreta beliigg for denna namnform, och

forslaget far nog ses som ytterst tveksamt dven ur den synpunkten att personnamn

hiir veterligen aldrig upptriider i namn pi sjoar. Namnen ph Empo- tycks ju
foretriidesvis varatnutna till sjoar, samt myrmarker som tidigare har varit vatten-
fyllda. Namnen pL -berget och -heden avser ocksfl lokaler i nira anknytning till
sjciar och sankmarker och 6r snarast att se som sekundiira. Det ligger alltsi niira till
hands att sdtta namnen i samband med foreteelser vid sjoar och vattensjuka
marker. Det ord man di i forsta hand tiinker sig ?ir det bl a frin Overkalix belagda

i)mt'syan' (Pihl Okm s 135). Om formens utveckling se Noreen NoB 19L3 s 7f. I
namnen pi Empo- kan det dock knappast rora sig om det enkla dmt- ttanvibdr
rdkna med en sammansiittning av nigot slag, mihdnda *iimtbo? 'svanbo'. En
sidan form skulle, med bortfall av t i trekonsonantismen, ge just det uttal som

fcireligger. Det iir att mhrka att kartverket (numera lantmhteriverket) vid sina

kartnamnsrekognosceringar pi Empomyran i Siknlis pitraffat en namnform
Ampttiiirnensamt for ett intilliggande berg namnetAmpttjdrnberget, ett berg som

pi den gamla ekonomiska kartan bendmns Empobgt. Vissa fakta talar siledes for
att ordet iimt ingir i hiir behandlade namn. Man bor ju hiir riikna med svenska

namnformer, i all synnerhet som namnen upptriider i helsvenska byar som Bor-
jelsbyn, Piliinge, Sikniis och Soren.

Enagrundet anagr64a - NK: 7. udde frin Lingtiren Ytterbyn. - Enagrundet Gn37
NO, Tk 25M SO. - Har viil forr varit friliggande holme. 2. udde pi nordvlstra
sidan av Hastaskhret. - S?igs ha varit fiskestlille for ena.3. udde pi Storon. - To:

udde pi vhstra sidan av Rinon. - Gemensamt for hiir anforda lokaler 2ir viil att
man dbr brukat anvinda ena'ett slags stiingniit for fisk, not att fanga sik och lax
med'.

Enaviken anav&yka - NK: vik i Kalixiilven vid Borjelsbyn. - To: vik i 2ilven vid
Bondersbyn. - Jfr foregflende namn.

Entalleholmen dntolahblrman - To: udde i den numera utgrhvda sjon Kosjtirv oster



44

om byn med samma namn. - Udden har vid nigon tidpunkt kiinnetecknats av att
diir vtixt e n karakteristisk tall. Fcirleden dr att se som entallad, dvs en participiell
form till ett icke existerande verb. En ovanlig bildning som emellertid Aterfinns
iiven i namnet Trigraneholmen, se detta.

Erikberget bnkbd4a - To: berg norr om MorjZirvstriisket. - Eriksb. Gn 30 SV,
Erikberget Tk 26M SV. - Okiint vem den Erikvar, som berget uppkallats efter.

Erikudden bnkddry-NK: udde vid Pilbnge. - Erikudden Tk 25M SY. Erik okiind.

Erikdren enk@Wry- NK: udde i yttre delen av Vinafjiirden. - Eriksoren Gn 37 NO,
Tk 25M SO.

Esperiudden bsbenddry - NK: iingesudde i Stortriiskiilven i Bodtriisk. - Forr
tillhorig girden Esperi i Kukasjiirvi by, Hietaniemi socken. Se vidare Wahlberg
t963 s 127 , dir namnet Esperi hiinfors till lesper med iildre beliigg frin Torneda-
len. Kan dven tdnkas utgfl frin Esbjorn.

Fagerhult/d garhdqlta-NK: skogigt omrflde i Mansheden, norr om Stormyren. -Jfr
Fagerhultsm. Tk 25M NO.

Fageriiren fAgarbWry - NK: udde i Piliinge. - Fageroren Tk 25M SV. - Namnet
avser dven en bebyggelse.

Fagniisholmen fkgnashdhman - NK: kulle i Ytterbyn. - Ligger rakt ovanfor Hiist-
holmen. Jiimfrir Fagniisudden.

Fagniisudden fkgnesQfu"L-NK: udde i Ytterbyn. - Ar iiven namn pi gird. Elemen-
tet Fag- ?ir helt oforstfleligt. En mojlighet 2ir m6hiinda att Fagniis- ir en kontrak-
tion av ett Fagerniis.

Falkberget/ribkbatla-T6: brant berg strax vlster om Kalixiilven vid Bondersbyn. -
Falkbergen Gn 37 NO, Falkberget Tk 25M NV. - Mojligen av att falk brukat
h6lla till diir. Man kdnner dock inte till nigot sidant.

Fallarbacken fdlarbdkan - liten kulle strax vister om Granin. - En sagesman
trodde att namnet kom sig av att nigon person frin Fallfors haft nigot med denna
backe att gora. Vi skulle alltsi ha att gora med en beniimning/allare'personfrhn
Fallfors' . Jiimfor detta.

Fallforsenfli//opan - NK: brant fors i Moi2ilven strax nedanfor girden Fallfurs. -
Fallforsen Tk 25M NO.

Farstycket/drptby^tga-FkrarNK: /. pinr4iPildnge.2. pinr L InigirdeniKorpik6.
- Forled dr far, beteckning iiven for morfar ochfarfar, och avseende undantags-
jord for en 2ildre generation.

Femtetj iimen Se Fj dr detj tirnen.

Finn-
gindan fi,r.tt{4,eta - NK: iker pi nr 6 i Rian. - Akern brukades forst av en finne.
holmenfdphdhman - NK: 1. udde i Sangisfjiirden. - Finnholmen Gn 37 NO, Tk
25NNV.2. kulle i Lantjiirv, straxoster om byn. -To: liten stenholme i Kalixiilven
vid Bondersbyn.
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Finn-

linjenfdlnlinla - NK: riging pi nr 31s i Sangis. - Del av soc kengriins mellan Kalix
och Nedertornei socknar, dvs gr6ns mot finsktalande omride.
myranfi,yambyra- myrar NK: 1. vid Pilkkajiirvi nira grinsen mot Karl Gustavs
socken'. - Finnmyran Tk 25M No. 2. soder om Myrdalen - Finnm)nen Gn 37 No,
Finnmyran Tk 25M NO. 3. i N2isbyn - Finnm. Tk 25M NO. 4. i Mflnsbyn.
ronningen fi"ryrhruggan - To: slAttermark cister om Lill6n i nordostra delen av
Overmorjiirv. - En finneldr ha rcijt den.
sanden/e,lzsrirn - NK: del av sandhed cister om stortriisket. - precis p6 griinsen
till den finsksprikiga Hietaniemi socken.
sliitten fdrpslbta - NK: odlad jord pi m 7 i Rolfs. - okiint vad som foranlett
namnet.
tddenfinbdn-NK: udde pi vitgrundet i Ytterbyn. - Siigs ha fitt namn av att en
finsk skuta havererat diir en ging.
viken fi"pvbpka - To: vik pi ostra sidan av f d sjrin Kosjiirv, Bondersbyn. -
Finnviken Tk 25M NV. - Man noterar att den (forutvarande) sjo diir viken ligger
har ett finskt namn.

Finngiirdbacken fayn{4,qhbdkan - NK: mindre hojd i Rian. - lnvid Finngiirdan
ovan.

Finngiirdedan falnj1,qWru - NK: bakstrom i Kalixiilven vid Rian. - Nedanfor
Finngdrdan ovan.

Finngiirduddenfal.zy';rhddn - NK: udde i Kalix?ilven i Rian. - Bel?igen vid Finn-
giirdan.

Finnholmgrynnanfbphabmgrdyrua - NK: obetydligt grund i Sangisfjiirden. - Finn-
holmsgronnan Tk 25M NO. - Ca L00 m NV Finnholmen 1.

Finnholmshiillanfa?nhahmshd"la-NK: delav Finnholmenl. ovan. - Kala klipphtil-
lar som utgor hogsta punkten pi udden ifriga.

Finnhusgrundet? finasgrdna-NK: obetydligt grund strax viister om Fiileson, ytter-
byn. - Forleden skall troligen tolkas som/innftns. Nigon finne har kanske haft en
koja diir.

Finnmyrtjiirn(en) fapmorSsln -NK: liten tj iirn soder om Myrdalen. - Finnmyrtj . Gn
37 NO, Finnmyrtj?irnen Tk 25M NO. - Ligger nira Finnmyran nr 2. ovan.

Finnsliittladan firyslatl&ru - NK: lada pi nr 7 i Rolfs. - Lig vid Finnsliitten.

Finskan xa fdynskan - To: grynna sydost om Bredsklret i Tore yttre skZirgird. -
Namngivningsorsak okiind.

Finskiiren fi,pnskqq4 - NK: holme soder om Ytterbyn. - Fiskaroren Gn 37 NO,
Finskoren Tk 25M SO. - Obekant vilken finsk foreteelse namnet gflr tillbaka p6.

Finsktirfjlrdenfh,2nskeqrfidr,, -NK: fjiird vid Ytterbyn. - Finskorfj. Tk 25M SO. -
Ar den del av Lillofjiirden som ligger norr om Finskdren.
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De talrika namnen pi Finn- och Finsk-, av vilka endast en del hilr redovisats, talar
tydligt om vilken omfattning det finska inflytandet hir haft, framforallt i kommu-

nens ostra del.

trisk-
holmen fi"pkhbhman - NK: liten kulle i Lantj?irv. - Var viil forr holme i den

numera ndstan helt uttorkade sjon Kvisslan.

sundet/d,1sksAla - NK: sund i Kalixiilven, Ndsbyn. - Mellan Stor-Fisket och norra

Iandet"
trisket fApkftAska - NK: liten sjo i Ryssbiilt. - Fisktr. Tk 25M SO.

Forleden i ovan anforda namn pi Fisk- torde genomgiende vara att tolka Fiske-

med regelmhssig synkope, och angivande vZilkiinda fiskestzillen. Jiimfor Fisket

nedan.

Fiskaroren Gn37 NO. Kallas Finskoren, se detta.

Fisket, L, St. Gn 37 NO. Se Lill-Fisket och Stor-Fisket.

trliuksholmen firykshbbman - NK: skiirgirdsholme i Bodofjbrden. - Fjukson Gn31
NO, Fjuksholmen Tk 24N NV/25N SV. - Ordet fiuk betecknar 'stdnk som

uppstf,r t ex di vatten bryter mot ett skdr, yrsno' etc, dverhuvud finfordelade
partiklar som yr omkring i luften. Holmen har vhl kdnnetecknats av att diir liitt
bildats sldant "fjuk' ndr vattnet bryter mot den.

Fjukson Gn 37 NO. Se Fiuksholmen.

Fjuksholmsgrundetfiqkshal,.msgrdne- NK: mindre holme oster om BAtskiirsniis. -
Ligger strax soder om Fiuksholmen.

Fj&lastriisket? flittrastrd"ske -To liten sjo oster om Overmorjdrv. - Folistr. Gn 30

SO, Fjilatriisket Tk 26M SV. - Namnet 5r ytterst svArbedcimt. Upptecknaren har

med tvekan foreslagitfb trogg'fjdrding', IDen Sven om forsta stavelsens vokalism

mojligen skulle kunna representera en gammal brytningsdiftong la sA miste andra

stavelsens vokal utesluta en sidan forklaring. Det bor varao,inte a, i anslutning

till alla norrbottniska kustdialekter. Namnets forled kan vara en sammans6ttning

p6,-ds, och det forsta elementet i en sidan sammansdttning fAr di ses som en i
svagton reducerad form av forslagsvis//ol eller fjord. Det sistndmnda ordet miste
vdl uteslutas ur diskussionen och ett fjol- ger knappast nigon vettig forklaring.
Namnet tycks alltsi giicka alla tolkningsforslag.

Fjiirdenflan-NK: havsvikiPAliinge. -Pilingefj. Gn37NO, PflliingfjbrdenTk25M
SV. - Ar den vanliga lokala bendmningen pi fjiirden ifrAga, ett namn som i snava

lokala sammanhang 6ven kan nyttjas om t ex Torefjdrden, alternativt Sikntisfjiir-
den och Sangisfjtirden bl a. Jiimfor ixen Fjdrdladan nedan.

Fjlrdetjiirn(en) fldysin - To: tjiirn norr om Tcire. - Fjiirdetjiirnen Tk 25M NV. -
Ligger i anslutning till de s k Tretjdrnarna. Det finns dven diir intill en Femtetjir-
n(en) fd,rntSlin. - FemtetjSrnen Tk 25M NV.

Fjirdladan fidhbru - NK: lada Ytterbyn. - Vid Infjiirden.
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Fjirdsgrundet fiZ.Sgrbaa - NK: grund i Piliinge. - Fjiirdsgr. Tk 25M SV. - Ar det
enda overvattensgrundeti Fjiirden : Pdltinsefidrden. - To: holme mellan Siknds
och Sciren. - Ligger mitt i Torefjtirden el Sikndsfjdrden.

Fladagrynnanftbragrdytta - To: grund vid Siknds, sdder om Firogrunden. - Flara-
grynnorna Tk 25M SV. - Ar ett ligt grund, till stor del ovan vattnet vid medelvat-
tenstind. Jiimfor Fladan nedan.

Fladaladan ftbraldru - NK: lada i Lantjiirv. Vid Fladan nr 1. nedan.

Fladan ftdran - NK: 1. odlad mark i Lantjiirv. - Har forr varit sjobotten. 2.
Iinggrunt vattenomrflde mellan Halson ach Viisterskiiret i socknens ostra skdr-
gird. - Med flada fkdra avses ett lAgt jiimnt omride, Sven i vatten; sidana
omrAden i vatten har dven kallats grundfladar grdrlftbran best pl.

Flagudden /?d S@dr! - NK: skogsudde mot odlad mark v5ster om bebyggelsen Lom-
bennorrut i socknen. - Okiint vad Flag- isyftar.

Flaka-
backen f'lrbkabdkan - NK: 1. liten men markerad hojd norr om Vinafjiirden. -
Flakabacken Tk 25M NO. 2. skogsmark i Ryssbiilt.
bergetftbkabdrja-NK:1. i Borjelsbyn. 2. nordvdst om Sockentrhsket i socknens
norra del. - Flakab. Gn 30 SO, Flakaberget Tk 26M SO. - To: 7. nordnordost byn
Overmorjdrv, pi vdstra stranden av sjon Riiktjiirv. - Flakab. Gn 30 SO, Flakaber-
get Tk 26M SV. 2. oster om Kamlungekolen. - Flakab. Gn 30 SO, Flakaberget Tk
25M NV.
landet ftbkalQta - To: hedland vdster om girden Holmsel vid Toreiilven. -
Flakalandet Tk 25M NV.
liden ftbkal@yda - NK: skogsis sydviist om Sockentrdsket, liings jiirnviigen.
myran ftbkamdyra - myrar NK: 1. ca 2 km soder om Bjorkfors och vaster om
Sangisilven. 2. vid Korpiki. - Flakamyran Tk 25M NO. 3. vid Stortriisket. -
F-lakamyran Tk 25M NO. 4. i Niisbyn vid Viskosmyran.
myrarna ftbkamdyran - To: myrmarker nordvdst om Yttermorjdrv.
ndset ftbkand"sa - Td: stor udde i Soren. - Vid Flakandsb. Tk 25M SV.
ryggen ftbkardygan - NK: skogsparti i Piliinge. - Flakaryggen Tk 25M SO.
tjnrn(en) ftbkaJStn - Tci: tjiirn soder om Lingfors. - Flakatj. Gn 37 NV, Flaka-
tjiirnen Tk 25M NV.
trdsket ftbkatrd"s_ka- sjoar NK: intill Flakaberget nr 2. ovan. - Flakatr. Gn 30 SO,
Flakatriisket Tk 26M SO. - Tri: nordvdst om Yttermorjiirv. - Flakatr. Gn 30 SV,
Flakatriisket Tk 25M NV.
dlven ftbkadtva - NK: istricka : den ovre delen av Korpikin ungefdr ner till
Storsien. - Passerar bl a byn Ostra Flakatnisk, som i bygden oftakallats Flaka

ryt-ft6ka. Det iir viil detta faktum som foranlett namngivningen. An gflr delvis
inorn Tore socken. I namnen ingir ordet flaka ' giller bestiende av flera samman-
fogade stockar'. Flakan anvhndes huvudsakligen for fingst av skogsfigel, tjiider
och orre. De talrika ortnamnen pil Flaka-, hiir i ett urval, ger ett klart besked om
vilken betydelse denna fingst haft i gingna tider.
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Flakamyrru dden ftbkamoyr&da -NK: myrrojning vid Korpikfl intill Flakamyran 1r

2. ovan.- Flakamyrrod&en Tk 25M NO. - Ovisst om efterleden skall uppfattas

som en bestiimd fem sg eller best n pl. Jiimfor vidare ruddbland Huvudleder. Se

vidare Pihl okm s L78, Larsson Sb-bojn s 99 och Lindgren Btr s 96.

Flakamyrrfi ftbkamoyt$ - NK: odlad rnark soder om Bjorkfors. - Utgor den

sydligaste delen av Flakamyran nr 1. ovan.
ylarken ftdrkan - myrar NK: 1. sydost om Bjornholmen i P6ltinge. - Ligger l6gt

bakom hogre land och bestir till stor del av gungfly . 2 . phm 1 i Ytterbyn. - Flack och

lig hjortronmyr, delvis skogbevuxen.

Flarkladan ftdrklbra - NK: lada pfl Flarken nr 1. ovan.

Flarkmyran ftdrkmbyra- myrar NK: 7. vid Bjorkvattnet.2. vid Bodtriisket. 3. vid

Fallforsen - Flarkniyran Tk 25M NO . 4. vidMansheden oster om St. Br2innb. Gn

37 NO. -To: 1. i Overmorjbrv. - Gyttjig myr medvattensamlingar hiir och diir.2.

vaster om byn L6ngfors(backen). - Flarkmyran Tk 25M NV. 3. norr om V6stan-

nbs. - Mred ftark avses 'stillastAende vattensamling i sankmark''

Flarkogmyran ftkrkam$yra - NK: myr vid Stortrbsket. - Formen Flarka'mhste

tolkas som ett adj fla*og'forsedd med flarkar'.

Flarkogmyrlandet ftkrkamorl$ta - NK: skogland vid Grubbniisudden' - Ligger i
anslutning till foregflende.

Flasabiicken ftbsabd"kan- NK: biick Gammelgirden' - Flasabiicken Gn 37 NO, Tk

25M NO. - Forled ir ett verb flasa ftdsa 'brika, fara hastigt och ovarsamt fram'

etc, ett verb som finns belagt dven i iildre Umemfll; widmark ordb s 30 med

betydelser som 'brinna hbftigt och hastigt med en hog och mycket fladdrande

liga'. Sidana hiiftiga och oberbkneliga rorelser khnnetecknar bbcken, som i sin

ovre del iir rik p6 forsar. "Han hr sa flasalig" dvs 'brikig' har en meddelare

karakteriserat biicken som. Jiimfor tiven Pihl Okm s 56. I biicken har tidigare

funnits s6gar, jfr hhrom bl a Hiilphers 1789 s L88. I sin nedre del har biicken

kallats Bjorkndsbdcken, ett namn som ocksfl brukats for hela bdcken. Dess

civersta del har, i varje fall tidigare, kallats Kdlsidrvgraven'

Flokgrundet ftdqkgrbna- To: liten holme utanfor Platsen i Sikniis. - Flokgrundet

TK 25M SV.

Flokmyran el -myrarnafid qkmsyra el -mby ran - NK: myrmarker soder om Empo-

berget i Borjelsbyn. - Flokmyrorna Tk 25M NO. - Namnen utsdger att diir viixer

flok ftdAkan best sg, en myrvdxt, mih2inda en Angelica-art.

Flundran Tk 25M SO. Se Galtgrynnan.

Fturkanltri-urka - NK: iing p6 Ytterbyns utmark. - Flurkan Tk 25M SO. - N6got

ordflurkatycks inte finnas belagt. Kan det mdjligen rora sig om en /c-avledning till
ett flur som hos Pihl 6km s 240 anfors frin Overkalix med en betydelse 'oredig

tova av sondertrasat tri (i spets p6 stor, kiipp o.d.)'. Namnet skulle i si fall syftapir
den omgivande terrbngens sondertrasade utseende. Osiikert.



49

Flurkedetfid Wrkdre - skogsskifte Ytterbyns utmark. - Hogre och liittframkomliga-
re mark soder om Flurkan ovan.

Flyttjestugan wftynstila -To: plats pi ostra sidan av Kalixiilven. - Forled ir verbet

ftyttja ftyn'flotta (timmer)', och namnet h?irror frin den tid de man flottade

timmer i fasta flottar och hZir fanns en flottningsstuga.

Fl6striisketftdstrbska - NK: sjo norr om Sangis. - Flistriisket Gn 37 NO, Tk 25N

NV. - Enligt en meddelare skulle det vara nigot "oknytt" med denna sid', he

ftdsa'detflasarr dvs blir ett obehagligt ljud n6r man gir diir. Sammansttllningen

kan inte vara riktig, den stdmmer inte rent ljudmiissigt. En onomatopoetisk

ljuditergivning kan det dock mojligen rora sig om. Ordetflris'skal'kan knappast

komma ifriga.

Fors-
huvudet fdp_hbqra, wa fdphbqran - T6: plats p6 dstra sidan av Kalixtilven i
Kamlunge.-- Forshuvudet Tk 25M NV. - Forsen Holken borjar hiir.

nfusetfbp4e"sa - NK: udde i Kalixiilven vid Strikanis. - Forsnaset Tk 25M NO. -
Ar den-yttersta (norra) delen av Edet mot forsen Strdkan'

udden fdpbfu"r- NK: udde i Zilven vid Rian. - Sticker ut mot Akrokforsen.

Forsboforsen fitpbofap_rl -To: fors i Kalixiilven vid Forsbyn. - Forsbodforsen Tk 25M

NV. - Skrivningen Forsbod- 6r missvisande. Forleden skall tolkas forsboa-
'forsbornas', alltsi Forsbybornas fors. Jfr foljande nalnn.

Forsboudden fbsbodfug - T6: udde i Toreillven sdder om Langsel. - Bonder frin
Forsbyn har haft slitter diir. Jfr ndrmast foregiende namn.

Fotholmen/dqthbhntan- NK: udde i Ryssbiilt. - Foth. Tk 25M SO. - Forled kan

knappast vara nigot annat 6n /o/. Udden sticker ut frin den avsevirt storre

Hiistholmen, och har viil pi nigot siitt betraktats som en fot till denna.

Frevisiiren Gn 37 NO, Tk 25M SO. Se Frodsoren.

Frockmyran fr6kmb y ra -NK: myr vid Nlisbyn. - Frockmyran Tk 25M NO. - N6got

ord frock iir inte bekant. En svag mojlighet Zir att det kunde rora sig om en

k-avledning till det frod som ing6r i funfroda 'skum" med ett svagstadium till

fraud i Frddsdren nedan. Det iir dock os?ikert om en si gammal bildning kan

foreligga hiir uppe i ett namn som knappast kan vara sdrskilt gammalt. Det bor

alltsi ses som dunkelt.

Friiken-
lodet frdkanlfiqra - NK: iingsmark i Pitiinge. - Synbarligen har hbr b?irgats s5

mycket foder som ryms i e n lada. Se lod nndet Huvudleder.

myran frbkanm$yra - NK: myr i trakten av Sockentriisket. - Friikenmyran Tk
26M SO. - To: v?iiter om Toredlven. - Friikenmyran Tk 25M NV (Frzikenmyren

Gn 37 NV heter enligt uppgift Kolmyran).
tjiirnen frb,kanlStn - To: tjiirn under Siknzis. - Friikentjiirnen Tk 25M SV.

fliiknesmyrat fri.knasm6yra - To: myr sikn?is. - Friiknesmyran Tk 25M SV. -
Mf,'hiinda till Frti kenniis -?
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Frdknesundetfri,knes$ta- NK: forr sund numera biick i Piliinge, frin Lill-Gullnoret
till Stortriisket.

Friikneviken fraknav&pka - Td: vik av Grantriisket i Overmorjiirv.

Friingsan fri,gsa - myrar To: 1. scider om Yttermorjiirv. 2. i Forsbyn norr om
Bredvikskatan. - Myrslitter diir det forr vaxt frdkne.3. sydost Kamlunge. -
Frdngsmyren Gn 37 NO, Friingsan Tk 25M NV. 4. tn frdgsry i Marieberg. -
Frdngsmyran Tk 25M NV. 5. w frdgsr"t i Bondersbyn. : Frdngsmyran Tci nr 3.
nedan.
Namnet Frdngsan brir viil ses som en ellips till f<irslagsvis *Friingsmyran.

Friings-
myran - myrar NK: 1 . frdgksmb y ra i P A,ldnge, sydost Piliingei. - Upptecknaren
meddelar att namnet iir givet efter egennamnet Frdng, en tvivelaktig uppgift. 2.
frigsm$yra i Rolfs ca 1 km soder om Rolfsbacken . j. frdgsmbyra pL nr 3 i
Strikaniis. - Forut friikeniing, numera odlad mark. 4. fri,gism$Ara norr om
Borjelsbyn. - Friingsmyren Gn 37 NO, Frbngsmyran Tk 25M NV. - Myren
uppgesvara bevaxtmedfrdken.Denligger delvis inom Bondersbyn i Tcire socken.
5. frdgsmbyra sydost om byn Kiilsjiirv. - L., St. Friingsm. Gn 37 NO, Lill-
Fringsm., Stor-Frlingsmyran Tk 25M No. - Man skiljer som synes ibrand pi de
tvfl med en smal passage frirbundna myrarna i Lill-Friingsmyran hlfrdgsmbyra
och stor-Friingsmyran stdrfreBsmibyra. Dir har tidigare varit sldtteriing. - io
frdgsmsyra 1. srider om Gallbergstrisk, oster om Overmorjiirv. - Frdngsmyren
Gn 30 SO. - Upptecknaren upplyser att "der vaxer friikne" .2. sydviist Torbole. -
Frtngsmyran Tk 25M NV. 3. fri,gismoyla i Bondersbyn. - Frdngsmyren Gn 37
NO, Frdngsmyran Tk 25M NV. - Ar identisk med F. NK nr 1 . och Friingsannr 5.
ovan.
rhfrdgsrq - myrar NK: 7. i Gammelgirden. - Friingsri Tk 25M NO. 2. i Rolfs. -
FriingsrA Tk 25M No. - Flera Frdngsni finns i socknen. - To: linda i Kosjzirv. -
Var forr sldtterdng.
tjiirnen frdgstsln - To: tjiirn vister om Flakatriisket nordvist yttermorjerv. -
Insjon Tk 25M NV. - Kartans namnform kan knappast vara genuin utan miste
ses som mycket sent tillkommen, mihhnda utifrin given.

Friinkmyran fri,gkm&yra - To: myr scider om Lagnatriisk och sydost Kvavistrdsket.
Namnen ph Frdken-, Friikne(s)-, Friings- och Friink- bor nog hillas samman. For
de olika typerna anges ju dels att diir viixt friiken (friikne), dels att diir varit
slittermark, viil frtikenslitter. De olika formerna kan nog ocksi forklaras som
utvecklade ur en gemensam grundform. Den bor ha varit friikne, som efter
regelmiissig apokope givitfriikn, en form som i sin tur fett tva skilda utvecklingar.
I det ena fallet har en svarabhaktivokal skjutits in si att vifefifriiken, i best form
friikene, som finns belagd hos Pihl Okm s 78. I det andra fallet har vi fitt metates
tillfrdnk, en form som finns belagd i Friinkmyran ovafl samt i genitiv i det ett par
g6nger belagda :uttalet friinksnTyra, som i sin tur genom k-bortfall i trekonsonan-
tism givit/rrings-, den oftast belagda sammansdttningsleden. Det finns etskilligt
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fler namn av dessa typer, och namnen avser alltid myrmarker eller tidigare

sidana, dvs typiska friikenlokaler. De upplyser ocksi om vilken framtrhdande roll
friikenhoet tidigare spelat i hushflllningen.

Friidsiiren/rrbWdWna,frbvu&q4y-NK: udde soder om Bitsk?irsnhs. -Frevisoren
Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Var tidigare holme men hdnger numera ihop med

Troll6n, som dven den nu iir landfast. Det yngre uttalet 1r anslutet till den gamla

kartformen och har numera fitt en slags officiell pr?igel bl a diirfor att platsen

iordningsstiillts till frilufts- och rekreationsomride. Ett Frevis'ger dock ingen

vettig forklaring, utan man har att utgi frin det iildre, genuina uttalet. Namnets

forlediirgenitiv avettordfrddnfreqr,frdqre'ftadga,skum'vdlmedsyftningpi
skum frin svallvigor och briinningar.

Funiismyrarna f$qnasm$yran el Furniismyran fbq4asm6yra - NK: myr(ar) Bor-
jelsbyn. Ar liksom tvi 3ammanhiingande myrar, och ibland skiljer manpi Lill-
Funiismyran och Stor-Funiismyran. - Intet av de anforda uttalen ger nigon vettig

ledtrid till en forklaring av namnet. Otdet fura kan det ju inte vara frigan om.

Fursmyran el -myrarna fdwmhAra, fdS_mbAra - -mi2yran - To: myrar oster om

Tore. - Fursmyrarna Gn 37 NV, Fursmyrorna Tk 25M NV. - Forleden ir oshker.

Det diftongiska uttalet visar snarast hiir pi gammalt lingt u, men ger inga

anknytningar. Det kan ju inte rora sig omfura, som 5r en svag kortstaving. Uttalet

fry- slutligen uppvisar en vokal som inte hor hemma i det lokala milet i sfldan

stiillning. Namnet fir nog lhmnas oforklarat.

Furu-
bergetfurubdrya-bergNK: 1. p6 ostra sidan av Myrbergstriisket. -Furub. Gn 30

SO, Furuberget Tk 25M NO.2. sydviist Sockenberget, liings jiirnviigen. -To: norr

om Gallbergstriisk. - Furub. Gn 30 SO, Furuberget Tk 25M SO.

holmen filruhd.hman - holmar NK: 1. i Kroksfjiirden norr om Bitskiirsniis. -
Furuh. Gn 37 NO, Furuholmen Tk 25M NO .2. iYinafiarden. - St. Furuh. Gn 37

NO, (Furuholmsgr. Tk 26M SO; detta namn betecknar annan lokal). - To: /. i
Morj?irvstrtisket. - Furuholmen Tk 26M SV. 2. soder om Soren. - Furuholmen Tk
25M SV. - I niirheten finns dven r4. Iholmen, B i drkholmen och Granholmen. 3 . vid
Bergon. - Furuholmen Gn 37 NV (pi tvi skilda stiillen, nordvbst och oster om

Bergon), Skogs-Furuholmen (den vtistra) och Liigen<i-Furuh. (den ostra) Tk 25M

SV. - Intill ligger Stor-Granholmen.
lzndetfurutQ/a -NK: skogsomride mellan byn Korpikfl och Storberget. -To: d:o

norr om Mjolafors, nordvast om Morjiirvstrhsket. - Furulandet Tk 26M SV.

tjnrn(en) /ilrulstn - To: tjiirn soder om sikniis. - Furutj. Gn 37 NV, Furutjiirnen

Tk 25M SV. - Enligt uppgift tallhed runt tjiirnen.

triisketfurutr,;-Ska - sjoar NK: norr om Gammelgirden. - Furutrhsket Gn 37 NO,

Tk 25M NO. - Sligs vara "omgivet av furuskog"' - En tidigare sjo nu myr inte

l6ngt diirifran bdr samma namn - Furutrasket (svarttryck) Tk 25M NO. - To:

soder om Riiktjiirv. - Furutrhsket Gn 30 SO, Tk 26M SV.

frn furorb - Tri: 6 fr6n Furutriisket ovan.
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Furuniisuddenfurunasfidn - NK: udde i Stortrasket, Piliinge. - Furunhsudden Tk
25M SV. - Ar den mest markanta udden i hela sjon, ligger strax viister om
bebyggelsen Furuniis och har viil ursprungligen hetat Furuniiset.
Till skillnad frin namnen pi Tall-, som har en kollektiv syftning och endast anger
att triidet finns i st<irre eller mindre bestind piL lokalen ifriga har namnenpl Furu-
inte siillan individuell syftning och anger att nigon siirskilt framtriidande fura, en
fin sidan, finns pi platsen. Och Ziven niir namnet syftar pi en samling triid si iir det
friga om fina exemplar. Man siiger inte heller att detvaxer furu eller furuskog pir
platsen, det heter tall el nllskog.

Fus-
giirdan/.iqsdZaba - NK: plats i skogen vid Kiilsjiirv. - Om denna plats vet man
beriitta att d2ir skall ha funnits ettftihus diir man gomde korna for ryssarna ir 1809.

holrnen fdqshahman - NK: holme i Mjotrasket, Rian. - Man uppger att diir
tidigare har funnits "sommarladugirdar". Holmen har dven kallats Koholmen.
ladan fli4s/riru - NK: (forr) lada pi iingsmarken Djupviken i Sangis.

myranfd4smbyra-myrar To: -1. oster om Tjiirutriisket. - Fusmyran Tk 26M SV.

- "Sommarfdhus vid myren". 2. i Veniksel. - "Forr sommarladugirdar dbr"
stycket/ri4grd4fia - NK: omriden vid ladugirdar, forr ikrar -1. i Bodtrask. 2. i
Borjelsbyn.3. i P6liinge.4. odlad mark pi nr 2 i Strikanis. - Diir fanns forr
sommarladugdrdar, fus (e) f& Ws, fdW a.
Namnen pi Fus- syftar alltsi pi den form av fiibodhantering som innefattas i
begreppet "sommarladugird". Om dess omfattning vittnar dven de talrika nam-
nen p5 Sommarfus- pi minga hill.

Fflgeltriisket fbatl+rd.skeii,fegall , y - NK: f d sjo, numera torrlagd, Ytterbyn. - f.d.
Figeltriisket Gn 37 NO, Figeltriisket Tk 25M SO. - Siigs forr ha varit rik pi
sjdfdgel.

Fflr-
holmen fdrhhhman -To: holme i sodra delen av Morjiirvstriisket. - Firholmen Tk
26M SV.
hiignenfdrhbgna - NK: /. skogsmark i Lantjiirv. - Forr fanns diir en inhiignad
f<ir fir. 2.'dng i Bodtriisk. - Fcirr inhiignad betesmark for fir.
udden fdrhdry - To: udde pi ostra sidan av Mjotriisket (Gn 30 SV) viister om
Yttermorjiirv. - Firudden Tk 25M NV.
tin - To: tvi riitt stora oar i Torefjiirden. - De benimns vanligen var for sig
Lill-Fdrdn och Stor-Fdrtin liSbra, stdqrforb L. Firon Gn 37 NV, Lill-Firon Tk
25M SV, St. Fir<in Gn37 NV, Stor-Firon Tk 25M SV.
Namnen pi Fdr- syftar genomgiende pi stiillen diir man brukat ha fflr pi bete,
eller platser i anknytning till sidana lokaler.

Fflrhiignlodetfbrhaganlfiqra - NK: omride intill FdrhdgneniLantjdr:v. - Se i ovrigt
lod tnder Huvudleder.

Fflrhiignudden fbrhaenddry. -NK: udde i Lilla Lapptriisk.
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Fiilestin/a{rlsd - NK: stor o soder om Ytterbyn. - Fiileson Gn 37 NO o SO, Tk 25M
SO. - Namnet miste viil hiinga ihop med verbet fdrdas fdbas och isyfta en

(vatten)fiirdviig. J?imfor ifriga om bildningen Overkalixmfllets fayhasvta (Pihl
Okm s 139) 'fiirdviigar'. Jdmfor Fiilesdsundel nedan.

Filesiisundetfalnsr{ta - NK: sundet mellan Fdlesdn och fasta land. - Fiilesosundet
Tk 25M SO. - Mihiinda iir det just detta sund som 6r den gamla farled som

namnet Fiileson syftar pi.

Fiilletfd,la -To: vattenfall i Trireiilven norr om Trirbole. - Trots den akuta accenten

miste det viil rora sig om en la-avledning fiille tlll fall'vattenfall', och med den

inneborden. Jiimfor Fdllmyran.

Fiillmyran/i,lrnbyra - To: myr vid Lingforsen i Toreiilven. - Fiillmyren Gn 37 NV.

- Ar felplacerad. Myren ligger niirmare dlven. Forleden dr fdlle'vattenfall' och

avser l6get intill forsen.

Fiirjstiillsudden fbrutalsQlry - NK: udde i Rolfs vid Kalixbrons vhstra landfbste. -
Diir lig foru Fiirjstiillef. Viken norr dirom har kallats Fdristdllsviken.

Ftiljeudden fhk,$dry - NK: udde i iilven vid Minsbyn. - Ftirleden ar vdt fdlie
'sdllskap'. Anledning okiind.

Ftirsiktigbron fopiknbrbq - NK: gammalt namn pi en bro i Mansbyn. - Den ledde
over Fdrsiktigbiicken. Namnen efter en soldat Forsiktig ibyn.

Fiirstbergetfip tba4a-To: berg oster om byn Okvattnet. - En av tre toppar i tur och
ordning frin byn riiknat. De ovriga dr Anneberget och Tredieberget.

Gaddarna gyddan - NK: udde i Ryssbiilt. - GaddorarnaGn3T NO, Gaddhiillan Tk
25M SO. - Sammanfattande beniimning pi tre forutvarande smi holmar: .Flus-

grundet, Bastugrundet och Algrundet. De lr numera sammanvuxna sinsemellan

och med land. Namnets innebord 6r oklar. Har kanske ansetts sticka ut som

gaddar?

Gaddfjtirden g$dflen-NK: fjiird i Ryssb2ilt. - Gaddfjiirden Gn 37 NO, Tk 25M SO.

- Efter liget norr om Gqddarna ovan.

Galbergetgribbbrla-To: berg nordost om Grantrdsket i OvermorjZirv. - Gallberget
Gn 30 SO, Galberget Tk26MSV. - Betriiffande forleden kan siigas att skrivning-
enGall- intestdmmermedupptecknatuttal. EttGall- skullehalytt gal.Ddremot
kan det rcira sig om ett ildre, genuint uttal av ordet gird, som numera dock lyder
gqh.Men ildre kort ailhngsluten stavelse skall i dialekten regelmissigt iterges
a. En uttalsform galr for gdrd finns f o upptecknad frin byn Smitriisk i socknen.

En innebord 'girdberget' ter sig ocksi ganska naturlig. Vid den intill berget
liggande sjon Grantriisket finns niimligen ett par girdar tillhoriga Overmorjbrvs
by, och for dessa dr Galberget hemberget eller om man si vill gardberget. Miirk
hdr dven Overmorjiirvs gamla lingfiibodar upp mot berget, en bebyggelse som

upptas med siirskilt uppslag i 1648 irs geometriska jordebok. Ett 'girdberget'
tycks alltsi vara v6l motiverat. Jbmfor ixen Galbiicken nedan.
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Galbiicken gdhbdkan elgabbd"kan-To: biick i socknens nordligaste del. - Gallb. Gn
30 SV, Galbiicken Tk 26M SV. - Vid sidan av anfcirda uttal finns dxen ett gjal-
upptecknat. Detta kan inte vara iikta utan miste ses som ett forsok att flterge
generalstabskartans namnform. E,tt gall(a) kan varken i Nederkalix- eller Overka-
lixmil ge ett sAdant uttal. Av intresse i sammanhanget 6r det senare av de anforda
uttalen. Det bor ses som ett ?ildre, genuint uttal av ordet gdrd pi Overkalixmil;
biicken ifriga rinner upp inom Overkalix socken. Vi har alltsi ?ildre siviil Neder-
kalix- som Overkalixuttal av ordet gdrd rcpresenterade, och det talar for att just
detta ord ing6r i namnet. Vilken syftning det har iir dock inte helt klart. Det har
emellertid funnits en stuga vid bZicken.

Galbergstriisket gdhbepydska-Ti: sjo i socknens ostra del. - St. Gallbergstr. Gn 30

SO, Galbergstriisket Tk 26M SV. - Ligger rakt bakom Galberget frin den
centrala bygden riiknat.

Galgbacken gbhbdkan-NK: liten hojd i Rolfs strax soder om 6lvbron. - Dhr fanns
fcirr en avriittningsplats.

Galten gdltry- To: liten mera rundad riitt hog stenholme i Kalixiilven i norra delen av
Bondeborg, Bondersbyn. - Mihiinda har holmens form liknats vid en galtrygg.
Nigra galtar har aldrig hillits pi denna obetydliga kala holme.

Galtgrynnan gdltgrbyaa- NK: grund i skbrgirden. - (Flundran Tk 25M SO). - En
skuta med " jiimgaltar" frin masugnen vid Trirefors bruk havererade en ging diir.
Typografiska kartans namnform Flundran ?ir ett frin sjrikort nr L0L overtaget, av

sjomiitare pahittat namn, utan forankring i traditionell lokal namngivning och
sakligt helt omotiverat.

Galtviken gd.ltvblka - NK: smal vik sydviist Bitskiirsniis, nordost Ronnoren. -
Okiint vad som foranlett namngivningen. - To: ovik av Kalixiilven i norra delen av
Bondeborg, Bondersbyn. - Fett namn av den i viken liggande holmen Galten, se

ovan.

Galtvikberget gbltv@kbdrla - NK: berg rakt vdster om Bitskiirsn?is. - Galtvikb. Tk
25M SO. - Efter liiget norr om Galtviken.

Gammalbodberget glkmahbobthrla - NK: litet men riitt hogt berg vdster om Holm-
triisket i Rian. - Gammalbodb. Tk 25M NO. - Fitt namn efter liiget vid Gammal-
bodgiirdan nedan.

Gammalbodgflrdan ghmahboq{4,dta - NK: med smiskog beviixt omride b m 7
Rian. - Forr fanns diir en "gbrda" med fiibodar.

Gammalbodmyran ghmahboqmdyra - To: myr norr om Stora Lapptriisk. - Gam-
malbodm. Gn37 NO, Gammalbodmyran Tk 25M NV. - Formodligen har byn
eller Kamlunge haft fiibodar diir. Nigra hundra meter viister om myren finns en
myr vid namn Bodmyran (Bodmyren Gn 37 NO). Detta kan mojligen tolkas si att
fiibodar iildst legat vid Gammalbodmyran men sedan flyttats till Bodmyran.
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Gammalbyn gykmahb$yn m gykmatrbdyn a - NK: udde i dlven mitt i Minsbyns iildsta

del. - Diir har funnits en gammal bitlinning samt en tviittbrygga som var
gemensam fcir de s k Inregrannarna. Ombyns organisatoriska uppdelning jZimfor

6NoN7As33.
Gammaldalmyranghmahdqbm{yra-To: myri norra delen av Rindn, mellan denna

och Bodon. - Gammaldalmyran Tk 25M S O. - Diir har funnits en gam mal ti dr dal.

Gammalgrundet ghmahgrdna -To: grund i Tore skiirgird. - N. Gammelgrundet Tk
25M SV. - S. Gammelgrundet Tk 25M SV har i varje fall tidigare kallats Sissan.

Gammalgiirdan glkmah{6,4}a - NK: odlade marker i 1. Kiilsjiirv. 2. Minsbyn. 3.

Piliinge. 4. Ryssbiilt och 5. Ytterbyn. - De inhiignade jordarna torde ha varit
ikrar.

GammalgEirdudden g2Amah{6,qhddry - NK: udde i Kalixiilven Minsbyn. - Lig vid
Gammalgiirdan m 2. ovan.

Gammalhusgrynnorna gpkmahhor4sgrdynan - NK: smi grund utanfcir Storon. -
Gammalhusgrynnorna Tk 25M SO. - Namngivna efter liiget vidGammalhusud-
den, se detta.

Gammalhustdden gpdmabhorysddry-liten udde lZingst soderut pi Storon. - Namnet
avser udden strax sydvdst "Koja" pi Gn 37 SO. Dlir har funnits en gammal

fiskestuga, enligt en meddelare byggd omkring ar 1800.

Gammalhusiken glkmabhot4sv@yka - NK: liten vik Storon. - Vid Gammalhwud'
den ovan.

Gammalkvarnen gykmalrkwcb4a - NK: backe i Piliinge vid Piliingins mynning. -
Diir har forr stitt en skvaltkvarn.

Gammalkvisslan glbmahkwil.la- NK: delvis odlad mark norr om den s k Kvisslan,
Lantjiirv. - Odlingen var gammal. Se f <i Kvisslan.

Gammallaggen gydmatr6ga - NK: En vall runt Stortrisket i Pil2inge. - Det uppges

att lagg betecknar en vall av grus och jord. Den runt Stortrlisket iir mojligen
upplagd av minniskor for att stiinga in vattnet. Nu ligger den hogt, sjon Zir slinkt
for snart L00 ir sedan. Den kallas ixen Trdsklaggen.

Gammalsvedjebacken gyhmahswinbdkan - NK: viigbacke pi gamla landsviigen i
Sangis. - En sved har tydligen forr legat i niirheten.

Gammalvinet gdmahv@pa -To: plats i skogen pi viistra sidan av Rinon. - Ftirr
plats for tjiidervin'tjiiderspel'. J?imfor Moberg NoB 1949 s 115f.

Gammalvistana ghmalvd"2stana-To: plats pi viistra sidan av Rinon. - Forr har man
brukat ha "laxmockor" utanf{ir, och det har ocksi funnits spar av en gammal

bakval, diir fiskarna troligen overnattat. Det iir viil pi detta namnet syftar.
Formen, som 6r en best n pl, bor n2imligen iterges Gammalvistandena'de gamla

vistena'.
For vissa av de hiir anforda namnen pi Gamrnal- iir namnstrukturen oklar. Ett
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namn som Gammalbodmyran, som i niirheten har en Bodmyran, kan siledes
fattas som'den gamla Bodmyran'men ocksi som Gammalbod-myran dvs'myren
vid Garnmalbodarna'. Bida tolkningarna iir lika mojliga. Diirfor har inte heller
bestiimningsled markerats i uppstiillningen. Namnen 2ir i stiillet ordnade i strikt
alfabetisk ordning.

Ganasgrundet gbnasgrdra. - NK: den ostligaste udden pi Fiileson, Ytterbyn, vid
"Fiskest." Gn37 NO. - Namnet tycks inte erbjuda nigra siikra hillpunkter. Det
enda ord som foreter likheter 5r verbet gana gdna'gapa, glo, stirra', men siviil
innebord som det formella iir oklart.

Garberget gydrbbrp-NK: berg nordost om Storsien. - N., S. Garberget Gn 30 SO,
Norr-Garberget, Sor-Garberget Tk 25M NO. - Man har i allmiinhet inte brukat
beniimna de bida topparna med skilda namn, utan har betraktat berget som en
helhet. Jiimfor vidare Garskatan nedan.

Garskatan g$pkbtan-NK: udde i sodra delen av Ryssbiilt. - Garskatan Gn 37 SO,

Tk 25M SO. - Forled torde vara densamma som i foregflende namn. Ddremot 6r
det vanskligare att bedoma vad det ror sig om. FiSr Garskatan, som [r ett gammalt
fiskestiille, skulle man mojligen kunna ttinka sig garn, ayseende fiskredskap av

nigot slag, men for Garbergetstlmmer ett sidant antagande knappast in, dven om
berget ligger vid en sjo. Diirtill kommer att garn framfor b inte bor ge uttalet gar.
En f<irledgarn bor nog uteslutas ur diskussionen. Hulda Rutberg gor i en uppteck-
ning en hiinvisning till gbradyl"gara-il" 'blisv6der' innehillande ett gare, som 6r
kZint frin Overkalix, Pihl Okm s 56, liksorn ?iven i Lulemilet; se Nordstrom
Gamla typord gdra"regnsno eller hageldigra skyar, som urladda sig omviixlande
med solsken; gdradylkallas en sidan urladdning". Efter vad jag kan forsti menar
viil Rutberg att en stark motsvarighet till detta gare skulle ingi i namnet Garska-
fan. Nigot sidant ord hr veterligen inte k?int och namnet fflr nog betraktas som
dunkelt.

Garbergsmyran gpdrbeprnaTra - NK: myr nordost Storsien. - Garbergsmyren Gn
30 SO, Garbergsmyran Tk 25M NO. - Ligger intill Garberget ovan.

Garbergstjiirn(en) g26rbepJSin - NK: tjiirn nordost Storsien. - Garbergstj. Tk 25M
NO. - Ligger pi Garbergsmyren vid Garberget.

Garvargiirdan ghrvardzdha-NK: odlad mark pi nr L Gammelgirden. - Det fanns

en gird Garvars ibyn.
Garvarheden gykrvarhd,ra - NK: skoghojd Gammelgirden. - Garvarheden Tk 25M

NO. - En upptecknare siger att en backstrga Garvars forr stitt diir. Sannolikt
foreligger dock ett samband med girdsnamnet Garvars i Gammelgirden.

Gentrosmyran /1intrusmdyra - NK: myr Ryssbiilt. - Gentrismyren Gn 37 NO,
Gentrosmyran Tk 25M SO. - Forled oforklarlig.
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Get-
backen dzdtbkkan - NK: liten hojd 1.12 km sydost sklorbacken Gn 37 NO,
Gammelgirden.
berget d*dtbbna - NK: berg Rian'
grundet j6iltgrdna - NK: grund i sodra iinden av Lappon, Sangis.

skiiret dAdtsl*bra-To: skiirgirdsholme soder om Rinon. - Getskiiret Gn 37 SO,

Getskiir Tk 25M SO. - Ar numera sammanvrxen med Renskiiret.

Samtliga namn pi Get- syftar pi att man har brukat ha getter pi bete pi lokalerna

ifriga.

Getfusbacken Qaigtfo4sbdkan -NK: mindre hojd Rian. - Forr har man haft "getla-

dugirdar" diir.

Gillermyrarna {4df,armdyran- To: tre myrar i sodra delen av Sikn[s. - Gillermy-

rorna Tk 25M SV. - Forr i tiden fingade man skogsfigel vid myrarna pi en

flakaviig som gick forbi dem.

Girusbacken {6irusbdkan - NK: liten hojd vid sydligaste garden i Minsbyn. -
Jiimfor foljande.

Girusmyran j4irusm6yra- To: myr i nordviistra delen av byn Tore. - Girusmyran

Tk 25MNV. - Tveliiamt hur forleden skall tolkas. Mojligen kan det rora sig om

en sammandragen form av djurhus och i si fall avseende mindre byggnad for
smflfd, far och getter.

Giviken {4wd|ka- NK: myr vaster om Milson i Ytterbyn. - Ar Hksom en gren av

Inre Fjtirdenoch har tydligen for rZitt liinge sedan varit en havsvik. Forled i namnet

kan vara ett giiv med betydelser som 'givande, gynnsam' etc. Jiimfor betriiffande

ljudutvecklingen Pihl6km s 271{attd,lan gdv-tecken 'varsel'. Helt utesluten iir
inte heller en tolkning ur ett reducerat *{4mv@[ka'gorjeviken, gyttjeviken'.

Gjutan j6,iqta- NK : odlad j ord i Minsbyn . - Hiir har forr tydligen funnits en mindre

iruhiignad. Jlimfor foljande namn.

Gjutviken jafunQ|ka- To: vik i sodra delen av Lill-Firon i Tore skiirgard. - D?ir

hade man forr enfdr-gjuta, ett stiingsel av okvistade triid, for att finga in firen ndr

de om hosten skulle foras hem frin on.

Glommersmyran ghilma,pmbyra - NK: myr Rian, 400 m sydviist Brakvedatj. Gn 37

NO. Jfr foljande namn.

Glommerstjiirn(en) ghdmeSlSln- NK: tjiirn pfl foregiende. - Namnen kan mojligen

foras ihop med det hos Larsson Sb-bojn s L06 frin flera hill i Viisterbotten

anforda glummer gtrfirnar,bullra'. I Nederkalixmilet finns ett d?irmed samhorigt

ghdurybar med betydelsen 'skramla" Rutberg 1924 s 100. Emellertid vill man

knappast forbinda de angivna betydelserna med den riitt obetydliga myren och

aess titta tjlirn. Men en annan forklaring erbjuder sig mihZinda. I Overkalixmilet
finner man ettverb glumra ghdqmbar'grumla', alltsi en metatesform av utgflngs-

verbetochattjiimforamedformersomkb6qggar'kr6ngla'ochkhdggar'kringla'
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m fl; jfr Pihl Vb s 43 Anm. 1. I Nederkalixmilet har visserligen verbet grumla
formen grdqmbah (Rlttberg nyss anf stiille), men en metatesform 6r dven diir fullt
naturlig. Man kan jbmfora t ex milets khdpggar 'kringla'samt ett flertal ortnamn
ph' Klinger- fdr Kringel- , sklaver- for Skravel- etc. Ett till ett ve rb * glurnra 'grumra'
bildat subst *glummer iir alltsi en fullt naturlig bildning och kan tiinkas ingi som
forled i namnen. En betydelse 'grummel-, den grumliga' skulle f o passa bra in pfl
den lilla tjiirnen mitt pi myren ifriga. Kompositionsformer pi -s br inte heller
ovanliga vid maskulina och neutrala substantiv. Man har alltsi visst fog for att for
tjiirnens namn, som vdl 6r det ursprungliga, anshtta en utgingsform*Glummers-
med syftning pi grumlighet.

Glonghoq-vattenlokaler eller tidigare sidana NK: 1. framt_ghdqn gren av Kalixiil-
ven mellan Angesholmen och Gammelgirdslandet. 2. sund i Minsbyn; skiljer
Hoggrynnan frin Laggrynnan och dr under ligvatten torrlagt. 3. mt_glrdqn obe-
tydlig biick i M6nsbyn; kallas iiven Globiicken 4. wa-gbdqn dngsmark i Ryssbiilt;
var tidigare en grund vik. - To: 1. slAtteriing norr om Stortriisket i Soren. 2.
xa-ghdqn linda i Bondersbyn vid sundet mellan Storholmen och Akerholmen;
namnet har viil ursprungligen betecknat just detta sund. 3. m ghdqn dng vhster om
Kalix?ilven i Bondersbyn. - Har dven bendmnts Gloviken ghdt1vbyka.

Gloiinget gbdqeUdae - To: slitter i Overmorjiirv. Det gemensamma for lokalerna
med namn ph Glo- 6r att ddr, i varje fall tidvis, finns eller har funnits stillastiende
vattensamlingar. Ordet g/o betecknar just 'stillastflende, bllnkande vattensam-
ling'.

Godtalugmyran gdqtohum$yra - NK: myr pi Gammelgirdens skog et Mjotrasket
till. - Godtalum. Tk 25M NO. - Det adjektiv godtalug som hlir ingir skall hflllas
samman med ett verb godtala gdUtbba i milet med betydelsen 'tala vdl med, tala
forstind med, fara varligt fram med' etc, t ex for att fi nigon att hilla sig lugn.
Myren uppges vara mycket sank och besvirlig, och man fir passa sig noga niir man
skall ta sig civer den. Den iir med andra ord besviirlig att "komma till tals med".

Gorr-
viken gorv&1ka - NK: forsumpad vik av Stortrisket, Piliinge.
inden g orifi.t - NK : iingsmark i norra 6nden av Stromtriisket Gn 37 NO . - Uppges
vara bottenkist iinge. I namnen ingir ett ord gorr gar med betydelser som 'var,
slem, slam, gyttja' etc. Det iir alltsi jordminens beskaffenhet som 6syftas. Bida
namnen avser tidigare vattenlokaler, sedermera uppgrundade.

Gorrtallhedarna gb1olfubldan -To: hedmarker norr om Smitriisk. - Med gorrtall
avses frodig och snabbvuxen tall med los ved. Det ?ir viil just den lcisa veden som
foranlett bendmningen.

Gran-
holmen granhahman - NK: 7. holme i Mjotrasket, Gammelgirden. - Ddr viixer
gran.2. obetydlig holme i Kalixiilven, norr om Akerholmen i Gammelgirden. 3.
holme nordost Storon. - Granholmen Gn 37SO, Tk 25M SO. 4. hojd i Piliinge vid
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Piliingfjiirden. - Ar Ziven bebyggelsenamn : Granholmen Gn 37 NO. - To: 1.

holme i Trirefjiirden soder om byn Sciren. - Granholmen Gn 37 NV, Tk 25M SV.
2. d:o cister om Rinons sydiinde. - Granholmen Gn 37 SO, Tk 25M SO. -
Nhrmaste holme norrut 6r Ronnoren.3. udde pi nordv6stra sidan av Tjiirutriisket.

- GranholmenTk26L SO. 4. udde, tidigare holme pi Siksundson, Sikniis. - L.
Granholmen Gn 37 NV, Lillgranholmen Tk 25M SV. - Bestimningen Lill-
brukar vanligtvis inte anvindas. Diremot heter holmen utanfor Stor-Granholmen
st@rgranhblrman, och intill denna frnns Furuholmen.

Gran-

lodet granlQqre - NK: odlad mark oster om girden B jorkniis. - Forr fanns ddr en

stor gran.
niset grandsa - NK: stor udde i Piliinge. - Granndset Tk 25M SO. - Ar den udde

som pi ostra sidan avgrdnsar Slumpfidrden.

skat,nrr grb,nsk6tan--Io: udde pi ostra sidan av Bergon. - Granskatan Tk 25M SV.

skiiret grh,nslsbra-To: r2itt stor o vister om Rinon. - Granskhret Gn 37 SO, Tk
25M SV.
tjiirnen grQ.nlsln- To: tjiirn soder om Siknbs. - Grantj. Gn37 NV, Grantjirnen
Tk 25M SV. - Ett stycke norr om tjiirnen ligger Furutiiirnen.

triisket grqntrds-ka-To: sjo overmorjiirv. - Grantrbsket Gn 30 SO, Tk 26M SV.

- Strax norr dbrom ligger Furutriisket.

udden gran6fu3 - Tri: udde pA viistra sidan av Venikselet i Toreilven.

viker. grqnv@2ka - NK: 1. vik av Mjotriisket Rian. - Granv. Tk 25M NO. 2. d:o

Holmtriisket, Rian.
ongran$ -NK: riitt stor o i skiirgirden lingt risterut. - Granon Gn 37 SO, Tk 24N

NV/25N SV.
Namnen avser forekomst av gran, oftast i stora bestind men nigon ging iiven

enstaka exemplar, pi nigot siitt pitagliga. Inte si siillan finns i nhrheten lokaler

med namn pi Al-, Biork-, Furu- och Ronn'.

Grandarna grQtan, w-grQtu- NK: grund i Moin, Bodtriisk. - An delar sig diir i
flera armar, och namnet tillkommer de mellanliggande uppgrundningarna.

Granden grdtry, framt grdtu - NK: 1. del av Strandtngena, Gammelgilrden. 2.
landtunga Storcin. - Ar en lig, smal o h sandig remsa som fcirbinder Stordgrun-
den med huvudon. - To: 1. slitter pi cistra sidan av Kamlungetrisket. - Var forr
enlflgo.2.enlitenlindaiSoren.3.2ingpiviistrasidanavKalixiilveniYttermor-
jarv.
Hiir anforda lokaler foreter tydligt karakthren hos en grande grQt, grQtn'upp-
grundning av sand och losare jordmaterial som vattnet fort med sig'. Grandarna hr
vanligtvis sidana l6ga, flacka overvattensgrund, ofta med svag vegetation. Likar-
tade uppslamningar intill stranden kan ocksi bendmnas si.

Granholmselet grb"nhahmsd.la - To: sel i Toreiilven vid bebyggelsen Smisel. -
Granholmselet Tk 25M NV.

Granholmsundet granholrmsdte - To: sundet mellan Granholmen och Rinon.
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Granskatagrundel grd,nskotagrri4a - NK: udde pi Storon. - Granskatagr. Gn37
SO, Tk 25M SO. - Har viil f6rr varit holme. Ligger soder om Granskataviken.

Granskataudden gri"nskotaddn-NK: liten udde inne i Granskataviken pi Storon. -
Har forr sannolikt hetat endast Granskatan.

Granskataviken gri"nskotav@yka - NK: vik pi Storon. ..* Inne i denna vik ligger
Granskata(udde)n.

Grantrflskgraven gri"ntre.skgr@va - NK: biick pfl grdnsen mellan Nederkalix och
Hietaniemi socknar" - Biicken gAr frin f d Grantrdsket, numera Grantriiskmy-
ran, och iir delvis griivd ddrav namnet.

GrantrAskmyran grb,ntreskm$yra - NK: myr i socknens cistligaste del. - Grantrdsk-
myren Gn 30 SO, Grantrdskmyran'Ik 26M SO. - Var forr sjo, Graniriisket,men
5r nunrera torrlagd genom utdikning; jiimf<ir Grantriiskgraveru ovan.

Granvikberget gri"nvekbrrtrle - NK: berg i Rian. - Granvikb. Tk 25M NO. - Vid
Granviken 2. ovan.

GravatjiirnengrbvaJstn-To: osteromKamlunge. -Gravatj. Gn30SO, Gravatjir-
nen Tk 25M NO. - Tjiirnen uppges vara dikad. Den kan dock knappast rcira sig
om appellatiyet grav . I stiillet bor man tinka sig en form av verbet grava'grava' ,

snarast di perfektparticip. Men eftersom verbet vanligen bojs starkt heter detta
grovl. Mojligen har verbet hiir bojts svagt, och vi skulle di ha att g<ira med en form
gravad^'grdvd'. NAgon annan mojlighet tycks knappast erbjuda sig. Intill tj[rnen
ligger Gravatjiirnberget grbvaJsynbdrja - Gravatjiirnb" Tk 25M NO.

Gravbacken grabdlsan -- NK: mindre hojd Piliinge. - Vid Gravbiicken 7. nedan.

Gravbiicken grabd"lsen - NK: 1. bhck Piliing . 2. back vdster ifrin till Korpikin norr
om Storsien. - Kommer frAnGravbiicksmyren som tydligen dikats. Biicken ligger
till en del inom Tcire socken.

Gravrudden grqvrdia - NK: Sngsmark Pflliinge. - Pi den sk Storgraven.

Graven gr@va- NK: 1. biick invid byn Kilsjiirv. - Dikad frin f d sj6n Kattistriisket.
2. frhn f d Grundtriisket tlll Rortriisket. - Graven Tk 25M NO. - Griivd. 3.
dngsmark P6liinge. - Vid Gravbacken ovan. - Tci: 1. w gr@vaslitter i Marieberg.
2. nt gr@van slitter oster om Kamlunge. - Det finns atskilligt fler lokaler med
detta namn, som syftar pi dikningar.

Grepiiren grep@q4 - T6: rnindre holme strax nordvdst Rflnon. - Greporen Gn 37
so, Tk 25M sv. - Siigs ha fitt namn efter en grepformig flack vik pfl holmens
norra sida. Mojligen kan det forhilla sig si.

Grisselholmen gri.Qlhdhman - NK: viistligaste udden pi Rdnnoren, Bitskdrsnds. -
Grisselholmen Gn 37 No, Tk 25M so. ^.Tidigare friliggande holme, nu med en
smal landtunga fcirenad med Ronnoren.

Grisselklubben grd{,lktrhban -To skiirgArdsholme soder om Rinon. - Grisselklub-
ben Gn 37 SO, Tk 25M SO.
Grisslor har brukat hfllla till pi dessa bida holmar.
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Groftfln gro4ft(b - NK: dngsmark i Sangis. - Lirgt, forut vattenfyllt omrflde. Diir
finns grodor; grofta SriAft'groda'.

GroftlandbAcken grbftlqtbd.kan * NK: biick Kilhammar. - "Hdr finns gott om
grdftan" , 'grodor'.

Grossmyran gr(2;m$yra - NK: myr strax <ister om Sangis. - Betydelse okiind.

Groven grdWq - Tci: naturlig svacka i Veniksel. - Pihl Okm s 235 not 14 ansf,tter ett
* grova, men den akuta accenten i namnet talar inte ftir att vi skulle ha att gora med

ett svagt substantiv.

Grubban grQba * NK: 7. vik av Bodofjiirden vid Sangis. 24. namn pfl de djupaste
stdllena i sjOarna Bodtrdsket, Stortrdsket och Pilkkajiirvi. Vidare benbmns flera
odlade, ligt liggande marker i socknen s5. -" To: wa grQban grund vik p& viistra
sidan av Kalixiilven i Bondeborg, Bondersbyn. - grttbba'grop, slnka'.

Grunden, isa; ma qrdruu - NK: smfr holmar i Holmtrisket, Rian. ^* Att rnirka 6r att
de b&da holmarna aldrig beniirnns enbart Grunden; prepositionen ingir ailtid i
namnet: "he-h|t wa-grd1u" sade en meddelare dvs "det heter Pri grwnden' . Det
6r f o dessa bida holmar som fciranlett namngivningen Holmtrhsket"

Grundsundet gransQte-NK: 7. smal passage i Gammelgtrden mellan de forutvaran-
de sjoarna Kiilsjiirv och Ovre Smitrasket. 2. smal vik i sodra delen av Ytterbyn,
400 m norr -ar- i Fiskcroren Gn 37 NO. Namnet syftar inte pi att sundet ir grunt
utan pi att det strdcker sig innanfdr ett fcirutvarande grund, numera udde.

Grundtrdsket grbntrd"ska- NK: 7 " numera torrlagd sjo soder om Kilsjiirv. - Grund-
triisket Tk 25M NO. 2. myr Lantjiirv, fdrutvarande sjo. - Grundtrdsket Tk 25M
NO. - Flera lokaler med detta namn finns i socknen. - To: vik av Vdstanndsavan i
Vhstannhs, Overmorjirv. -- Grundtrdsket Tk 26M SV. - Namnen syftar pi att
sjoarna [r (var) grunda.

Grundtriskgraven grbntreskgr@va - NK: biick Kiilsjiirv. - Gmndtrdskgraven Tk
25M NO. "- Gir friln Grundtriisket och iir delvis grdvd.

Grusbidarna Ergusbbran gr$usbbran - NK: grynnor nordost Halsogrundet. - Grus-
b&darna Tk 24N NVi25N SV. ^- Undervattensgrund, i varje fall tidigare.

Grusmyran grdqsmByra - NK: myr i Piliinge. - En grusviig gir over myren, dirav
namnet.

Gruvan grsqwa - NK: hed i Minsbyn. - Man uppger att h,iir ska ha forekommit
kopparmalmsbrytning.

Gruv-
backen grdqvbhken - NK: backe pi nr 1 i Piliinge. - Den ligger strax ovanfdr
Gruvan och har ffrtt namn ddrav.
klintarna groqkUaptan - NK: ett 15-tal bergkullar vid Gruvan.
myran gr$qvmgyra - NK: rnyr i Pflliinge. - Gruvmyran Tk 25M SV. Inom ett
omride diir det funnits en gammal gruva.
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Gruv-

stenen grdqstb-n-NK: berghiill pi nr 1 Backen i Piliinge. - Ddr fanns en gammal
kopparfyndighet som en ging brirjat bearbetas, nu sticker berghiillen upp som en
stor sten. Kallas dven Bruksstenen.
Alla anforda lokaler ligger tydligen i nira anknytning till den n[mnda Gruvan,
vars namn dock inte finns upptecknat. Uppenbarligen har gruvan hnd6. existerat,
och diir tycks ha brutits kopparmalm. Den syns ha varit belZigen strax soder om
(Stor-)Gullnoret.

Grynnan gndyaa - NK: 1.lhg, sank udde i Sangis soder om de sydligaste girdarna,
som 6ven de biir sarnma namn. 2. lhg, lingstriickt sandig holme i iilven vid
Strikaniis och Innanbiicken. - Grynnan Gn 37 NO, Tk 25M NO. Den kallas lven
Sandgrynnan.

Grytniishfillorna grhtnashd,lan - NK: stenudde i Rolfs, norr om Filipsborg. -
Markerade s tenhiillar. Udden har vdl ursprungligen hetat * Grytnrisel och har givit
namn 6t bebyggelsen Grytnds.

Gryvjan grliup - NK: biick till Rentriisket, Lantjiirv.

Gryvjorna grjupn - NK: myr Mansheden.

Gryvjebacken gr!7wb,6ken - NK: odlad mark i Korpiki. - Upptecknaren meddelar
att en "sjhlvformad" vattengrop finns nedanfor backen. Ordet gryvja betecknar
just en naturlig, rhtt markerad fordjupning, vanligen urgropt av rinnande vatten.
Om accentviixling i ord av denna typ jfr bl a Fries 7957 s 167f.

Grflrhn/dlan grtbhala-NK: h?ill pi norra udden av skiirgirdson Hastaskiiret. - Hiillen
har grd fdrg till skillnad frin bld hdllar som ocksi finns diir. - Tii: ty-grtbhab"t
strandparti pi ostra sidan av Kalixiilve i Kamlunge. - Ar en ca 300 m ling strand

, med stenhdllar, grda till fiirgen.

Grisjiilgrundet grtitpgrbaa - NK: obetydligt grund i Kalixiilvens mynningsvik. -
Grisiilsgr. Gn 37 NO, Grisjiilgrundet Tk 25M SO. - Jfr f<iljande.

Grisjiilgrynnan grQp*grdAaa-NK: grund i skZirgirden soder om Storon. - Portste-
nen Tk 25M SO. - Uppges ha varit "liggplats fcir sdl", och kallas itven Liggo-
grynnan.

Grisjiilsgrundet grQpepgr6za - NK: grund soder om Halsrin. - Bromsen Gn 37 SO.

Griiftiinget gre,ftbyq(6a - NK: slittermyr i Niisbyn. - Namnet torde innehilla ett
griifte, veterligen icke belagt i Kalixmilen. - Sammanhanget medverbet grtifta
'grava, med redsk p' (jfr Pihl Okm s 133) innebiir viil att ordet hiir knappast har
en innebord av 'grop, fordjupning'vilken som helst. Det syftar fltminstone i detta
fall pi en fordjupning, rdnna, Sstadkommen med redskap. Biicken genom myren
iir niimligen griivd. Om griifte jfr Jansson NoB 1940 s. 66f.

Griisholmen grashdbman - To: liten holme i Tjiirutriisket. - Griish. Tk26L SO. -
Ddr vdxer griu.
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Griis0ren gras@q4- To: holme i Toreviken. - Grisoren Gn 37 NV, Tk 25M NV. -
Namnet innebiir pA siitt och vis en motsdgelse, eftersom or betecknar 'grovt grus,
stenigt grund' etc. Namnet bor alltsi syfta pi ett stenigt grund med viss grisvdit.

Guckumyran gblgomdyra - To: myr pi sydviistra sidan av Vittriisket, Sikn?is. -
'Fcirrled iir ga cku gdk6 'grik'. Ordet iir mig veterligt den enda svaga lingstaving som
inte fett apokope, utan tvekan pi grund av sin pitagliga anknytning till figelliitet.

Gullnoret gdqlnbqra - NK: myrbngar i Piliinge. - Gullnoret Gn 37 NO, Stor-
Gullnoret Tk 25M SV. - Namnet avser ofta det omride som ibland bendmns
Stor-Gullnoret stdrghqlnbUra, men i beniimningen kan 6ven inrtknas det s k
Lill-Gullnoret lilgdqlnbqra - Lill-Gullnoret Tk 25M SV, hela omr6dets nordvb-
stra del, ndrmast Stortriisket. - Ursprungligen har vhl namnet avsett den tringa
passagen mellan dessa bida delar. For ca 100 ir sedan var bida vattenfyllda med
ett smalt 'lnor" emellan. Vad Gull- i namnet syftar pfl iir oklart. Nigot gynnsamt
forhillande brir det viil ha avsett. Helt ot?inkbart dr inte heller mansnamnet Gulle,
en kortform, snarast till Gudlev.

Gullviken gdU.lvbpka-NK: myr Ytterbyn, sydviist den s k Infjtirden. - Gullviken Tk
soder om 25M SO. - Forled jfr frireg.

Gullnorbiicken gbqlnorbd,kan - NK: blick Piliinge. - Gullnorb?icken Tk 25M SV.
Gir genom Gullnoret (sixal Lill- som S/or-) till Stortriisket. I sin ovre del, fore
Gullnoret, benimns den Degertjiirnbdcken, se detta.

Gullnorheden gbqlnorhdra - NK: skogsis Piliinge. - Ligger mellan Lill-Gullnoret
och Stor-Gullnoret.

Gullnorronningen gbqlnor6rugan - NK: bng i Piliinge. - En rrijning norr om
(Stor-)Gullnoret.

Gulogmossamyran gbhambsamdyra - myrar To: 1. vid girden Bredtriisk. - Gila-
mossam. Tk 26M SV. - Ddr vhxer mycket vitmossa.2. viister om byn SmAsel. -
Aven diir vdier det mycket vitmossa; gulogmossa gdhambsa 'vitmossa'. Adjekti-
vet gulog gdba betecknar 'smutsgul, grigul' fiirg.

Gultmyran gdultm$yra - Tci: myr <ister om Soren och norr om Stortrdsket, ndra
grbnsen till NK. - Okiint vad Gult- inneblir. Miirk att det finns en Gultmalen i
Nederlulefl socken.

Gungsarna gdgsan - To: fors i Kalixiilven mellan Morjlirvstriisket och Kamlunge-
triisket. - Gungsforsen Fn 30 SV. - Jfr Gungstriisket. Har iiven kallats Isigdrd-
strycken.

Gungsmyran gdqgfismbyra el g6qgs- el gdns- - To: myr i Tore kyrkby.

Gungstriisket gdgstri,ska el gdns- -To: sjo i Yttermorjiirv. - Gungstr. Gn 30 SV, Tk
25M NV.
Namnen bor, trots de nigot varierande uttalen, utan tvivel hflllas samman.
Forleden bjuder dock pi problem. En meddelare har gissat pi ett samband med
vad han bendmnt gdngtrii'tilja, sping civer myr'. Detta tolkningsforslag miste
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dock awisas pi rent fonetiska grunder. Men kanske finns diir en saklig bakgrund.

Det enda ord som har ljudenlig anknytning till uttalen tycks varagunga gb4g subst

och verb. Men s-et iir problematiskt. Helt uteslutet iir kanske inte att hiir forelig-

ger en s-avledning till gunga med hypokoristisk karakt?ir. Det hela Zir dock

osdkert.

Gutan gdta, mt g,ilton - To: liten tjiirn p6 en holme i Kalixiilven. - Enligt vissa

meddelare avser namnet inte sjiilva tjiirnen utan den djupa svacka diir den ligger.

Karakteristiskt for tjiirnen 6r att vatten pi viren triinger in i den bide frin den s k
Potadn i s<ider och tlvens huvudfira i norr. TjZirnen har alternativt beniimnts

G ut utj iir nen g ilt aS Sin.

Gutu-
berget gilrubdr|a- NK: berg i Vinafjiirden. - Gutuberget Tk 25M SO. - Oster

om Gutubdcken nedan.
b61cken giltubd,kan -NK: biick i Vinafjiirden, frin Lerviktriisket till Norrfjiirden.

- Ar en mycket kort biick, rdtt nerskuren.

stranden g urus ff dta - NK: strandparti i Vinafj iirden. - Den stran d dtu G urub dck-

en kommer ner.
Nigot ord gutufrnns inte i milet. Uppenbarligen ror det sig dock en svagstadiepa-

rallell med osbker innebord till det belagda giuta.

Gflrbisronningen? gdrbtsrbru.gan-To;iingosteromVikeniSoren. -ForledosZiker'
Intill ?ingen rinner dock en liten biick, och namnet kan mojligen vara att se som
* 

G orrb iic ks -rd j ningen.

Girdbiicken gdhbd,kenOK-mel, githbd,kanNK-mfl.1- To: biick i socknens norra del,

frin nordviist till Kiilvin. - I forleden foreligger ett Sldre Overkalix- resp Neder-

kalixuttal av ordet gdrd.Yid biickens inflode i Kiilvan ligger en g[rd' Bbcken

kallas dven Nordankiilbiicken Tk 26M SV.

Gflrds-
berget gtbpbhqe - To: berg strax oster om girden Hatatriisk.
myran gdpmbyra - To: myr vtster om forutvarande girden Miotresk.
stycket gbpyqy$a - NK: odlad mark pfl nr 1a Backen i Korpik6. - Ett forutvaran-

de "6kerstycke" vid girden.
tjiirnen gbplSln - To: tjiirn pi norra delen av Bergon. - Invid ons gird.
vtken g^pvdlka - To; vik pi norra delen av Rinon. - Vid gl'rdarna. Benhmns

Viken pil Tk 25M SO.

Alla namn pL Gdrds- hiinfor sig alltsi till lokaler med liige niira intill gflrdar,

nuvarande eller forutvarande. Semantiskt jiimstiillda dr namnen pi Hem-.

Gfls-
myran gdsmbyra - rnyrar NK: 1. i Lantjiirv. - Gismyran Tk 25M NO. 2. i
Vinafjiirden. jGe.*yrun Tk 25M SO. 3. i Ytterbyn strax norr om Holmen. Ar
numera odlad mark.
revet gdsri.va - ^tol. stenrev pi Lilla Firon.
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cfls-

tjiirnarna gd sSgLnan-NK: tjiirnar pi Rolfs utmark norr om 6lven' - Gistj"' Gn 37

NO. - Det ror sig om tre tjbrnar, som ibland kallas med siirskilda namn niimligen

Hiterst-Gdstjii en el Ovre Gdstjiirnen, Mitti-Gdstiiimen ochYtterst-Gdstiiirnen el

Nedre Gdstiiirnen.
tjf,rnen gdsl*Ln - To: tjzirn oster om byn soren. - Gistj?irnen Tk 25M NV'

6ren g@sbr44 - NK: holme i sodra delen av Ytterbyn. - Gisoren Gn37 NO, Tk

25M SO. -To: del av stranden i nordostra delen av byn Sikniis. - Gflsoren Tk 25M

NV. - Ar numera ett lflgliint strandparti men var tidigare en i vattnet utskjutande

udde.
Namnen ph Gds- antyder att vildgZiss under vissa tider uppehillit sig pi lokalerna

ifriga.

Gflsmyrberget gqsmorbtbrla - NK: berg Vflnafjnrden. - Gismyrberget Gn 37 NO,

Tk 25M SO. - Yid GdsmYran nr 2. ovan-

Gflstjiirnberget gqsys2nbdrp-NK: berg Niisbyn. - Gistjiirnb. Tk 25M NO' - Vid

en liten myr som forr var tiirt, G'dstiiirnen.

Gflstjdirnholm arnt gqsSSyh&hman -NK: myrholmar Niisbyn. - TvEi rlitt smi kullar

pi Gistjiirnmyran.

Gflstjiirnmyi tn gqslsymroyra - NK: myr Niisbyn. - Gistjiirnmyran Tk 25M NO. -
Diir fanns forr en tjiirn, Gistjiirnen.

Giiddtjiirnen {6,i"dl5ln- NK: tjiirn i Borjelsbyn. Giiddtjarnen Tk 25M NV, NO.

Gflddtriisket jai"Strixka- NK: sjo i Bjorkfors. - Gaddtrtsket Gn 37 NO, Tk 25M

NO. - To: sjo soder om byn Tjiirutriisk. - G2iddtr. Gn 30 SV, Giiddtriisket Tk 26M

SV. - Uppges vara en civanligt fiskrik sjo, mest giidda och abborre'

Geddtriiskbe rget j|bdtraskbdqia -To: berg scider om byn Tjbrutr[sk. - Giiddtriisk-

berget Tk 26M SV. - Ligger strax vaster om Giiddtriisket ovan.

Giirs-
triisket Qadzpyitska- To: mindre sjo viister om girden Hatatrhsk, vid Rinegriin-
sen. - Giirstr. Gn 30 SV, Giirstrhsket Tk 25L NO.
vlken {7dpvq*a - NK: odlad mark pi nr 23 Skogsgiirdan pi Storon. - I en

intilliggande biick har man fiskat grirs.

tiren j4,dpbry4 - To: litet grund n6ra nordostra stranden av Kamlungetrhsket,

oster om Notholmen.

Giirsvarpgrynnan {4bpvarpgrdyaa - To: ovanvattengrund i Torefjiirden nordost

Sikniis. - Gersvarpgrund Sj 02. - Man har forr fiskat med ena d6r for sik.

Troligen har man samtidigt fitt Ziven grirs.

Golen (61iha - NK: L myr i N?isbyn ca ll2 km soder om Viiskosmyren Gn 37 NO ' 2.

lfingstriickt vik vdster om Liigenon. - Inre Golen Gn 37 SO, Inregolen Tk 25M SO.

En uppteckning meddelar att "den har grunt vatten och diligt avlopp".
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Giilihatten g$hhA1t. - NK: markerat berg vdster om Kroksfjiirden, Bitskdrsnds. -
Golihatten Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Forled dr ett kvinnonamn; "a gtilt"'hon
Gdli'. I 1648 6rs geometriska jordebok nlmns "Hustru Gciole" i Bondersbyn.
Berget har viil liknats vid en hatt.

Giirjestranden (4,i1nstrdta - To: strandparti i byn Siknlis, norr om sjiilva byn. -
Strandpartiet ifriga iir ligliint och bor tidigare ha varit ganska vattensjukt. Intill
finns GorTestrandgrunden Tk 25M SV.

G0rjesvaget Q6yrryw,6ga- NK: sumpmark i nr 10 Gammelgirden och nr 1 Kiilsj?irv.

- Upptecknaren meddelar att"gyrjafinns i svaget". De bida namnen innehiller
ett ord gdrja Q1,{n, dAinp'gyttja, dy, scirja'.

Hagabalken ft babdhkan -NK: del av en hage pi nr 41e Skogsgiirdan i Minsbyn. - Ar
en vanlig benlimning pi den del av ikerhagen som hcir till vart och ett hemman,
ofta sammansatt med girdsnamnet nir man talar om en annans hagabalk. Ndr en
sidan foregiende bestiimning saknas har bendmningen snarast appellativ ka-
raktiir.

Hagamyren hbamdyra - To: myr i sodra delen av Rinon. - Hagmyran Tk 25M SO.

- Enligt en meddelare gick forr en hage (ett stiingsel) av grova stockar over
myren, frLn Lappkunoholmen Tk 25M SO till andra stranden. Jfr Oxhiignhagen.

Hagaviken hbgav@pka - To: 1. mindre vik pi nordvdstra sidan av Bergon. - Enligt
upptecknaren av att det "troligen gir en sjohage ner i viken" . 2. vik i Sikniis. -
Hagav. Tk 25M SV. - Forr fanns det en hagefrin denna vik osterut till Hiillham-
nen, dettafdr att hindra fir som Sikniisborna hade pi Siksundson att komma over
till fastlandet.

Hakan hdkan - NK: odlad mark i Piliinge. - Bildar liksom avslutningen pi Haku-
hatten. Enligt meddelaren kan nedre delen av nigot beniimnas haka.

Hakuhatten hhkohdtr"r, - NK: bergkulle i P6liinge. - Hakuhatten Tk 25M SV. Jfr
foreg.

Hakumyran hokomdyra - NK: myr i Pil?inge. - Vid Hakan ovan.

Haken hdkan - NK: "6kerstycke" pi nr L3 i Ytterbyn. - Siigs vara ett trekantigt
"inhak" mellan tvi iigor.

Halsarna fubSan, w hdpo - NK: plats vid Hrilandsbiicken, Bondersbyn. - Biicken
grenar sig i tvi, och vid den sydligare grenen gir linga jordisar, halsar, tvirs over
biicken.

Halsen lrdpan -NK: 1. myr i Ytterbyn.2. odling i Ytterbyn. - En smalare iing mellan
tvi breda. 3. odlad mark i Sangis. - Ett smalt inge ndra iilvmynningen. 4. Den
smalaste delen av Niset, Piltinge. - To: Del av udden Klubben i Overmorjhrv. -
Ar sj?ilva den smala basen av udden ifriga, som sedan liingst ut blir betydligt
bredare. Avledningen hals e betecknar'smalt terringparti'.
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Hals-
hamnen hdphkmna-To: vik pi ostra sidan av Siksundsrin, Sikn6s. - Halshamnen

Tk 25M SV. - Viken gir in mot en markerat smal del, en halse, av on'

holmen hdphhhman- NK: udde i Vinafjiirden. - Var forr tydligen kringfluten.

hiillan hdphbla- NK: stenh2ill i Piliinge. - Ligger i niirheten av Halsen 4. ovan.

myran hdpmbyra-NK: myr Gran6n. - Halsm. Tk 25M NO. - Myren zir riitt vid,

och overst i iir en smal halse.

tjiirnen hdplgian- To: tjiirn norr om Smitriisk. - Halstj. Gn 30 SV. Halstjiirnen

Tk26L 56. Beniimnd efter en intilliggande myrhalse.

vtken hdpvafia - To: vik overmorjiirv. - Ligger direkt norr om Halsen ovan.

ingethdsby\{6,a-NK:iingiSangis.-Halsiingenek.-To:hdpd,r|i,adngnordviist
om Morjiirvstriisket i Vistanniis'
iin hri,so(n) -NK: betydande o i Nederkalix ostra sk?irgard. -Halson Gn 37 SO, Tk
24N NV/25N SV. - Det br v2il det smala parti et mellan Hals dn och Kalls kdret som

betecknats som en halse'avsmalnande parti'.

Hals6-
bhdanhbs$6ran-NK; litet grund utanfor Halson. - Halsobidan Tk 24N NV/25N

sv.
fjiirden hbpft1rt - NK: havsfjiird. - Halsofjiirden Gn 37 SO, Tk 25M SO' -
Striicker sig vlister om Halsdn.
grundet hbpogrilna- NK: grund ett stycke fran Halson. - Halsogrund Gn 38 SV,

TK 24N NV/25N SV.

tjiirnen ftopo;gin -NK: obetydlig tjiirn i sodra deler.av Halson. - Halsotj?irnen Tk

24N NV/25N SV.
udden hbpfidn - NK: liten udde p[ norra delen av Halsdn.

Halwtistelad an hbbrb;telbrz - NK: lador 1. pi nr L Backen i Piliinge 2 . ph m !2s i
Lantjiirv. - Forleden Halvrdste- innebiir att ladorna inte har ett vanligt tvisidigt

sadeltak utan ett tak som lutar endast 5t en sida, ett pulpettak, for att anviinda ett

fackuttryck. Formen halvrdste 6r att se som halvrostad.

Halvrtisteladuinget htbhvrostalorue1r1i6a - NK: iing pfl nr 2 i BodtrZisk. - Diir har

forr stitt en lada med halvrdste.

Halwiigshiillan hbhvelcsthdla - NK: sten pi nr 6 i Rian. - Vid v6gen, halwdgs

mellan byn och Kroktriisket; en vid, flat sten.

HalwiigshiittbronhhlyeksthetbrOq- NK: Bro over Halwiigshiillmyran hahvel<st-

helm$yra - Dessa bida lig vid Halwdgshtillan. Bron dven kallad Nybron.

Hannenhdruna-To: vik norr om Bergniiset i Siknzis. - Hamnen Tk 25M SV. - Byn

har forr haft fiskebodar och bitar diir.

Hamnudden hamndd.ry - NK: udde i Mjotrbsket vid Kilhammar. - Gammal bitplats
diir. - T<i: udde pi Bergon. - Ligger oster om Hamnviken nedan.

Hamnviken hdmnvdpka - Tti: vik pi norra delen av Bergon. - Strax nedanfcir ons

girdar; tillbggsplats.
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Hampsynkena hdrnpsbyntsa, $t hdrypsbyntsn - NK: sandgrop i en biick, Ytterbyn.
- Diir rdtades hampi. Det forsta uttal6t iirbest nom plui, dit andra best dat sing.

Hampsynket hdmpsbynlsa - NK: liten tjiirn pi Angesholmen i Gammelgirden. -
To: /. tjiirn i sodra delen av byn Sikniis. - Hampsiinket Tk 25M SV. 2. bergknalle
pi v?istra sidan av Toredlven, Tore. - Namnet har frin borjan givetvis avsett
nigon mindre vattensamling nedanfor bergknallen ifrflga.

Hamptjiirnarna hdmpSginan) tst -' ' tt - NK: tjiirnar RyssbZilt' - Hamptj"u Gn
37NO, Hamptj. Tk 25M SO.

Hamptjiirnen hdmpSSln - tjiirnar NK: /. i Bjorkniis. - Hamptj. Gn37 NO, Hamp-

tjiirnen Tk 25M NO. 2. i Rian.' Hamptj. Tk 25M NO. 3. i Rolfs. - Forr tjdrn, nu

odling. D?ir brukade man rota hampa, som sbjs ha anvdnts till fiskniit. 4. i
Vinafjiirden. - Hamptj. Tk 25M SO. - To: 1. i Overmorjiirv. - Hamptj. Tk 26M

SV. 2. i Soren riitt lingt frfln byn. - Samtliga Hamp-tjirnar har ffltt namn av att
man diir brukat rota hampa.

Hamptjiirn-
berget hdmpSsynbthrTa - NK: berg i Rian. - Vid Hamptjiirnen nr 2. ovan.

heden hkmp;Sryhdra - NK: hedland i Ryssbiilt. - Vid Hamptiiirnarna ovan.

myran h kmplsrnm$ y r a - NK : odling pi Rolfs nr 8. - Y id H ampti iimen nr 3 . ov an.

IIana-
backen hbnabdkan- NK: viigbacke pi nr 22 Strikanes. - Pe gamla byviigen mot
Hanakndsen.
jorden hbnajdqba - NK: ikrar i Borjelsbyn. Uppteckning: "Kanske hette den

som odlade jorden Johannes (hdru.)". Namnet dr sedan liinge obrukligt.
kniisen hbnakndqsry - NK: odlad mark pfl 22 Innigirden i Strikaniis. - Stenigt

h<igre omride. Enligt vad som berittas skulle namnet hhrstamma fr6n en knekt
Hane.
'myranhbnamfiyra-NK: 

vildviixt myr pi nr 5 i Strikaniis, norr om Storgraven. -
De skilda uppgifterna om forledens ursprung behover inte nodviindigtvis vara

oforenliga. Det iir niimligen mojligt att soldatnamnet Hane dr overtaget frin den

lokala namnformen Hane fiSr fohannes.

Hara-
backen hbrabdkan - To: kulle oster om garden Bredtriisk' - Den ?ildsta girden
stod just diir intill, och Bredtrlsk har ofta kallats iust Harabacken.

berget hbrabdfia- To: berg i socknens nordligaste del. - Haraberget Gn 30 SV,

TK 26M SV.
grundet hbragrdne - To: 1. udde i Sikniis. - Haragrundet Tk 25M SV. 2. liten
holme norr om Rinon. - Haragr. Tk 25M SO.

holmenhbrahdbman-To: holme i norra delen av Morj?irvstriisket. - Haraholmen

TK 26M SV.
myran hbram$yra-NK: myr i Bodon liingst osterut i socknen. Haramyren Gn 37

NO, s<ider om Sangis, avser ej denna myr; den ligger liingre osterut. - En
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meddelare uppger att diir var forr gott om harar, och att diir viixer starrgriis och

"musortagr6s", som harar tycker om. Tveksamt om "musortagrbs" Zir fel fcir
musiirtagriis, som tycks vara en vanligare beniimning pi den ort det hiir iir friga
om, niimligen krdkvicker, Yicia cracca.

Hara-
rnken hbrav@lka -T6: vik pi sydostra sidan av Siksundson, Sikniis. - Harav. Gn

37 NV.
Fnget hbr adyr7 dZ a - NK iing i Innanbiicken. - Namnen p i H ar a- anger j u lokaler
dbr harar ofta hiller till, och forled i namnen iir gen pblr av hare.

Harasviken ft brasv &1ka - NK: vik i Niisbyn, oster om Rison. - Harasv. Gn 37 NO. -
Forled Haralds-.

Haren h,6tn- NK: holme i Piliingsfjiirden. - Harren Gn37 NO, Tk 25M SV. -
Snarast aft se som en ellips av ett iildre * Harrholmen el liknande. Diir har viil varit
gott harrfiske.

Harrbiicken hdtbakan - To: biick pi ostra sidan av Ranon. - Biicken iir obetydlig

och den enda pi ons ostra sida. Forr har man brukat fiska han ddr.

Harrbtickudden hktbak6drp -To: liten udde invid Harrbiicken.

Hastaskiiret hbs-tasSS&ra- NK: "sjoholme" under Storon. - Hastaskiiret Gn 37 SO,

Tk 25M SO. - Forled iir viil adj hastog 'hastig, hiiftig', mihiinda med syftning pi
vflgornas brytning mot nigon del av on.

Hastaskiirsudden hk;tasSSeShful - NK: udde pi Hastaskiirets vastra sida. - Udden
iir mycket markerad, och i skydd av den ligger ett gammalt fiskeliige'

Hataberget h btabdrja-To: berg vid girden Hatatriisk. - Hatten Gn 30 SV, Hataber-

get Tk 25M NV. - Det iir osiikert vad forleden iir. Berget har iiven kallats

Hattb erget och H attab erget.

Hatatriisket hbtatre"s-ka - Tti: sjo vid girden Hatatriisk' - Hatatr. Gn 30 SV. -
Praktiskt taget helt inom Rine6. Samma oklara forled som i foregiende namn.

Hattaberget hdtabhtla - To: berg vid girden Hatatrask. - Hatten Gn 30 SV,

Hataberget Tk 25M NV. - Aven denna namnform 6r oklar. Formellt borde det

snarast rora sig om en okiind adj-form *hattog'forsedd med hatt' el liknande.

Aven namnformerna Hataberget och Hattbergel foreligger.

Hattberget hdtbhrla - NK: berg vid girden Hatatriisk samma som Hataberget och

Hattaberget ovan. - Hatten Gn 30 SV, Hataberget Tk 25M NV. - To: berg vid
Forsbyn. - Hattb. Gn 30 SV, Hattberget Tk 25M NIV. - Siigs vara ett "sndvt och

hogt berg". Bergen med detta namn har vZil pi nigot s$itt till formen pfl'rnint om en

hatt.

Hat(t)abergtjirnen hbtabhnjsin - To: tjiirn oster om girden Hatatriisk. - Hata-
bergtj. Tk 25M NV. - Yid Hat(t)aberget ovan.

Hat(t)abergkolen hbtabanlvle4 - T<i: 1. ligt skogshojdland nordviist om girden
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Hatatrhsk. - Ligger till stor del inom Rinei socken. 2.ling skogsis sydost om
samma gird Hatatriisk. - Dessa bida identiskt lika namn betecknar alltsfl tvi
olika lokaler namngivna efter l2iget it var sitt hill frin girden Hatatriisk r[knat.

Heden hdrq - NK: 1. hedland soder om KZilsjlirv. - Heden Tk 25M NO. 2. skog
under Lilla Lapptr?isk. 3. skogsmark pi nr 4 i Pil2inge. 4.l?ng sandhed oster om
Stortriisket i socknens nordostra del. 5. hedland pi nr 1 i Mflnsbyn. - To: mindre
tallhed nordvist om Bytriisket i Sikniis. - Heden Gn 37 NV, Tk 25M SV (avser

snarast den liknlimnda bebyggelsen). - Namnen avser jdmna, torra och sandiga
terriingpartier, nigot hogre iin omgivande marker och bevhxta med foretrddesvis
tzll, tallhedar. Denna terrbngform iir riitt vanlig hiir.

Hedgiirden ftddzbha-odlade markerNK: 7, i Korpiki.2. i Sangis. -To: pi Bergon.

- Inhiignade odlingar pi hedmark.

Hedknabben hd,rknQpan- To: liten kulle i Marieberg. - Eiterledens uttal i nigon
min piverkat av Overkalixmil. Jiimfor betrliffande vokalforliingning Pihl 6km s

34 leb'labb' och vidare dens s 125 former som dr@b'drabba' b@b'lrrtbb, klabb'
riitteligen kabb(e) etc. Aven den tonlcisa klusilen har anknytning till overkalix-
uttal.

Hedmellan hdmila - NK: myr i Innanbiicken. - Myren ligger mellan Brdndheden
och lllskataheden.

Hedmjalan hd.rybhan - NK: sandstrand vid Stortriisket pi griinsen mot Hietaniemi
socken. - Oster om Stortriisket strdcker sig en stor sandhed och den stupar rhtt
brant ner mot sjon och utgors endast av mycket fin sand, en mjala.

Hemtriisket h@2mtras_ka- Tri: sjo intill byn Smitriisk. - Smitr. Gn 30 SV, Hemtrds-
ket Tk 26L SO. - Forleden flem- anger alltid liige invid bebyggelser. Nr l-2ibyn
iir beliigna pi en landtunga mellan Hemtriisket ochYttertriiskef. Det ovan angivna
uttalet 2ir Rinemil; byn ligger alldeles vid R6ne-grhnsen.

Henrikforsenhannkfdp4- To: fors i ToreiiLlven norr om girden Holmsel Gn 30 SV.

- Ok2int vem (vadliom ligger bakom namngivningen.

Henrikllgret hi,nnktd,gra- To: blot sdnka med slitter i Sikniis. - Norr om girden
Henrik; ltiger : '169 och sank mark'.

Hissabicken his-abakan - NK: 6ker pi nr 4 i Piliinge. - Ligger i forhillande till
girden pi motsatt sida av Stenblickbiicken; hissa'bortanfor'.

Hissatilludden hisafilfiflry - NK: udde pi Storon. - Ar udden norr om Hissatillviken
Tk 25M SO.

Hiterst-Gflstjdrnen hbtastgqslytn - NK: tjdrn pi byn Rolfs utmark, lingt norr om
iilven. - Ar en av detre Gdstjdrnarna (se detta) och namngivningen har tydligen
skett frin byn Kiilsjiirv, eftersom det lir i f<irhillande till denna by som tjiirnen iir
den hitersta.
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Ilitom miirgen hi,yta-rnbqo - NK: odlad mark pi nr 1 Backen i Piliinge. - Ligger
frin girden riiknat hitom dens k Lillmiirgen; mdrg : djupaste stromfiran i vatten
och vattendrag.

Hitretriisket hbfiratrd"ska - NK: (f d) sjri Strikaniis. - N. Rentriisket Gn 37 NO, Tk
25M SO. - Kartornas namnform har knappast varit s?irskilt bruklig. Sjon iir
numera till storsta delen forsumpad. Jfr Rentriisket nedan.

HjiillarnaTd,lan - NK: plats pi Bodskatan i Ryssbiilt. - Pi stranden nedanfor girden
fanns torksthnger frir torkning av fiskredskap, hjdllar. Om ordet jiimfor bl a
Eriksson, Hjiill och tarre s 209 f.

HjnilnnsetTd,lndsa-To: uddeiBytriisketiSikniis. -Uddenharmedallsannolikhet
fitt namn av att man haft hjiillar'torkstdnger' diir. Jfr fcireg namn.

Holken hdhkan-To: kort kraftig fors i Kalixiilven nedanfor Kamlunge. - Alven gir
pi omse sidor om den s k Holkoren hbhk@Wn, och n6r de bida grenarna stoter
ihop igen uppstir ett kraftigt stromdrag. Tveksamt om man i namnet skall se ett
holk'hhla, fordjupning', varom jiimfor bl a Hellquist Sjtin I s 223f. I denna

betydelse ej belagt i Kalixmilet.

Holmenhdtrme-n - NK: 1 . holme i Stortrisket Gn 30 SO, Tk 25M NO. - Ar den enda
holmen i sjon. 2. httid i Ytterbyn. - Holmen Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Har varit
kringfluten for rdtt liinge sedan. Ar 6ven namn pi en riitt betydande bydel. - To: 1 .

holme i Viistanndsavan, Overmorjiirv. - Holmen Gn 30 SV, Tk 26M SV. 2. holme
pi ristra sidan av iilven i Kamlunge.

Holm-
forsen hALmfbptl - NK: fors i Moin pi Bjorkfors kronopark. - Holmforsen Tk
25M NO. - Vid den finns en liten holme.
giirdan hdhmd+bha - NK: hngsmark i Ytterbyn. - Holmgiirdan Gn 37 NO. -
Omridet har tidigare varit kobete och var di inhiignat. Namnet avser ocksi den
intilliggande girdsklungan.
hamnen hdltmhdmna - To: vik pi nordviistra sidan av Siksundson i Sikniis. -
Holmhamnen Tk 25M SV. - Viken har en hamnplats i skydd av en holme.
ladanhdhmlbra - NK: lada pi nr L Backen i PilZinge. - Ligger invid Backrdjnings-
holmen.
myran hdbmbyra - NK: myrar 1. vid Aspvattnet. - Myren ?ir mitt pi liksom
avdelad av en dunge, en myrholme. 2. i Bodtr2isk. - Lill-Holmmyran * Stor-
Holmmyran Tk 25M NO. - Pi myren finns en skogholme. 3. norr om byn
Granin. - Holmm. Gn 37 NO, Holmmyran Tk 25M NO. 4. nordost byn Kiilsjiirv.

- Holmmyren Gn 37 NO, Holmmyran Tk 25M NO. - Mitt pi myren finns
Svartholmen, en skogsdunge. Det finns fler myrar med detta namn i socknen.
selet hdhmsbla -To: sel i Toreiilven vid girden Holmsel. - Det finns en liten
holme i selet.
skogen x a,hdtmts kbqan - NK: skogsmark i Strikaniis. - Okiint vad H olrn- syftar
pi.
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Holm-

sundet hdhmsQta - NK: 7. liten fors i Kalixiilven vid Gammelgflrden. Det finns
dven en mindre holme i forsen. 2. sund i Ryssbiilt hdhmsfuta. - Sundet mellan
Innerfjiirden och Slumpfjdrden, mitt i byn. Oster om sundet ligger bydelen
Holmgdrdarna, ddr man ocksi finner en gird vid namn Holmen.
triisket hdhmtraske - NK: 1. myr inom Borjelsbyns omr6de. - Den kallas iiven
Bdrielsby'Holmtriiskettillskillnad frin den intilliggande nr 2. Myren iir vissa tider
delvis vattenfylld och har viil tidigare varit e n sjo tillsammans med foljande. Se
Borjelsby-Holmtr. Tk 25M No. 2. sjo inom Rian. - Holmtriisket Gn37 No, Tk
25M No. - I sjons ostra del finns ett par smi holmar. 3. sjo strax cister om byn
Holmtriisk. - Holmtr. Gn37 No. - I sj<ins cistra, numera forsumpade del, finns
flera smfl forhojningar, som viil tidigare varit kringflutna, alltsi hormar.
vtkenhdhmvb*a- Tri: vik i sjon Smitriisket i socknens viistligaste del. - En
holme dominerar viken.

Holsterudden hbplarddry - NK: udde i scidra delen av Mjotresket, norr Gammelgir-
den. - vid namnet Lappviken Gn 37No. Kallas dvenLappvikudden.-To: udde
pi viistra sidan av Kalixiilven i sodra delen av byn Kamlunge. - Jfr betriiffande
forleden de bida ndrmast foljande namnen.

Holstertirarna haslar&qran -To: tvi holmar <ister om Siksundson, Sikniis. - Hol-
sterorarna Gn37 NV, Tk 25M sv. - Upptecknaren: "D6r iir fullt med holster,
bara grov sten, ogdstvhnlig mark". Jfr Landerst-Holsteroren och Mitti-Holsteroren
nedan.

Holstret hdpyra - To: en anhopning av storsten oster om Tjiirutr?isket vid byn
Tj,iirutriisk. - For holster anger upptecknaren en innebord av ,samling storre
stenblock i oordning med hiligheter och klyftor emellan,.

Hovltiskiilen hbhar4sysla4- Tci: stort skogshogland pi grtinsen mot R6ne6 socken. -
Hovloskolen Gn 30 sv, Tk 26L so. - Ligger till allra storsta delen inom R6ne6
socken. Namngiven efter girden Hovlos dar.

Hulten hdqlta - NK: en rad smi kullar liings Lombiilven norr om Stortriisket liings
osterut i socknen.

Hultsthdqlta-NK: 1. 169 hojd i byn Gammelgirden. - Ar dven namn pi en g6rd p6
nr 2 i byn. 2. skogshojd nom om byn Siinkmyran. - Hultet Tk 25M No. -Tij: l. tpt
hdqltan skogsis pi griinsen mellan byarna Sciren och rore. 2. mt h&qltan skogs-
mark i Sikniis. 3. hdqlta slitter i sodra delen av Forsbyn, oster om Kamlungetrds-
ket. 5. skogsomride nordost om byn Bjumistriisk.
Ordet hulte (svagt) avser l6vskogsdungar.

Hult
hedenhdqlth€.ra -NK: hedmark i nordviistra delen av byn Sikniis. - om forleden
se Hultet ovan.
myran hdqltmoyra - NK: 7 . myr, numera uppodlad, inom Gammelgirdens by. 2.
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myr oster om byn Hiillfors. - Hultmyren Gn 37 NO, Hultm. Tk 25M NO. 3. myr
vid byn Manshed.

Hult-
svedjan hdqltswirla - NK: del av Gammelgirdens by. - Har varit ett gammalt
namn pi omridet kring Innigirden.
vikenhhqltvd1ka-NK: vik av Kalixiilven i Borjelsbyn. - Namngiven efter girden
Hultet ibyn.
6ren hoq.lttbq4 - NK: grund i Kalixiilven i Borjelsbyn. - Aven denna lokal har
namn efter girden Hultet ibyn.

Hultmyrknabben hhqmarkndban - NK: bergknalle i byn Manshed. - Vid Huhmy-
ran 3. ovan.

Hund-
grundet hdqndgrbaa - NK: 169 kulle i Ytterbyn.
ronningen ft$,qndrbrugan-NK: slittermyr i Ytterbyn. - Dessa bida namn bor vhl
hillas samman, men namngivningsorsaken iir okiind.
skatan hhqndskdtare - NK: udde i Kalixiilven i Minsbyn. - Ingen forklaring
foreligger.

Hundktittklubben hbqnlsy tkh6.ban -Tri: udde i nordostra delen av Morjhrvstriisket,
Overmorjiirv. - Meddelaren gav ingen forklaring, men upptecknaren gissar att
man kanske slagit ihjiil och begravt en hund diir.

Hungrigudden hdgrabdry - NK: Del av byn Bodtriisks urfjiillsiing Moigran vid
Moin. - Angen var stor och svirslagen och man blev hungrig ndr man slog den.

Forleden itergir pi formen hungrog.

Husgrundet hdqsgrbaa - NK: del av udde i Ryssbhlt. - Husgrundet Tk 25M SO. -
Ar det yttersta av de tidigare tre grund, som med ett gemensamt namn kallats
Gaddarna. De hiinger nu ihop och har landfiiste. - To: det nordliga av de tvi
Kallskiirsgrunden soder om Kallskhret, sydvdst om Rinon. - Husgrundet Tk 25M
SV. - En upptecknare siiger: "Det har viil funnits nhgotsSsbrtft{lr "skhrhus" =
fiskestuga diir" . En byggnad finns markerad pi Gn 37 SO, med all sannolikhet just

en fiskestuga.

Husholrnen hdqshbhrnan - NK: holme i Stor-Salttriisket pi byn Rolfs utskifte norr
om dlven. - Pi en holme i sjon finns ett gardstecken pi Tk 25M NO.

Husmyran hriXsl*in - NX: I . myr i Innanbhcken. - Inga upplysningar. 2. sjlilwiixan-
de iing i Ytterbyn, mellan V. och O. Skogstriisket. - Okiind namngivningsorsak.
Ingen byggnad finns i ndrheten. Jfr dock under Hustjiirnen nedan. 3. odlad mark i
Strikaniis. 4. myfin$ i Lilla Lapptrtisk. - Husmyran Tk 25M NO.

Hustjiirnen ftd4s/*in - Tti: liten tjiirn i nordostra delen av Kamlunge. - Hustj. Gn 30

SO, Hustjiirnen Tk 25M NV. - Vid denna lilla, undanskymt beliigna tjiirn har
aldrig funnits nigon fast bebyggelse. En meddelare har dock upplyst om att man
forr brukat bygga hus ute i skogen och sedan ta ner dem till byn och s2itta upp dem
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dtir. Formodligen har nigot sidant bygge 6gt rum hiir. Tjiirnen har iiven kallats
Vdraktjiirnen.

Husmyrudden hdqsmor@dry - NK: udde i sjon Stor-Lapptr?isket inom Lilla Lupp-
trdsk., och pi sjons norra sida, strax innanfor Nederkalixgrbnsen. - Beniimnd
efter den intilliggande Husrr-ryran.

Husmyrviigen hbqsmorv€-en -To: iing inom Stor-Lapptrbsk norr om sjon och strax
innanfor Tore-grhnsen. - DIir har funnits en gammal vbg frin Korpiki over Lilla
och Stora Lapptriisk mot Kamlunge. Vid denna vdg, som dven passerade Husmy-
ran,lhg bngen.

Huvdn, L., St. Gn37 SO. Se Hogon, Lill- o Stor-.

Hyckelgiirdan hbkadadha - To: liten gZirda i byn Soren, strax vdster om Bergnbset.

- Yad,.Hyckel- betyder vet man ej. Forr s6gs man ha odlat kilrotter diir. Giss-
ningsvis kunde det foreligga ett samband med ett norskt hykla, hgkla'gh med
krokiga knhn'och hgkel'hasa'(Aasen, Ross) samt Rietzhykkii/'hiil'och hikkla
'sitta pi hdlarna', i si fall viil med syftning pi arbetsstiillning vid upptagande av
kilrotterna. Nigon annan anknytning tycks inte erbjuda sig. Om namn pi Hyckel-
jfr Fries NoB 1959 s 62f.

Hytt-
berget hytbbrp - NK: berg vid Moin, soder om byn Bodtriisk. - Hyttb. Gn 30

SO, Hyttberget Tk 25M NO.
forsen hdytrbErl - NK: fors i Moin, soder om Bodtrisk.
ronningen hytrarugan - NK: myr Bodtriisk, vbster om Hyttberget ovan.
sebt hdytsala - NK: sel i Moin strax soder om Hyttforsen ovan.
Samtliga ovan anforda namn iterfinns inom ett mycket begriinsat omride och
hiirleds ur en tidigaremindre hyttafor bearbetning av malm i trakten. Jfr det ovan

'behandlade Bruksberget i samma omride.

Hfllamyran hbbam$yra - NK: myr norr om byn Ryssbiilt. - Hilam. Gn 37 NO,
Hilamyran Tk 25M SO. - Forled iir adj hdlog'filrsedd med hil'; jfr vidare
namnen ph Hdl- nedan.

Hfllamyrhiillorna tpt hbhamarhd"lu - NK: berg i Ryssbiilt strax soder om .Ffti larnyran.

Her-
bticken hqbbd,kan - To: biick soderut frin Lagnatr?isket Tk 25M NV (Lakatr. Gn
30 SV). - Bticken gar, delvis gomd, genom en terring bestflende av stora ryggar
av rullsten.
myran hqbmdyra-To: myr pi grdnsen mellan byarna Ytter-Morjiirv och Viistan-
nils. - Hilmyran Tk 25M NV. - Myren dr "ill", blot och svirframkomlig pi grund
av bl a kallkiillor.
skatan hopkdtan - To: udde pi viistra sidan av Kalixiilven i sydligaste delen av
Bondersbyn. - Udden sticker ut i oversta delen av Lingforsen, och hdl torde avse
n6gon vattengrop i forsen.
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Het-
tallen m hol1la - To: plats i byn Soren vid vinterviigen mot Kalix. - Diir har viil
stitt en hdltall'ihilig tall', som fitt ge namn it omridet. Namnet har snarast

appellativ karaktiir.

Hfllskatavikenhapkbtav@yka-To: vik i Kalixiilven iBondersbyn. - Efter l2iget soder

om Hdlskatan oYan.

Hrfrllet h6!a -NK: bergknalle i Piliinge oster om Piliingei. - Vid tva vegar som mots

uppe pi knallen har man brukat hilla med hiistforor. Har iiven beniimnts,Flog-

hdllet.

Hipikliden hbbtkld,Tra- To: strandomride i ostra 2inden av Morjiirvsavan. - Forle-
den ser egendomlig ut men Zir mojligen att tolka som * Hdp-vik. * Hdpviken skulle i
si fall ha varit namn pi Morjiirvsavans ostligaste vik. Om ordet hdp, avseende en

bittyp, se Korhonen 1982 s 13f, strskilt s 43f.

Hflsmyran hdsmb7ra-NK: myr i Pil?inge, norr om Gullnoret. - Hismyran Tk 25M

SV. - Det uppges att myren var mycket sank och att det var besviirligt att barga

dzir. Enligt meddelaren ingir ordethds 'hes'i namnet. Jfr i ovrigt Hdsvikennedan.

Hflsviken fubsvbyka-NK: liten havsvik innanfor Ronnudden i Piliinge. - Hisviken
Tk 25M SV. - Viken har inget lokalt samband med Hdsmyran. Om en innebord
'hes' till nods kan knytas till den sanka Hdsmyran, tycks en sidan betydelse h2ir

knappast kunna komma ifriga. Man fir viil iindfl antaga att de bida namnen har

samma forled, men dess syftning iir oklar. Nigon annan betydelse hos hds finns

inte belagd.

H&svikgrundethitsvekfir6za - NK: liten udde i Piliinge. - Udden sticker ut mitt i
Hdsviken ovan. Har tydligen forr varit kringfluten.

Hiigg-
holmen hd,fihbhrnan -T6: 1 . liten holme i Morj 2irvstrhsket, strax norr om Klubben

Gn 30 SV. 2.litenholme i Toreviken soder om byn Tore. - Hiiggh. Tk 25M NV.
lunden m-haglQtu - NK: odlad mark och vik i Mansbyn.

myran hi,gmbyra - To: myr vdster om byn Sikniis, ca L km NV Soriskogstr.

triisket hi,gtreska - NK: sjo vid Kiilsjiirv. - Hiiggtr. Gn 37 NO, Hiiggtriisket Tk
25M NO. - Forled i namnen 6r trldnamnet hdgg.

Hiiggmansberget hd"gmansbhqa- To: berg oster om byn Kamlunge. - Hbggmansb.

Gn 30 SO, Hiiggmansberget Tk 25M NV. - Jfr Hdggmanstiiimen nedan'

Hiiggmanstj drnen hd"gmans1gln -To: tjiirn oster om byn Kamlunge. - Bergtr. Gn 30

SO, H?iggmanstj. Tk 25M I'.IV. - Liksom Hiiggmansberget oYan iir tjiirnen
namngiven efter en pi sin tid mycket omtalad gubbe, Hiiggrnan, som bodde pi
tjiirnens viistra sida och var en stor fiskare och jiigare med bl a talrika figelflakar.
Han siigs ocksi ha varit otroligt stark.



76

Hiign-
backen hi,ganb,6kan - NK: kulle norr om nordligaste girden i Lantjiirv.
ladorna hi.ganl4nn - NK: lador i Ytterbyn. - De ligger i en hdgn.
stycket hegenstdylsa - NK: iker pi nr 4 i Pil?inge. - Har tillhort girden Hiign.
triidena hd,gantrlra - NK: odlad mark pi nr 15 i Ytterbyn. - I niirheten av en
inhiignad.
ikenhaenv@yka- NK: vik i sjon Lomben vid Bodtrask. - Invid girden Hiign.
Ordethdgn betecknar'kreaturshdgnad'till skillnad fringdrda 'inhiignad odlings-
mark'.

Hiillan hi"la - NK: 1. mindre holme norr om Repskdret, soder om Bitskiirsnzis. -
Repskiirs Hiillgrund Tk 25M SO. 2. liten udde i ostra delen av Bjumistriisket,
Niisbyn. - Namnet iir best sing av ordet htilla'naken och sliit klipphiill'.

Hdllm. Tk 25M NO. Se Kdllmyran NK: 2. nedan.

Hiillorna hi,lan - NK: bergsgrupp i Ryssbiilt. - Hiillarna Gn 37 NO, Hiillorna Tk
25M SO. - Kallas ixenNiismyrhiillorna. Aven nflgra kullar i byn Pilkkajiirvi och
en hojd i Siinkmyren bendmns Hiillorna. - To: hedland pi ostra sidan av Kvavis-
trdsket, oster om byn Lingfors Gn 37 NV. - Namnen iir best plur av det nyss ovan
nitmnda hiilla.

Helt-
berget hi,lbeqe berg - NK: i Ryssbalt. - HAllb. Gn 37 NO, Hiillberget Tk 25M
SO. - To: 1. i nordviistra delen av byn Gallbergstriisk. - Htillberget Gn 30 SO, Tk
26M SV. 2. i byn Sriren. - Hiillberget Tk 25M NV. 3. i Kamlunge.4. i Bondersbyn.

- Hiillberget Tk 25M NV.
brottet hi,lbrbta - To: stZille i vbstra delen av Kamlungeforsen ddr iilven bryter
6ver nfrgra stenhiillar, si att det vid hogvatten bildas en viildig vig over dem. -
Ordet brott syftar just pi detta. Intill finns Hiillbrottpatan halbro@6tan, enav byn
Kamlunges tvi laxpator.

grundet hdlgrbaa - To: 1. udde pi sydostra sidan av Bergon. - Htillgrundet Tk
25M SV.2. skiirgirdsholme oster om Berghamn. - Hiillgr. Gn37 SO, Gammal-
husgr. Tk 25M SO. Sist anforda namnform ej upptecknad.
hamnen hi"lhdrnna - To: vik i sydligaste delen av byn Sikniis. - H?illhamnen Tk
25M SV. - Med harnn avses ofta en skyddad vik, som inte behover ha nigra
siirskilda hamnanordningar.

holmen halhdtrmen - NK: skiirgirdsholme soder om Bitskiirsniis. - Hiillh. Gn 37
NO, Hiillholmen Tk 25M SO.
Heppen(?) hi"Iktipen - To: bergshcijd srider om landsviigen en dryg km <ister om
byn Kosjiirv. - Formen iir oklar. Det kan knappast rora sig om en forled klippa,
khA"p, best sing kbi,pa. Sannolikt rrir det sig i stiillet om best form av ordet kliipp,
bestform khd"pen 'mindre, markeradhojd'. JfrdiirintillliillkldppmyranTk2\M
NV.
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HEII.

kfilen hi"fiSy4 - To: markerad skogsis it sydviist frin byn Lingfors. - Hbllkolen
Gn 37 NV, Tk 25M NV.
myran hi,lmhyra - myrar To: 1. pi Rinon. Hiillmyran Tk 25M SO. - Stenhiillar
vid myren. 2. i socknens norddstligaste del. - Hiillmyren Gn 30 SO, Hlillmyran Tk
26M SV. - Ligger strax vhster om Hiillberget 1. ovan.
skiiret hi,lslsbra - NK: 1. liten skbrgirdsholme strax vdster om Karlsborg. -
Hiillskiiret Gn 37 NO, L. Htillskiiret Tk 25M SO. - Nigon namnform Lilla
Hiillskiiret har inte anvdnts genuint men fitt denna form pi topokartan for att
undvika ftirviixling med Hiillskdret nr 2. hdr nedan. 2. rdtt stor skiirgirdsholme
oster om Storon. - Hiillskiiret Gn 37 SO, Tk 25M SO.
tjiirnen hA$SLn - To: liten tjiirn soder om Lagnatriisk. - Haltj. Gn 37 NV,
Hogtj 2irnen Tk 25M NV. - Enligt en annan upplysning heter t jdrnen H dgtj tirnen.
Jfr detta.
vikenhi"lvqtka - NK: vik pi ostra sidan av Storon : inre delen av Lillbodskatavi-
ken. - To: liten vik pi vdstra sidan av iilven i Kamlunge.
viiggen halvQg_an - NK: bergknalle strax soder om byn Kiilsjiirv. - Har en brant
stupande viigg mot landsv?igen.

Samma forled som i Hiillan ovan.

Hiillhamnsskatan hi,lhamnskbtan -To: sydostra udden pfl Bergon. - Hiillhamnsska-
tan Gn 37 SO, H?illhamnskatan Tk 25M SV. - Kanske iir den sistniimnda formen
riktigast. Genitiv-s saknas inte si siillan i sammansdttningar av den htir typen
(forleden en sammans?ittning), i synnerhet efter feminina ord. Jfr bl a Hdsvikmy-
ran ovan.

Hiillskiirsvatungen hi,hlgepvbtugan - NK: mindre skiirg6rdsholme oster om Hiill-
skiiret vid Storon. - Vattungen Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Kallas dven endast
Vatungen. Jfr Bdrstskiirsvatungen.

Hiillsvedjetjnrnen hd"lswnygin -To: obetydlig tjiirn i sodra delen av byn Yttermor-
jZirv.- Hiillsvedjetj. Tk 25M NV. - *Hiillsvedjan ej belagt.

Hiingelholmen hbggahhdbman - To: litet grund i norra delen av Kamlungetrdsket,
Yttermorjiirv. - Forleden tycks inte erbjuda nigon svensk anknytning. Mojligen
har den finskt ursprung, i si fall snarast w ett hinkalo'binge, l5r, bis'. Grundet
ligger ju i den del av socknen ddr man har all anledning att vdnta sig namn med
finsk bakgrund.

Hiissje-
berget hesbdrya-'Io: berg i Bondersbyn, vhster om 6lven. - Viil efter liiget n?ira

H ds s j er onningen tedan.
myranhdstmdyra-NK: myrpi nr 3 och 4 Borjelsbyn. - Forleden ftrissTa anger att
man hiissjat myrens ho.
ronningen hb,srilrugan - To: iingar i Bondersbyn, strax soder om Falkberget.
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Hiissje-

sliimyran ftasrlomSyra- To: lingsmal myr pi bida sidor om landsvbgen, norr om
byn Veniksel. - Elementet -sl6- iir viil snarast att se som sly slgy 'ris- och
buskbeviixt sankmark'.
udden hasfidry - NK: udde i Bodtriisket. Var forr nyttjad som hngsmark.
ingethistdlr7fl1,a-NK: iingsmark vid Stortriisket, delvis inom Hietaniemi socken.

Hiist-
holmen hd,,sthbhman - NK: L stor udde i Ryssb?ilt. - Hiistholmen Gn 37 NO, Tk
25M SO. 2. udde i Ytterbyn. - Hiistholmen Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Bida har
forr varit kringflutna.
hiignen hasthagna - NK: 1. markomride i Gammelgirden. 2. iker i byn Rian. 3.
odlad mark i Sangis. 4. inh2ignat omride i Ytterbyn. - Fcir dessa lokaler foreligger
uppgifter om tidigare inhZignader for hiistar.
myran hA"strnbyra - NK: myr pi nr L BodtrZisk. - Man tror att en hdst drunknat
diir. - To: slitter i norra delen av byn Sikniis.
ryggen hd,strbygan-To: smal och hog bergis viister om Tjiirutrdsket. - Asen har
viil liknats vid en hiistrygg.

Hiisthagamyranhds-thogambyra-NK: myriing pA nr 1 i Ryssb?ilt. - Myren l5g intill
ett stiingsel som hindrade kreaturen att gi in i en slitteriing.

Hiistholmfjiirden hh,sthahmfjdn - NK: myr i Ytterbyn. - Ligger vister om Hdsthol-
rnen, var tidigare vik och dr fortfarande ganska vattensjuk.

Hiisthtiladan hasthal4ro-NK:lador;1. pinr8iYtterbyn.2.phnr 4iSangis. -Diir
fcirvarade man for sig hoet till h2istarna, som alltid skulle vara det bdsta, gegal

d+dgan (best sg) 'ett slags hirdvallsho'.

HiistkiillmyranhdstSSllmdyra - NK: myr vister om Pilkkajiirvi. - Hiistkiillmyran Tk
25M NO. - For riitt l?inge sedan 16r tvi hiistar ha drunknat i en k2illa (* Hdstkdl-
lan?) pi myren.

Hiistskomyran hasl^lkorymdyra - myrar NK: 1. i Granin. 2. iLantjarv. - Siigs ha
namngivits efter formen.

Hn-
landet hdl@ta - To: stor slitteriing i Bondersbyn. - Holandsmyren Gn 37 NO.
myran hom$yra - NK: 1. myr soder om Korpik6n mittemot Homyrfors. -
Homyren Gn37 NO, Homyran Tk 25M NO. 2. myr soder om Lars-Ersmyren i
Ytterbyn. - Homyran Tk 25M SO. - To: 1. myr i norra delen av byn Sikn?is. -
H<imyren Gn37 NV, Homyran Tk 25M NV.2. myr oster om Veniksel, norr om
Mjotriiskkolen. - Hogmyran Tk 25M NV. - Det hr snarare friga om hd dn om
hog, men helt sbker kan man inte vara.
sandethos(ta-NK: myrnorr om byn Lomben och mellan Hemb. ochNiiverb. Gn
30 SO; : .105 dlir. - Myren br i sin nedre del mycket lingsmal och har viil liknats
vid ett sund norr om den forutvarande sjon Lomben.

Hotriisket Gn37 NV. Se Hogtjdrnen 7. nedan.
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Hiilandsberget hblansbdrle-To: bergi Bondersbyn. -Degerb. Gn 37NO, Holands-
berget Tk 25M NV. - Ligger strax soder om Holandel ovan.

Hiimyrbergethbmorbdrla -NK: berg i Ytterbyn. Strax vdster om Hcimyran2. ovan.

- Kallas ixen Lass-Ersaberget. - To: i norra delen av byn Sikniis. - Homyrberget
Gn 37 NV, Tk 25M SV. - Ligger strax soder om Homyran 1. ovan.

Hiimyrforsen hbmorf1pan - NK: fors i Korpik6n alldeles nedanfor byn Htimyrfors.

- Namngiven efter den soder om in liggande Hdmyrannr 1. ovan, och har i sin tur
givit namn it den intilliggande bebyggelsen.

Htimyrholmen hbmorhdbmen - NK: skogkulle pil Hogmyran nr 1. ovan.

Hiimyrrfl fto moryb -NK: myr?ing vid Homyrfors. - Homyrrfl Tk 25M NO. - Ar den

nordvtstra delen av den nyss ndmnda Homyran. Se rddtnder Huvudleder.

Htig-
berget hdrybbrla - To: berg norr om Bytrlisket i Sikniis. - Hogberget Gn 37 NV,
Tk 25M SV. Berget 6r inte det hogsta i byn men ter sig hogt, eftersom det stiger
ganska brant frin Bytriisket.
edanhdqira - To: bakstrom i iilven vid byn Kamlunge. - HoS- avser givetvis inte
edan utan det faktum att diir iir mycket branta strdnder.
ftitingen hdqfbugan - To: udde pi viistra sidan av Torefjlirden i byn Tore. -
Kanske : Orsh. Gn37 NV, Olsholmen Tk 25M NV. - Man bor vdl antaga att
efterleden ir en ing-avledning till fot med en betydelse 'den fotliknande, den

hogfotade' etc. N6got appellativ foting finns givetvis inte belagt.
hrurltet hqqhdqlte -T6: berg norr om Grantrtsket i ostra delen av Overmorjiirv.
hfrilet hdphgle - NK: bergknalle i Pil5nge, oster om Piliingei. - Har dven
benlimnts Hdllet, se detta.
killen hdgSSLa4 -To: skogsis soder om byn Tjiirutriisk.
niiset hdqnesa - NK: udde i Ryssbiilt.
stapeln hbstdpo4 - NK: bergknalle i Minsbyn. - Efterleden isyftar den brant
stupande oversta toppen pL Storberget eller Mdnsbybergetinvid byn. Ett likhets-
namn.
tjiirnen h&W*Ln - To: 1. tjbrn rister om byn Tore. - Hotriisket Gn 37 NV,
Hogtjiirnen Tk 25M NV. 2. liten tjiirn et NNo fran byn Torbole. - Halltj. Gn37

NV, Hogtjiirnen Tk 25M NV. - Namnen kan inte innehilla ordet ho, som i
dialekten aldrig kan ha det angivna uttalet. Ingen av dessa bida tjiirnar ligger dock

siirskilt hogt. Diiremot ligger de invid hojder, nr I . vid en mycket markerad sidan.

udden hdgbfu"x - NK: udde i Stortriisket vid Paliinge. - Udden ir hog med en

ganska brant sluttning ner mot Stortrdsket' - To: hdadry udde i allra sydligaste

iinden pi sjon Riiktjiirv. - Hogudden Tk 26M SV. - Med all sannolikhet ing6r adj

hog dveni detta namn. Udden ir rdtt hcig, och nigon hofingst erbjuder omgiv-

ningen inte.
hsenhQqdsry - NK: skogsis i Ytterbyn, mellan V. och O' Skogstriisket. - Over

isen, som i sin norra del ?ir riitt hog, gir viigen frin Ytterbyn till Ryssbiilt.
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Htig-

0n, Lill-, Stor ldfl-, stQqr -hgWe - To: skiirgirdsoar vhster om Rinon. - L., St.

Huvon Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Uttalet anger klart att det inte kan vara frflga om

Huv-,ttan att det at adj hdg som ingir. Det ?ir viil f o Stor-Hogdn som ursprungli-

gen hetat Hogdn, och ofta benhmns s6. Den bestlr praktiskt taget av ett enda

berg, som i synnerhet i norr 5r h<igt och btant. Lill-Hdgon har vanligen kallats

Rdnndren. Forleden i namnen ph Hog- upptrlider med siv?il diftongiskt som

monoftongiskt uttal. Det foreligger alltsi tvi kronologiskt klart skilda namngiv-

ningsfaser. Forleden Hog- anger antingen att lokalen sjZilv iir htig eller att den iir
beliigen hogt i terrtingen eller invid hoga formationer.

Hbget hde - To: skogshoid vid byn Lflngsel. - Hoget Tk 25M NV. - Man bor viil
anta att det iir friga om en substantivering av adj ftog.'Miirklig iir dock den grava

accenttin, som mojligen skulle kunna tyda pi att namnet Zir en ellips till ett tidigare
sammansatt namn. Jfr Isigdrdhdget nedat

Htigiigrundenhbqrgrdna - To: tre smi holmar oster om (Stor-)Hogon (St' Huvon

Gn 37 SO). - Huvogrunden Tk 25M SO. - Den nordligaste av holmarna har

vanligen beniimnts Innerstgrundet.

Htigtigrynnanhbqtgrdyna-To: obetydligt overvattensgrund rakt norr om den ovan

nhmnda (Stor-)Hogdn.

Hiinsungen hdnsoqgan - NK: 1 . sk?irgirdsholme utanfor BAtskiirsn?is. - Sandgr. Gn
37 NO, Honsungen Tk 24N NV/25N SV. 2. obetydlig holme strax oster om

Matholmen, Ytterbyn. - Namnet iir oklart. Forefaller konstgjort; sjomiitar-
namn? Jfr Sandgrundet : nr 1.

Id-
biicken dlbA,&an - NK: biick frin Lass-Ersamyran till Innerfjiirden i Ytterbyn. - I
biickenharforrfiskats id.-Tii: biicktillTdrevikenvtsteromTore. -Idbiicken Gn
30 SV, Gn 37 NV, Tk 25M NV. - En betydande biick'
triisket dpyaska - To: forutvarande liten sjo oster om Kamlungetrlsket. - Idtr.
Gn 30 SO, Idtrbsket Tk 25M NV. - Sjon dr nu ndstan helt utgriivd. Forr fanns det

mycket fisk diir. B?icken frin sjcin kallas ldtriiskbiicken.

Idbiickstriisket(?) bybtstreska -To: sjo i socknens vdstra del. - Idbiickstr. Gn 30 SV,

IdbiickstrbsketTk25MNV. -Arkiillsjotillldbdckenovan.Detiirinteheltsiikert
att s i uttalet -br.s- ovan skall ses som ett genitiv-s. Det kan i st?illet vara friga om en

utveckling tr ett bets-, en vanlig iildre uttalsform for biick-, som i synnerhet i en

tung konsonantgrupp bersrreske liitt kan tappa sitt forsta /, ett dven dissimilato-

riskt betingat bortfall. Jfr foljande.

Idbiickstriiskmyrarna(?) bbastraskm$yran - To: myrmarker norr om Idbiickstriis-
ket ovan. - Idtraiskmyrarna Gn 30 sv, Idbiickstrziskmyrorna Tk 25M NV. - Jfr

betriiffande uttalet -bes- ndrmast foregiende namn. Namnformen skall kanske

snarast skrivas ldbacktrdskmyrarna.



81

Idtriiskgraven b2traskgrdva -T6: biick oster om Kamlungetriisket. - Idtriiskb' Gn

30 so, Idtriiskb?icken Tk 25M NV. - Kommer frirn Idtrtisket och tu grdvd.

Idtriiskmyran bytreskmdyra - To: lingstriickt myr vZister om Kamlungetriisket' -
Idtr[skmyren Gn 30 Sd, Idtraskmyran Tk 25M NY . - Ffin ldtriisket norntt lbngs

Idtaskbdcken.

il-
biicken A.1!bit&an - NK: biick som utgor grdns mellan byarna Borjelsbyn och Rian'

- Illbiicken Tk 25M NO. - i// : 'oliindig, besvirlig'.
myran i,flm,byra- NK: 1. myr i Ryssbilt oster om Hamptj?irnarna. - Illmyran Tk

25M SO. - Iftyre, sbgs vara mycket blot; man miste ha'itrampor" av gran eller

vide for att inte sjunka ner niir man gick diir. 2. odlad mark pi nr 8 i Borjelsbyn. -
Uppges forr ha varit "ill" .

Illbergsmyran b,plbepmdyra - NK: myr strax vdster om byn Holmtriisk. - Illbergsm'

Tk 25M NO. - Nhgottllberge/ finns inte. Har mojligen det intilliggande Biumis'

berget fcirr hetat s6? Nigot annat berg finns inte vid myren, som dven har

bendmnts b{bosm$yra: Illbysmyran, eftersom den ligger alldeles intill byn.

Illskataheden df,skotahitra - NK: hedland soder om Innanbicken. - Nflgon lokal
*Illskatan finns inte belagd, men namnet kan ha tillkommit en liten markerad

bergudde strax soder om landsviigen ca 1 km soder om byn'

In{iiirden i,pfjdn- NK: stort lfiglzint omrflde i Ytterbyn. - {nre fjiirden Gn 37 NO,

Infjarden Tk 25M SO. - Har tidigare varit havsvik. Ar numera till stor del

uppodlad. Soder diirom ligger Ytterfiiirden.

Ingarsmyran? thggasmityra - NK: myr norr om Piliinge. - Forleden iir mojligen

genitiv av mansnamnet Ingvar.

Ingarssandenm -thggapilfa - NK: sandigt, hopsmalnande parti strax soder om foreg;

"sandhals" enligt uPPtecknaren.

Ing6ren dlegbWn- NK: (del av) holme utanfor Bfltsklrsniis. - Angoren Gn 37 NO,

Tk 25M SO. - Ordet iing frnns inte i dial, som i stiillet har iinge hy|Qa n. En

formell mojlighet 6r att mansnamnet Inge dr forled.

Inibyryggen mftyrilygan - NK: skogsas vaster om byn Bodtr?isk frin Lomberget

norrut. - Gfudeilnibyn iKotpiki har forr haft tjiirdalar diir'

Innerfjiirden apd.artidn- havsvikar NK: 1. i Ryssbiilt. - Inre Fjiirden Gn 37 NO,

Innerfj. Tk 25M SO. - Ar numera till stor del uppgrundad. 2. i Sangis. -
Sangid?irden. 3. i vanafjiirden. - Inre Fj2irden Gn 37 NO, Innerfjtirden Tk 25M

so.

Innertin apdard- To: holme i Kalixiilven vid byn Yttermorjiirv. - Stromson Gn 30

SV, Stromsh. Tk25l[,{ NV. - Kallas dven Stromson-

Innerstgrundet ine67gr64a - gntnd NK: vid Storon, norr - Innerstgr. Gn 37 SO,

Innerstgrundet Tk 25M SO. - Det innersta (nordligaste) av flera grund norr om
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Hastaskdret. - To: rister om (stor-)Hogon. - Det innersta av tre grund. Jfr
Hdgdgrunden.

Innerstholmen alne,plhdhman -To: holme i Stortriisket Sciren. - Innerstholmen Tk
25M SV.

Innerstlodet ine,pl[dwra - NK: del av iing i Bodtriisk. Se lod under Huvudleder.

lnresionapdres{n-To: tjlirn vtister om Kalixiilven i Kamlunge. -Inr. Kvarntriisket
Gn37 NO, Tredjesjon Tk 25M NV. - Se Kvarntri)sket To: .?. nedan.

lnsjoniasy_n- To: tjtirn vbster om Flakatrdsket, vister om yttermorjdrv. - Insjon Tk
25M NV. - Ar med ett kort nor forbunden med Flakatrhsket strax nedanfor. Det
gamla genuina namnet dr Friingstjdrnen, Insjon miste ses som en mycket sent
skapad oegentlig namnform.

Inibiicken rn abd,kan-NK: biick i byn Innanbicken. - Biicken gir mitt egenom byn,
och dess namn 5r identiskt med bynamnet, vars officiella form 6r en felaktig
itergivning av det genuina uttalet. Innan uttalas niimligen inan, och namnets
f<irled bor tolkas som 'in(ne)6'. Bdcken har 6ven kallats Innanbiicksbiicken med.
bynamnet i gen som forled.

Infltresket inatrds-ka - NK: myr i piliinge. - Bytriisket Tk 25M sv. - Ligger
omedelbart norr om byn och har fcirr varit sjo. Den har ocksi bendmnts Bytri)sket.

lnhtill inadtl - To: (f d) sommarladugirdar norr om Viistantillavan i Vdstannhs,
Overmorjiirv. - Kan iiven upplosas Indt-till.

Influddstrycken inoedstr$ken - To: liten fors i Toreiilven oster om g6rdarna vid
Smisel. - Val efter den norr d6rom liggande udden.

Isakmyran hsakmgyra - To: slittermyr vdster om platsen i sodra delen av byn
Sikntis. - Girden 1saft i Sikniis hade forr slitter hiir.

Iserstboden ras[bdqra-NK: (f d?) visthusbod pi nr 4 i ytterbyn. - Namnets forled
6r en i ovrigt ytterst knapph2indigt belagd superlativ till det som simplex icke
belagda is- med en innebord 'bort(a), bortit , diir(6t)'. Namnet har avsett den
liingst bort pA girdstomten beliigna visthusboden.

Isigirdhtiget isryabhda-Tci: 1. hed vid rriretilven vdster om g&rden Holmsel.2. d:o
vf,ster om Stortjiirnen och oster om byn Lingsel Gn 30 sv. - Jfr betrhffande
efterleden Hoget ovan. Nr 2. siigs ha benimnts efter IsigArden i Morjiirv. Efter-
som de bida lokalerna tycks ligga rtitt nhra varandra, 6r det mojligt att de b6da
uppteckningarna kan avse samma lokal med osikra lokaliseringar.

Isigflrdgiutanwryuh/4,[t4ra - NK: forr dngsmark, numera odlad mark i Minsbyn. -
Isigdrden i bydelen Myran har nigon ging haft en fdrgjuta 'fflrhhgnad, diir. Aven
Gjutan.

Isigflrdstrycken rryap[rdykan - To: fors i Kalixiilven vid byn yttermorjiirv. -
Gungforsen Gn 30 sv. - Den ligger vid Isigdrd.en Aven beniimnd Gungsarna.
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Jakobgrund et ybkobgrbza - NK: skiirgirdsholme soder om Karlsborg och norr om

Lovholmen. - Stor-Jakobsgr. Tk 25M SO. - Topokartans (Tk 25M SO) Lill-
Jakobsgr. ?ir tydligen en mycket sent uppstickande grynna, som inte omnlmnes i
de mycket utforliga uppteckningarna frin 1940- och 50-talen. Okiint vem Jakob

var.

Jakobtjiirnen ftkuplSln - To: tjiirn i sodra iinden pi Kamlungekolen. - Jakobtj. Gn

30 SO, Jakobtjiirnen Tk 25M NV.

Jobbarviken ftbarvd1ka-NK: vik i sodra delen av Halson. - Viken har forr anvbnts

som gomstdlle vid smuggling; iobbare: 'skojare'.

JobbtegenTti btban-NK: odlad mark pi nr 1 i Piliin ge. - Jobb br kortform tilllosef ,i
dial losup 16sop. Den som odlade upp marken hette Josef .

Johan-Hindersaheden fuhanhd,ndeyahdra - NK: hedland vid sydligaste girden i
Marieberg. - Ok2int vem Johan Hindersson var.

Joni rr ftWnt - NK: landomride vid Stortriisket i socknens ostra del. - Jfr loni-
backen.

JonibackenT Qqru.bbkan- NK: gammal girdstomt pi nr 1 i Lantjiirv. - Namngiven

efterentidigare dgare,ensamevidnamn.Ioni(Jouni).Sfluppgesdetivarjefall'

Jonkbiicken fiqnxbbkan - To: b?ick norrifrin till V?istanntisavan. - Jonsb. Gn 30

SV, Jontsbiicken Tk 26M SV. - Namnets forled dr Jonke, en hypokorism till
Johan.

Jonkmyran fbpnl*mbAra - NK: myr i Borjelsbyn, viister om Ymmyran' - To:

fiqntsmoyra. Siigs hi namngivits efter en gubbe Lill-lonken lfihqntsnfrin Rflnefl

som brukade kola h?ir.

JottatriidetT dtatrdra -NK: 1. triida pi nr 4 i Piliinge. 2. tidigate trdda, nu Sker norr

om Inigirden i Smfltrzisk. - Brots av en lohan frin vitifors i R5ne6. lotta :
Johan.

Jottaudden/ dtabdry-Toi udde pi Liigenon i Tore skiirgird. - Efter enlottasomdgt

mark dbr.

Jyss0ren tasbwn - NK: 1. udde i Ytterbyn. - Efter bydelen Gyssen Gn 37 NO

(Jyssen Tk 25M SO). 2. holme soder om Batskiirsniis. - Gyssoren Gn 37 NO,

Enholmen Tk 25M SO. - Namnet har sannolikt samband med girdsnamnet

n6r-o-,Iyss i Sangis, som ir givet efter en tidigare 6gare Gustaf Fredriksson. Det

ror sig alltsi om en kortform till namnet Gustaf. Kartformerna med G- miste nog

ses som felaktiga; ett g framfor frdmre vokal skall ge en affrikata.

JiimtiiviigenT kmfiv|an-NK: stig frin byn Sikniis till byn J?imton i Rinei socken. -
Sikniisborna gick forr den vhgen till Rinei och dopte sina barn och holl diirfor

alltid stigen i stind. Forleden 6r normaliserad till Jiimto- i anslutning till byns

officiella namn. Utgir man fr6n uttalet sA 5r den riitta itergivningen lamto-.
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Jiirngrynnan yb4grhyna - To: udde pi norra sidan av on Berghamnen i Tore yttre
skiirgird. - Ingen uppgift om varpi ftirleden syftar. Mihiinda har en jiirn-lastad
skuta frin masugnen i Tore nigon gflng g6tt pfl grund d?ir.

J$irpsandudden jbrpsatddn - To: udde pi ostra sidan av Bergniiset i Sikniis. - Det
finns mycket sand diir. Forsta elementet iir vtil f6gelnamnet jdrpe; mihiinda har
diir funnits figelflakar.

Jdrvikdisaho Gn 30 So, Tk26MSo. Denna finska namnform ej belagd. Har kallats
J iirvinkiiishultet, se detta.

Jiirvinkiiishultetfirvrykephdqlta-NK; skoghojd i socknens allra nordligaste del. -
Jiirvikiiisaho, Gn 30 So, Tk 26M So. - En forsvenskning av en inte lzingre brukad
finsk namnform Jdrvikiiisaho, vars fcirled dr en stamform av namnet Jiirvikiiinen
pi en obetydlig sj<i diir intill men i Overkalix socken, omedelbart norr om grinsen.

Jdns-
graven finsgr@va - NK: bdck centralt i byn Rian. - Biicken iir delvis griivd.
holmenTdnshbhman - NK: holme i Kalixiilven vid byn Rian. - Har dven kallats
Karsinaholmen.
myran ldnsmbyra - NK: odlad mark pi Rian nr 5. - To: myr vdster om platsen i
sodra delen av Sikniis. - Jonsmyran Tk 25M sv. - Ar en av de s k sktirihdmyrar-
na. Samtliga uppkallade efter girdar ldns i respektive byar.

Kackelmickelgrundet kdkahm*abgrbna-To: litet grund strax oster om Siksundson
i Sikniis. - Namnet har en skbmtsam priigel. Kanske efter nigon person som
kallats Kackel-Mickel?

Kalaj6irvi, Lill-, Stor- laylkdlalbrvt, stbqrkdlalrbrv - NK: sjo (Lill-K.) och f d sjo
(Stor-K.) vid Myrdalen nira grdnsen mot Karl Gustavs socken. - L. Kalajiirvi Gn
37 No, Lill-Kalajiirvi rk 25M No, f.d. st. Kalajzirvi Gn 37 No, Stor-Kalajiirvi rk
25M NO. - Det finska Kalajtirvi betyder 'fisksjon'.

KalajiirvbackenkQlaprvbkkan-NK: hojd norr om Hdllfors, precis pi sockengrin-
sen. - Ligger oster om f.d. St. Kalajiirvi Gn 37 NO, Stor-Kalajiirvi Tk 25M NO.
Jfr folj.

Kalajiirvberget kdlaprvbbrp-NK: berg norr om Myrdalen. - Ligger vdster om L.
Kalajiirvi Gn37 NO, Lill-Kalajiirvi Tk 25M NO. Jiimfor Kalajiirvi ovan.

Kalixiilven /tdhtsbhva-NKoch To: det stora centrala vattendraget i bida socknarna.

- Har internt ofta bendmnts endast Alven dhva.Det 6ldre namnetvar Kalixdn
kbhs6n. Se ri under Huvudleder. Om Kalix se ONON 7 A s 14f.

Kalkviken kdhkvblka - NK: vik pi Storon, vid Kalkvikudden Tk 25MSO. -
F<irleden dr kalk, i bemiirkelsen kallcsten. Helt uteslutet iir dock inte att forleden
kunde vara ordet kolk, ett slags (fisk)not.
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Kall-
berget k$lbhr4a - NK: berg norr om byn Sangis, oster om Sangisiilven. - Efter
girden Kall ibyn.
ditlden k$ldeda - NK: odlad jord, forr iingesmark i Minsbyn. - Bildar liksom en

diild,'sdnka'.
lnlrln k$lJb4la - NK: odlad jord pi nr 5 i Minsbyn. - Forr viixte hiir skog och
buskar. Har dven varit hiisthage under girden Kall.
myran kyi.lmbyra-NK: myr oster om Sangis. - Kallfiillam. Tk 25N NV. - Kallas
dven Kallfdllamyran, jfr detta. - To: 1. slittermyr oster om byn Tj2irutriisk. -
Kallmyren Gn 30 SV, Kallmyran Tk 26M SV. 2. myr pi Rinon, i ons sydligaste

del.
myrarna kpdlmbyran - NK: myrar pfl nr 5 i Minsbyn.
tegenkfiltbgan -NK: odladmark pi Storrin. SistnZimnda mark 6r namngiven efter
den Karl, Kall(e) som odlat upp den, och efter en likniimnd person iir iiven To: 2.

ovan uppkallad. De ovriga har fitt namn efter med personnamnet identiska
girdsnamn i respektive byar.

Kall-
myran kQlmbyra - NK: myr soder om byn Sangis.

skiiret kfi!;lSara - NK: sydligaste udden pi Halson. - Kallskbret Gn 37 SO,

Kallsklir Tk 25N SV. - Var tidigare ed friliggande holme som genom uppgrund-
ning v?ixt ihop med Halson. -fO: kdlst*era holme vlster om Rinon. - Kallskiiret
Gn 37 SO, Tk 25M SV.
viken kdlvbt^ka - NK: 1. vik i Mjotr?isket, Rian; - Kall dimma brukar stiga upp
diirifran. 2. i sodra delen av Ryssbiilt. - Kattviken Gn 37 SO, Kallviken Tk 25M
SO. - To: vik pi sodra sidan av Morjiirvsavan. - Kallviken Tk 26M SV. 2. pi
vdstra sidan av iilven i Kamlunge. Jfr betr2iffande liige Kallvikm. Tk 25M NV. -
Namnens f<irled ar adj kall.

Kallargraven kdlargrbva-NK: myrs?inka vbster om Korpik6. - Efterleden antyder
viil att nigon gr?ivning forekommit hiir. Forleden iir oklar. Dess forsta element bor
nog antas vara adj kall.Mendet anslutande -ar- iir dunkelt. F;n-ar(e)-bildning till
ett adjektiv kan man knappast tiinka sig. Dessutom stdmmer det inte heller
formellt. I dial har -are-bildningarna formen -er; detheter mdler, snicker etc. Jfr
bven Fallarbacken ovat. En upptecknare har foreslagit en metates till ett * Kall-
rdgraven. Helt omojlig iir viil inte en sidan forklaring. Nigon annan tycks inte
heller erbjuda sig.

Kallfiillamyrankldlfelamriyra-NK: myr oster om Sangis. -Kallfiillam. Tk25NNV.

- Forleden forefaller att vara ett icke liingre brukligt ortnamn * Kaffillena
'girden Kall's trddfdtllen'. Bildningen 5r i si fall nigot miirklig. Myren har dven

kallats Kallmyran, jfr ovan.

Kallkvavron kblkwardq - To: lindor i norra delen av byn Sikniis. - Forleden
forefaller att vara ett kall-kvav med ett efter adj kall foljatde kvav med oklar
syftning, 'nigonting forkvdvande'? Vokalen iir viil att se som en labialisering efter
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w. Jfr 2iven Overkalixmilets kwq2v'kvf,va'. Ligger inne i en avsmalnande gip.

Kallkiillberget kqllSllbArya - NK: 1. markerat berg vid Kroktriiskets ostra strand,
Rian. - Diir finns kallkdllor 'naturliga kiillor'. 2. berg invid byn Granin. -
Kallkiillb. Tk 25M NO.

Kallkiilladan kdls{bra -NK: lada pi nr 2 i Pflliinge. - Det finns kallkiillor i niirheten.

Kallkiill-lodet k&lSSrl64ra - NK: hngsmark under Viistgirden i Pilbnge. - En kall-
kiilla finns pA iingen. Om lod se Huvudleder.

Kallkiillmyran kqls;ylm{yra - NK: myr vbster om byn Granin. - Yid Kallkiillberget
2. ovan.

Kallskiirsberget kblslSeSbdrla - To: berg pA Rinon. - Kallsklirsb. Gn 37 SO, Tk
25M SO. - Strax utanfor ligger Kallsktiret.

Kallskiirsgrunden kblsSSepgril4a - To: tvfl smi sklirgirdsholmar. - Ligger strax
soder om Ka llskiiret. Man har skiltphYttregrundet och Inregrundet eller Husgrun-
det. -Husgrundet, Yttregrundet Tk 25M SV.

Kallsktirsgubben khlsSsepgdban -NK: litet sklirgirdsgrund. - Tropporen Gn 37 SO,

Tk 25N SV. - Ligger srider om Kallskdret och stigs vara ett iildre namn pi
Troppdren. Efterleden -gubben iir ett tilliigg med okiind syftning.

Kallsktirshalsen k@lsSsephripn - NK: svacka mellan Halson och Kallskiiret i socknens

ostra del. - Det 2ir detta ldgre, sent uppgrundade parti som bundit samman de

tidigare skilda oarna. Ar smalt.

Kallviillingsty.cket kblvahsfriy{sa - NK: forr iker, nu gflrdstomt pi nr 1 i Piliinge. -
En man som tidigare iigde markbiten tyckte mycket om kall viilling och silde
marken till sin broder for en sidan portion. Si bertittas det.

Kalv-
bron kblrvbrdq - NK: "myrbro" i Kiilsjiirv. - Bestod av kavlar lagda over
sankmark pi kalvarnas vbg till betesmarken. Jfr Kavelbroarna nedan.
holmen kri{rvhbhman-NK: myrholme oster om Niisbyn. - Kalvholmen Gn 37 NO,
Tk 25M SO.
hlgnen kdhvhegna - odlade marker NK: 1. pi nr 5 i Borjelsbyn. 2. ph m 1. i
Piliinge. 3. pi nr 5 i Minsbyn. - Tidigare inhiignade betesmarker for kalvar.
myran kdWmbyra - To: liten blot myr soder om byn Overmorjtirv. - Namngiv-
ningsorsak oklind. Kan knappast ha varit kalvbete. Nigon tillfiillig hiindelse?

Kalvhusback en kbhv hdris b d ken - T o : landsviigsbacke norr om byn Lingsel. - Man
har haft ett hus for kalvar diir intill. Namnet uppges ir 1938 som ungt.

Kalvstriisket? kdpyaska-NK och To: sjo pfl griinsen mellan Piliinge i NK och Soren

iTo; sockengrinsen gir mitt over sjon. - Kalvstr. Gn 37 NO, KalvstriisketTk 25M
SV. - Namnet iirtvetydigt. Forleden kanvaraKors-, en tolkning som harvisstfog
for sig, eftersom sjon har vikar 6t norr, vister, soder och oster. Men det kan ocksi
vara ft'iga om en genitiv Kalvs-, dock inte till appellativet kalv, som inte skulle
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uppvisa genitiv i en sidan sammansdttning; jfr ndrmast foregiende namn. D6r-
emot iir det tiinkbart att det kan rora sig om en bildning till ett tidigare ortnamn
*Kalven som bendmning pi sjon. Den inte siirskilt stora sjon 2ir niimligen att se

som en bisjo, en kalv,till den avsevhrt storre intilliggande sjon Stortriisket.

Kalvstriisksundet k1p[raslcsfuta - NK: sund i Piliinge. - Ar det ytterst korta sundet
mellan Kalvstrdsket ovan och Stortrdsket.

Kam-
bnckenkjdpbakan-Tii: bdck norr om Torbole. - Gflr igenom Kammyran nedan.
myran klQpmbyra - NK: myr Gammelgirden. - Kammyran Tk 25M NO. -
Ligger vid Kammen nedan. - To: d:o norr om Torbole. - Beliigen vid en skogsis
Kammen, se nedan.

Kamlungeberget $kmloqgbdtja- Tci: berg soder om Vittriisket i sodra delen av byn
Sikntis. -'Kamlungeberget Tk 25M SV. - Namnets forled dr bynamnet Kam-
lunge, en by som dock ligger i en helt annan del av socknen. Namnet stigs syfta pi
en hiindelse i samband med en Kamlunge-bo.

Kamlungeforsen $hmbboegfdpn - To: stor fors i Kalixiilven vid byn Kamlunge. -
Kamlungeforsen Gn 30 SO; Tk 25M NV. - Forsen heter dven Kamlungen
kampldqgiJan en bendmning som ocksi tycks vara den avgjort vanligaste i Over-
kalix. Forsen iir alltsi inte namngiven efter byn utan tvbrtom. Och det Zir alltsi den

osammansatta namnformen som bor tas till utgingspunkt ftjrr en tolkning. Som

utgingsform bor man ansdtta Kamlunge.Det kan dock inte rora sig om en nordisk
unge-bildning. Sidana gamla bildningar iir otiinkbara i det ganska unga namn-
skick som hiir rider. Eftersom vi hiir befinner oss i ett omride diir det upptrlider
finska ortnamn ligger det niira till hands att ansitta ett ursprungligt finskt namn.

Det skulle kunna rora sig om ett * Kampelunki, en avledningtill kampela'sned,
skev, vind'. Forsen gir i en bige och gor ett skevt intryck. Avledningarpil-anki,
-unki tpptrdrder ocksi i andra finska namn pi forsar och lokaler knutna till
vattendrag.

Kamlungektilen $kmbhoqggfii4 - To: markerat vidstrlickt hogland oster om byn

Kamlunge. - Kamlungekolen Gn 30 SO, KamlungekZilen Tk 25M NV. - Efter-
som omrfldet ligger flera kilometer frin Kamlunge(forse)nbor man vdl antaga att
namnets forled 6r bynamnet. Byn striicker sig ocksi dit. I Kamlunge sdger man

endast Kolen.

KamlungetriLsket $kmbhoqg(iDtrd,ska - To: Betydande sjo, sel i Kalixiilven. - Kam-
lungetriisket Gn 30 SV, SO, Kamlungtrtisket Tk 25M NV. - Namnet skall givetvis

kopplas ihop med byn Kamlunge och Kamlunge(forse)n. Snarast iir det bynamnet

som dr forled.

Kammen kdp"n - NK: berg i Gammelgirden, soder om sydlinden pi Mjotriisket. -
Kammen Tk 25M NO. - To: skogsis norr om Torbole. - Namnen Zir vdl att se som

likhetsnamn. Det ror sig om ganska markerade formationer. Har kanske pflmint
om en tuppkam.
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Kaptensgrundet fukptansgr64a - NK: overvattensgrund soder om Bjorksk2iret (Gn
37 NO) viister om Karlsborg. - En sjokapten siigs ha seglat pi diir.

KaptenshEillan $kpta4Shd,la -To: kalt overvattensgrund nirmare 1 km 5t nordvbst
frin L. Firon Gn 37 NV. - Namngivningsorsak okiind. Mih[nda liknande
anledning som vid foregiende namn. Bettrafiken frin Tcirefors bruk gick i niir-
heten.

Karaberget g @rabarya-NK: berg pi grhnsen mot Overkalix. - Karab. Gn 30 SO. -
F<irleden iir knappast svensk. Ett ord somkara '(ugns)raka' iir uteslutet, eftersom
det heter kdro pir ortens mil. Mojligen finsk forled, dock inte kaari'bige'; berget
dr ganska runt, inte bigformat. Uteslutet iir inte att forleden dr samisk, okdnt
vilken.

Karsinaholmenkydptnahbhman-NK: holme i iilven vid MAnsbyn. - Forleden iir det
finska karsina avseende ett slags fiskeverke. Man har haft patafiske diir. Holmen
har dven benbmnts Jonsholmen.

Kastiiren kldstoq4-To: sk?irgirdsholme vdster om Rflncins sydspets. - Kastoren Gn
37 SO, Tk 25M SO. - Uppgiften ir osdker, en upptecknare anger namnet som
okiint. Om namnet iir riitt kan forleden avse antingen 'vedkast' eller 'notkast',
snarast det sistniimnda.

Katafittgrynnankbtafapgrdyna-NK: holme i Kalixiilven pi nr 4 i Minsbyn. - Vid
storskiftet siigs grynnan oriittm?itigt ha tilldelats nr 4, dbrfrir att en dotter i girden
var dlskarinna et lantmataren. Dottern ifriga hette tydligen Karin : Ksta. En mer
st?idad namnvariant dr Fdljeuddgrynnan; den ligger utanfor Fdljeudden.

Katamyran kbtam$yra - NK: myr oster om byn Mansheden och vdster om St.
Briinnb. Gn 37 NO. - Har viil biirgats av nigon Kata : Karin.

Kattfittsundet bhtfitsdta - To: siinka i f d sjon Kosjiirv. - Var forr ett mycket smalt
sund.

Kattisberget klktrbdrya - NK: berg soder om byn Kiilsjiirv. - S<ider om Kattistriis-
ket nedan.

Kattistriisket klknstrds_ke - NK: myr vid byn Kiilsj[rv. - Kattistriisket Tk 25M NO.
- For l6nge sedan, niir hiir var sjo, hade man fiske med kattisa. En kattisa ir en
fiskegird av i sjobottnen nerdrivna storar sammanbundna med vidjor och si
anordnade att det var liitt f<ir fisken att komma in men svirt att hitta ut. Vittjades
med hiv. Se Nordstrom Luleikultur s 144f.

Katt0gelberget $atbahbdqia - To: berg norr om byn Kamlunge. - Rovfiglar , katdab
f.. (ar *-ygla) brukade hfllla till diir.

Kavelbroarna $dvahbrSqan - NK: tre broar pi viigen mellan Bodtr?isk och Myrda-
len. - Medbro avses h6r en k<irbar overfart civer sankmark, istadkommen genom
att man lade kavlar, korta och inte alltfor grova stockar tveirs for korriktningen
som ett slags b?irande matta. Namnet har snarast appellativ karaktiir. Har dven
benimnts Hiillbroarna, efter en intilliggande lokal Hdllorna.
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Kavelhiiltan $kvahhd,la-To: sluttande klipphiill pi stranden av Grantrisket (Gn 30

SO) oster om Overmorjiirv. - Namnet av att barnen brukade kavla'rulla som

timmerstockar' utfor hiillen ifriga.

Kaxen Tk 25M SV. Kallas genuint Hdgdgrynnan.

Kike kika- To: slittermark norr om ostligaste girdarna i Torbole' - Fore awitt-
ringen har den enligt uppgift varit slStter for byns soldat. Namnet 6r dunkelt,

k-ljud framfor i iir inte normalt f<ir dialekten. Finskt ursprung? Gravis dock

egendomlig. Kan det mojligen rora sig om en i ovrigt veterligen icke belagd

hypokorism for nAgot personnamn, Erik(a)?

Kikholmen kikhbhman- To: liten skogsholme vid byn Torbole. - Efter liiget intill

foregiende.

Killingholmen Ssilryhdhnan -NK: 1. liten holme strax norr om Biton i'Ytterbyn. -
Killingoren Tk 25M SO. - Aven beniimnd si. 2. lingsmal udde som sticker ut 6t

soder frin Torrvedsholmen, Ytterbyn. - Killingholmen Gn 37 NO, Killingorud-

den Tk 25M SO. - Aven den har kallats Killingdren och har tidigare varit

friliggande holme. Topokartans namnform [r viil tillkommen for att skilja de bida
Kitkngoren et. - Td: 1. f d holme i den numera uttorkade sjon Kosjtrv. 2. holme i
Tjirutriisket. - Killingholmen Tk 26L SO. - I sjon finns dven Fdrholmen.

Ki[ingudden sthg6dt"x - udde i Stortriisket pi nr 5 Stortriisk i Piliinge.

Kiltingviken SSilryv&fia - NK: vik pi ostra sidan av Bodtriisket (Bodtrask Gn 30

so).

Kiltingtiren/g ihe@W4- NK: alternativt namn pi de bida KlllingholmenNK 1 - och2 .

ovan. Se i ovrigt diir.

Namnen pil Killing'avser betesplatser for getter med killingar'

Killingdrhalsen4sihgqaqrh6ft! - NK: det liga och smala partiet mellan Killingdren

eller Kiltingholmen m 2. ovan och Torrvedsholmen. - Namnet Zir r?itt ungt

eftersom partiet ifriga ganska sent hojt sig ur havet.

Kingbiicken lgdwbilkan - To: liten biick norrifran tilt Bytriisket (Gn 30 SO) i
Kamlunge. - Forleden dunkel. Kan mojligen ha finskt ursprung. Sbgs vara en

liten tyst biick som "siger" fram'

Kitiskogen k itrkdt4en-NK: litet skogsparti vid Arasfjiirden i Ytterbyn. - Har enligt

uppgift Zigts av en finne vid namn Kifi.

Kjukan Sj 101. Se Tiukan.

Klapurn khdpo4- NK: 1. berg pi nr 4 i Borjelsbyn. - En "steniker" phberyet' 2 '

rullstensis pfl nr 1i Ryssbiilt. 3. khdpu4 httjd i byn Strikands.4. tst ktr'il.boru

rullstens- och morbnis vdster om Sandviken i Ytterbyn.

Klapur-
backen khilpurbdkan - NK: kulle soder om girdarna Bymistr?isket (Bjumistriisk

Gn 37 NO) i Niisbyn.
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Klapur-

heden khhpurhdra - T o : hedmark vdster om Ringlatr. Gn 37 NV. - Det iir gott om
runda knytndvsstora stenar ddr.
skogen kbhpopkdqgan - NK: skogsomrflde i norra delen av Ryssbiilt. - Omridet
striicker sig frfln Lapptriisket (Lapptr. Gn 37 NO) osterut. Den ndrmast Lapptrds-
ketliggande hoga och markerade delen har ofta beniimnts Lapptriiskklapurn.Det
iiLr framforallt denna del som har slipad "klapursten", sdgs vara "klapprigt".
Forled i namnen dr klapur khdpor med en innebord av rundslipade knytndvsstora
stenar, som vid dessa lokaler forekommer i stor myckenhet. I appellativ bemir-
kelse talar man ofta om klapursten khhpuStdn Pihl diskuterar Okm s 63 ordet
klapQt)ur och ifrflgasiitter det av henne erhillna langap-ljudet. Av uppteckning-
arna ovan frfln Nederkalix och Tore framgir klart att vi har att rdkna med ett
kortstavigt ord, och Pihls tvekan iir alltsi vbl motiverad.

Klickerniiset khd,pka4asa - Tci: udde i Viistann?isavan, Vhstannds, Overmorjlirv. -
Klykeniis Gn 30 SV, Klickern2iset Tk 26M SV. - Namnformen Klykends iir viil att
se som antingen en missuppfattning av det dialektala uttalet eller som ett forsok
att anknyta namnformen till ett ord som ger en begriplig mening. Uttalet gir dock
inte att hhrleda ur ett klyka, och formen Klicker- fir nog sigas vara dunkel.
Formellt btir det svara mot ett klickar(e), men vad det skulle syfta pi iir oklart. Jfr
Pihl Okm s !44, klicka.

Klingerbiicken khbtgarbd,kan -NK: bick Rian. - Kommer fr in Klingermyran nr 2.
nedan, sekundirt till detta.

Klingergrundet.khbrygargrhga - NK: grund i vinafjiirden. - Klingergrundet Tk
25M SO. - Ar ett litet runt grund.

Klingermyran kbbgarmgara - myrar NK: 7. vid Mansheden. - Klingerm. Tk 25M
No. 2. oster om Kroktriisket i Rian. 3. soder om Sockentriisket. - Klingermyren
Gn 30 So, Klingerm. Tk 26M so. 4. soder om Stortriisket Gn 30 SO, mellan
jiirnviigen och landsviigen. - Tci: ca r 112 km nordost om Torbole. - Ar en rund
myr.

Klingermyrorna kbegarm0yran - NK: myrar vid Kiilsjlirv eller nr 10 Gammelgir-
den vid sjon Mjotriisket.
Forled i namnen ir klingra, en metatesform till kringla'kringla, hjul, trissa,.
Avser alltid runda formationer, dock inte ifriga om Klingerbiicken,sekundiirt till
Klingermyran.

Klingrastycket khalgrastdylsa - NK: iker pi nr 2 i piliinge. - Forled iir ett adjektiv
klingrog'rund', en avledning till klingra ovan.

Klinten khdptry - markanta hrijdformationer NK: 1. i Minsbyn vid grdnsen mot
Tore. - Klinten Gn 37 No, Tk 25M NV. - Kallas ibland storkrinten stdqrkhbptry.
Jfr Lillklinten.2. norr om Storsien, iven den n6ra Tore-gr6nsen. - Klinten Gn 30
SO, Tk 25M NO. - To: vdster om dlven i Bondersbyn. - Klinten Tk 25M NV. -
De iir alla markerat branta.
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Klinttjiirnen khthptssln-NK: tjiirni Minsbyn. -Klinttj. Gn 37 NO, KlinttjzirnenTk

25M NV. - Ligger strax intill Klinten 1' ovan.

Klippan Gn 37 NO (i Ryssb?ilt). Kallas Revelholmen, se detta'

Klippan khd,lpa- bergsknallar NK: 1. soder om Granfln. - Klippan Tk 25M NO. 2.

soder om byn Lantjiirv, vid nordostra hornet av sjon Vejbrv. - To: 1. strax oster

om byn'lore.2. i sodra delen av byn Soren.

Klipporna khd,tpan, ryt khd.pa -To: hogsta delen av vbstanntsberget (Tk 26M SV) i
Vdstannhs, Svermorjarv. - Sannolikt skall formen tolkas enligt uppslagsformen,

eftersom det ror sig om markanta formationer med berg i dagen'

Klockargrun det khblgargrdne-NK: holme utanfor Rison i Niisbyn. - Klockargr' Gn

37 NO, Tk 25M SO. - Har v?il haft n6got samband med socknens klockare.

Klockargiiril ankhbfuarQ6Qta-NK: odlad jord i Rian. - Hiir lig girdenisi Klockars.

Klubb-
backen khdbkkan - NK: liten bergknalle it sydviist fr6n bydelen Holmen i Yt-

terbyn.
udden kb,&bbdry- uddar NK: 1. i Ryssbiilt, soder om Spiggen. 2. pi Lillon vid byn

Storon. - Klubbudden Tk 25M SO. - Forled i dessa bida namn it det ord klubb

som i toponym bemiirkelse avser jiimnbreda uddar eller holmar. Jfr i ovrigt under

Huvudleder.
viken kbdlvafia - NK: vik vid Niisskatan i Pflliinge. - Mihiinda har Ndsskatan

eller nigon del diirav bendmnts Klubben. - To: vik i Morj2irvstrisket, Overmor-

jiirv. - Ligger strax soder om Klubben To: nr 3. nedan'

Klubben khsban-NK: holme soder om B6tskbrsn6s. - Klubben Gn 37 NO, Tk 25M

SO. - To: kh&panl. hog udde pi ostra sidan av Kamlungetrhskets nedre del' 2.

udde i sydvlistra delen av Ytteron, Yttermorjiirv' - Klubben Gn 30 SV. 3' udde i
Morjiirvstriisket, Overmorjiirv. - Klubben Gn 30 SV, Tk 26M SV. - Jfr namnen

pil Klubb- ovan samt avdeln Huvudleder.

Kldvategen kbbr4atdgan- To: ikerteg i byn Veniksel' - Var genom ett dike liksom

kluven. Forleden ?ir ett adj som rAtteligen skalliterges kl|vog. Det har ocksi en

speciell betydelse. Till skillnad frin participformen kluven kbilwt, som betyder
,klrru", helt igenom' som t ex en vedklabb, betyder kldvog 'kluven, uppsplitsad i
ena dnden', ifr klov hos kreatur.

Knabbarna kndban - NK: skogbevuxna stenhiillar pi Akmyran (Tk 25M SO) i
Ytterbyn. - Om knabb se Huvudleder.

Knabben kndban- NK: 1. stengrund i Kalix iilv vid Borjelsbyn. - Ar endast vid

mycket hogt vattenst6nd helt under vatten. 2. undervattensgrund vid Ytterbyn. -
Knabben Tk 25M SO. - Av grundet sticker endast en stor sten upp ovan vattnet.

3. xa-kndbo en stenhiill pi nr 4 i Piliinge. - To: litet overvattensgrund utanfor

Sikniis.
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Knallmyran kndlmbyra - NK: myr i Ryssbiilt. - En person vid namn Knallhar dgt
den. Det har funnits en soldatrote Knall i Ytterbyn. Jfr fciljande.

Knallstycket kndlsthyysa - NK: "ikerstycke" pA nr 19 i Ytterbyn. - Efter en knekt
Knall, jfr foregiende.

ett knekttorp.

Knektflkern kniktQka4 - NK: 6ker i Ytterbyn. - Har forut tillhdrt tre knektar.

Knixtberget knikstbdtja- NK: berg pi nr 5 i Rian. - En viig gor en knix'tvirkrlk'
diir den gir over berget.

Knockliigret kndklagra - To: bkit siinka med slitter i byn Sikniis. - Ligger norr om
girden Knocken wa-kndlgan, ett namn med osdker innebord. Mihiinda ett per-
sonnamn, tillnamn, som kunde jiimforas med det frfln Overkalix belagda verbet
knocka 'knipa, smipyssla med nflgot'.

Kniisarna kn@qsan - To: kullar i Viistanniis. Ovelmorj?irv. - Knosen Gn 30 SV,
Knosarna Tk 26M SV. - Kartformerna avser snarast de intilliggande likniimnda
girdarna.

Kniisen kndQsr!.-NK: grund i ytterskiirgirden liingst osterut i socknen. - Knosen Sj
101. - To: skogsbacke norr om byn Sikniis. - Se knos wder Huvudleder.

Ko-
berget kot1bdrye-NK: 1. omride i Borjelsbyn diir det forr fanns sommarladugir-
dar. 2. stenig mark inne i byn Piliinge, inget egentligt berg. - To: i. bergknale
inom byn Sikniis, i sodra delen av huvudbyn. - Diir har funnits sommarladugir-
dar. 2. sornmarladugirdar mitt inne i byn Soren. - Bendmnin gen Koberget har
nbstan kommit att fungera som en appellativ beteckning fcir 'omride med som-
marladugirdar'.
bron kdbrbq - NK: forr bro over tidigare myr, nu odlad mark i Strikaniis. - Diir
har viil gitt en viig till betesmarken.
forsen kbwfdpa-To: fors i roreiilven norr om byn Lflngsel. - MAhiinda har en ko
omkommit iTorsen?
grundet kbqgrhrua - NK: udde i Ytterbyn norr om Storon. - Kogrundet Tk 25M
SO. - Okiind namngivningsorsak, gammal betesholme?
hamnen kohdmna - To: vik pi nordostra sidan av Bergcin. - Kohamnen Tk
25MSV. - Ar en djup och viil skyddad vik; kor brukade beta inne i viken.
holmen kduhbhman - NK: holme i Mjotriisket i Rian. - Har iiven kanats
Fusholmen; diir har alltsi funnits (sommar)ladugArdar.
myran kdqmbyra - NK: i flera byar. - Tri: it nordvdst frin byn Okvattnet. -
Komyran Tk 25M NV.

Kokesbiicktjdrnen kbukasbakssin - To: tjiirn vid byn Tores ostra grhns. - Kokes-
biicktj. Gn 37 NV, Tk 25M NV. - Jfr foljande.
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Kokestjiirnbilcken kbqkasSgrybd"ken - To: bltck frin Kokesbiicktjiirnen till Baku-
triisket. - En meddelare har uppgivit att biicken ofta gir oppen l6nga striickor
vintertid och rinner genom surt land "kallkiilland". Han tycks mena att biicken
liksom kokar eller sjuder. Snarare iir dock fcirleden att se som en reducerad form
av ett *kokhus; jfr t ex Lulemilets stores'stekarhus'. Anmiirkningsvdrt hr att
medan biicken 6r namngiven efter tjiirnen si iir tjlirnen namngiven efter bhcken.
Ett nigot shreget forhillande. Det iir vll snarast tjiirnens namn som iir att se som
det primiira.

Kolamilbacken kbhamtlbdkan - NK: backe pi nr 4 i Ryssbiilt. - Man pistir att det
legat en kolmila diir. Aven om forledens vokalism inte stiimmer helt iir frirklaring-
en kanske tindi den riitta.

Kolhugget kqbhdga - Tci: iingar och lindor i byn Tore. - Forr i tiden har man i
trakten kolat it Torefors bruk och masugn. Tidigare har man pfl platsen fallt trad
frir detta syfte; kolhugg'kolvedshygge'.

Kolhusslfltten kqhhaaskbtry - To: slittermyr i nordvdstra delen av Starrsundsmyrar-
na Gn 30 SV i socknens vdstra del. - Ordet kolhus avser 'kolarkoja'.

Kolhusudden kS:hhous6dry - To: udde pi Rinon. - Ar formodligen identisk med
foljande.

Koludden kqhddr"t - To: udde pi nordviistra sidan av RAnon. - Man har kolat diir
forr.

Koppargrynnan kbpargrdyna - NK: grund i Kalixiilven pA nr 4 i Rian. - Tillhor
girden isi Koppars.

Kopparronningen kbpayhrugen - NK: odlad mark pfl Rian nr 1. - Har bdrgats av
girden isi Koppars.

Kopparudden kbpar&dry - NK: udde i iilven pi nr 2 i Rian.
Det gflrdsnamn som ingir i dessa namn har sin bakgrund i att det forr bott en
kopp arslagare ph ghrden.

Kornladustycket kbq4larostbylsa - NK: 6ker pi nr 2 i Piliinge. - En kornlada har
forr stitt pi platsen.

Korpholmen kdrphhhman- NK: udde i Vinafjiirden. - Korpholmen Tk 25M SO. -
Har forr tydligen varit en friliggande holme. Forleden iir v?il fflgelnamnet korp.

Korpladan kbrylbru - NK: lada pi nr L i Sangis. - Har forr ?igts av en korpral Ant.

Korpholmviken kdrphahmv blka - NK: vik i Vinafj Zirden. - Oster om Korp holmen
ovan. Ar den inre delen av Svartholmsfjdrden.

Korpikiilven kbrp*tbWa - NK: rlitt betydande vattendrag och Sangisilvens storsta
biflode. - Korpikin Gn 30 SO, 37 NO, Tk 25M NO, 26M SO. - Har varit den
vanliga benlimningen, medan formen Korpikdn, itminstone tidigare, inte varit
s2irskilt bruklig. Forleden Korpik-, pi orten f o den vanliga benlimningen pi den
by som officiellt heter Korpikd,torde med storsta sannolikhet utgfl frin ett finskt
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*Korpijoki, namn pi Slven och en sammansiittning av korpi'sumpig, oliindig
skog, vildmark' etc och ioki 'bdck, i, 6lv'.

Korpistrflsket kbrpwtreska - NK: tvi tjiirnar strax norr om byn Siiivisniis. - Korpis-
trtisket Tk 24N NV/25N SV. - Tjiirnarna dr rester av en tidigare sammanhiingan-

de sjo som sdnkts. Forleden hr en avledning till det strax ovan nimnda korpi-

Korsgrundet kdpgrbna-NK: holme norr om Vattungen Gn 37 SO, oster om Storon.

- Korsgrundel ft ZStvt SO. - Ar numera med en lig, smal landtunga forbunden

medVatungen.Detkan inte vara friga om nflgot likhetsnamn. Har diir funnits ett
kors?

Korsnflset kdS4d,sa - NK: den udde som utgdr sodra delen av Karlsborg. - Inte
heller hZir ror det sig om nigot likhetsnamn.

KosjEirv k|r4phrv - To: f d sjci vlister om Kalixiilven. - f.d. Kosj?irv Gn 37 NO,
Kosjiirv Tk 25M NV. - Namnet har av Wahlberg 1963 s 160, siikerligen med riitta
forklarats ur ett finskt Kuusiidrvi'gransjon'. Det avser numera vanligen den

intilliggande byn, medan den forutvarande sjon benimns Kosidrvtriisket.

Kos(s)myran kbsmdAra - NK: myr i Rolfs. - Kosmyren Gn 37 NO, Kosmyran Tk
25M SO. - Forleden kan inte vara det ovan berord a kuusi 'gran' . DA borde man

ha haft en diftong, jfr Kosiiirv ovan. Enligt uppgift hade man tidigare i Grytniis
mycket grisar, som sommartid gick pi myren. Diir viixte bl a missne, vars jord-

stam svinen iir mycket fortjusta i. En dialektal beniimning pfl svin hat vatit fios,
och troligen ingflr detta i namnet.

Kovallfor_sen kd1valfbp4- NK: fors i Korpikiilven vid Granin. - Forleden Kovall-
syftar pi att man tidigare enligt uppgift har brukat ha kor pfl bete i niirheten'

Krissnesudden krisnasddn - To: plats vdster om Kalixiilven vid byn Kamlunge' -
KrissnZisudden Gn 30 SO, Tk 25M NV. - Den i lantmbterikartor frin 1763-64

belagda formen Christndsdngen pekar viil i viss min i rbtt riktning, 6ven om

formen -nds- nog fir ses som en missuppfattning. Pi den niirbeliigna 6ngen

Krissnesiingetlir manniimligen enligt traditionen en ging ha "kristnat" ett barn i
en lada. Man kan ifriga om bildningen jiimfora det hos Pihl 6km s 145 anforda

krisanasbdn 'dopbarn' till verbet krtsan 'kristna, dopa'. Namnen bor alltsi tolkas

som kristningsudden resp -dnget.

Kroken krdWkan - NK: myr oster om Niisbyn. - Kroken Tk 25M NO. - En liten
biickgorentviirkrokdiir. -To: 2ingvidBolstriisketTore. - Strandenkrokerdiir.

Krok-
forsen kroqkfdp4- To: 1. i Grundtrliskin i socknens norra del. - Krokforsen Tk
26M SV. 2. i-frhngin srider om Riiktforsen. - Krokforsen Tk 26M SV.3. i
Toreiilven norr om byn Smiset. - De kiinnetecknas av att forsarna ifriga gir i en

markerad krok.
myran krokmdyra - NK: it sydviist frin bydelen Holmen i Ytterbyn. - Krokmy-

ran Tk 25M SO. - Myren 5r ganska rund men ligger niira en rdtt skarp biickkrok.
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Krok-
tjirnen krdryklSln, krokysin-NK: tjiirn norr om Gammelgirden. - Kroktj . Gn37
NO, Tk 25M NO. - Gir i en bige kring en udde.
triisket krdqktrinka, kroktrd,ska - NK: 1. sjo inom Borjelsbyn och Rian. -
Kroktriisket Gn 37 NO. Tk 25M NO. - Gor en mycket markerad krok.2. sjo i
Vtnafjiirden. - Kroktr. Gn 37 NO, Kroktriisket Tk 25M SO. - Skjuter ut ett par
vikar i olika riktningar.3. f d sjo inom Niisbyn (Bjumistriisk). - Kroktr2isket Tk
25M NO. - Har varit liksom tvi sjoar, Nedre och Ovre K.

Krokatjirnen krbqkasstn - tjiirnar To: 1. i Bondersbyn. 2. pit Bergon. - Ar
markerat krokig, hhstskoformad : .35 pi Tk 25M SV. - Forleden br adjektivet
krokog.

Kroksbiicken krol<sbd"kan - biick Vinafjiirden. - Kroksbiicken Tk 25M SO. -
Kommer frin Kroktrdsket 2. ovan. Jfr iiven foljande namn.

Kroksfjiirden kroksfiL,n- NK: havsvik norr om Bitskiirsniis. - Kroksfjiirden Gn 37
NO, Tk 25M SO. - Se vidare foljande namn. Fjiirden har 6ven bendmnts
Viisterfjdrden eller Yttrefjdrden i motsats till Sangisfjdrden ldngre in.

Kroksviken kroksv@yka - NK: liten vik av Kroksfjiirden ovan. - Den vik dtir
Kroksbiicken kommer ner. De tre namnenph Kroks- hiinger givetvis samman. De
har alla anknytning till Kroktrdsket2. ovan. D?irifrin kommer Kroksbiicken, som
faller ut i Kroksviken av Kroksfjiirden. Det karakteristiska for namnen iir forle-
dens genitiv-s. Det skulle inte ha upptriitt om forleden hade varit ett appellativt
krok.I sammansatta ortnamn dlir forleden i sig sjiilv 5r ett ortnamn f5.r ddremot
denna forled inte si slllan ett genitiv-s. Det iir ett forhillande som kan tiinkas
foreligga htir. Det kan tiinkas att Kroktrdsket ifrigafdrr hetat * Kroken, och ett till
detta bildat sekunddrnamn pi biicken d2irifrin brir heta just Kroksbiicken och inte
Krokbdcken, som ju skulle beskriva sjZilva bdckens lopp. Efter bicken har si dess

mynningsvik fett sitt namn liksom dven hela fj?irden. Helt uteslutet iir inte att
Kroks- d.r att se som bildat till forleden i namnet Kroktriisket med efterleden
-trdsket eliminerad, en s k redukt.

Krykeln? krllSaln - NK: sjriholme utanfor Ytterbyn. - Det ?ir friga om en liten
rund holme. Enligt upptecknaren har man ibland pi dialekten om nigot som hr
smitt kunnat siiga att det dr krykeligt krfiSSeht Ordet har inte gitt att beliigga pA

annat sdtt.

Krikskatan krdkskbtan - To: bred udde pfr nordvdstra sidan av Bergon. - Krikska-
tan Tk 25M SV. - Forleden dr vd.l krdka, fAgeln. Orsak okiind.

Kuggarna kdqgan -NK: udde pA Storon. - Kuggarna Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Var
forr friliggande o. Man har skilt pi Lill-Kuggen, den cistra delen och Stor-Kuggen,
den vistra delen. Namnet iir oklart. Ordet kugg(e) finns i dialekten endast i
betydelsen av 'kugge' i kuggdrev. Kan det mojligen vara sA att namnet doljer sig

en 6ldre betydelse hos ordet av nigonting klumpigt eller s6? Det skulle i si fall
syfta pi tre bulliga forhojningar, liksom uddar pi on, vilka kunnat karakteriseras
som klumpar. Forslaget fir ses som en osdker gissning.
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Kuggrynnan kilqgrbyrua - NK: litet grund utanfor storon. - Kuggrynnan Tk 25M

SO. - Ligger strax utanfor Kuggarna ovan-

Kullergrund et kbq.largrdAa - NK: grund i Kalixilven utanfor M6nsbyn. - Det finns

kullersten diir.

Kullmiissan kdqhnhysa - To: litet runt och skogkliitt grund norr om Bergon. -
Kullmossan Tk 25M SV. - Har liknats vid en kullmosss'vintermossa'.

Kullragrundet khqtdragrdaa - NK: litet grund vhster om Ryssbiilt. - Kollergrundet

Tk 25M SO. - Forleden zir ett ajd kullrog 'rund, trind" jfr Pihl okm s 166. Kan

dock mojligen ha syftat pi forekomst av kullersten.

Kungsiirarnakdqgsbt4ran-To; tre holmar oster om Siksundson, Sikniis. - Kungso-

rarna Gn 37 SV, Tk 25M SV, Skogsorarna Gn 37 NV. - Namnet har siirskilt

anvdnts av Pfiliingeborna som brukat ligga hiir pi fiske. Ar siirskilt vackra och har

viil betraktats som kungar bland holmarna. De har iiven kallats Skogsdrarna.

Kunuskiiret kunusysd.re- NK: udde i Ytterbyn, strax oster om Tranv. Gn 37 NO. -
Kunuskdret Tk 25M SO.

Kunutjirnen kunulsin -NK: tjiirn viister om byn Korpik6. - Kunotj . Tk 25M NO. -
Forled i de bida namnen dr kunu kilnu'kvinna', och namnen har viil betecknat

lokaler for kvinnliga aktiviteter, Kunutiiirnen t ex som tvlittj?irn.

Kusen kdpsry - NK: skiirgirdsholme. - Kusen Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Namnet har

kanske betecknat holmen som klumpig pi nflgot siitt. Den Zir kal med sand och

mordngrus. Ett genuinare namn ir Per-ldnsagrynnan.

Kusgrynnan kdqsgrbyrua- NK: undervattensgrund i skiirgirden. - Kusgr. Tk 25M

SO. - Ligger sydviist om Kusen ovan.

Kusgrundklacken kousgronkhdkan - NK: litet undervattensgrund' - Kusgrunds-

klack Tk 25M SO. - Ligger ett stycke ut frin Kusgrynnan ovan.

Kutarstenen kgwta{1|n - NK: stor sten pfl nr 3s Isigirden i Gammelgirden. - En

lutande sten som barnen brukade kuta'springa'utfor'

Kutningen k @qilru.gian-To: fors soder om forsen Holken i Kalixilven' - Namngiv-

ningsorsak okbnd, men ett samband med verbet kuta bdr vzil foreligga.

Kvarn-
bergetkwd4bayla-bergNK: i Sangis vaster om Sangisfjiirden. -Kvarnberget Gn

37 NO, Tk 25M NO. - Ligger strax soder om Kvarnbiicken 2. nedan. - To: /. Pi
Forsniset vdster om den s k Riiktjiirvdnden. - Kvarnb. Gn 30 SO, Tk 26M SV. 2.

lingst norrut i socknen, delvis inom Overkalix. - Kvarnb. Gn 30 SV, Kvarnberget

Tk 26M SV.
bronkwd4bro4-NK: bro over Flasabiicken i Gammelgflrden. - vid en gammal

kvarn.
biicken kwd4bi,kan - biickar NK: 1. till Korpikin vid byn Myrbergstriisk. -
Kvarnb6cken 1.t ZSV[ NO. 2. frin Kvisslan till Sangisfjiirden. - Kvarnbbcken Tk
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25M NO. - Forr kvarn d6r. 3. till st. Lapptresket Gn 37 NO, viister om L.

Lapptriisk. - Forr fanns tvi kvarnar diir. 4. vid bebyggelsen Smikvarnarna i
Mflnsbyn. - Kvarnb2icken Tk 25M NO. -To: 1. viisterifrin till Toreiilven vid byn

Lingforsbacken.2. osterifrin till Torelilven vid byn Holmselet. - Kvarnbdcken

TK 26M NV.

Kvarn-
dammet kwd4dkrna- NK: bro over Piliingin i Piliinge. - Pi skvaltkvarnarnas

tid var hiir en damm.
forsen kwdafitpa- forsar NK: i Mo6n p5 nr 1 i Bodtriisk. - To: 1. i Grundtr?iskin

vister om Vastahndsavan, Vistannhs. - Kvarnforsen Tk 26M SV. 2. i Toreiilven

scider om sjon Tj?irutr?isket'
glon rr kwd4ghQqn (dat fem sg) - NK: odlad mark p5 nr 4 i Storon. - Genom

omrfrdet rinner en b?ick d2ir det forr fanns en skvaltkvarn.

heden kwd4hdra -NK: hedmark soder om byn Innanbdcken. - To: isparti strax

norr om Byn Okvattnet. - De ligger bida vid bbckar, som v6l hyst kvarnar.

myran kwd4mbyra - ett flertal myrar bl a NK: i Borjelsbyn, Lomben, Niisbyn

och Orrtriis[. - fo: vid Grundforsbacken, Tjiirutriisk, Veniksel och Vtstannis.

trhsketkwd4tri,ske-sioar NK: i Pilbnge. - Kvarntr. Gn 37 NO, Kvarntriisket Tk
25M SV. - fO: l. dster om Grundfors(backen). - Kvarntr. Gn 30 SV, Kvarntrds-

ket Tk 25M NV. 2. pi Forsniiset i Overmorjdrv. - L., St. Kvarntrlisket Gn 30 SO,

I-ill-Kvarntriisket, Stor-Kvarntrhsket Tk 26M SV. - Man skiljer ofta pi LiU-K.

och Stor-K.li,plkwo4yhs-ka, stQqrkwo4[rhs-ka.3. viister om Kalixhlven Tk 25M

NV. - Det iir denna sjo, den sydligaste av Kvamtriisken Gn 37 NO som heter

Kvarntriiskef. Den mellersta kallas Mittision och den nordligaste Inresidn, piTk
25M NV dock beniimnd Trediesidn.

Kvavistrtisket kwbwstrd"Ske- - To: sjo soder om Lagnatrisk' - Kvavistr. Gn 37 NV,

Kvavistrasket Tk 25M NV. - Man beriittar att fisken har brukat kvava kwdva ddr,

omkomma genom kvdvning, i synnerhet efter stora snofall mest i januari-februari.

Forleden 6r passivum "kvaves" till niimnda verb.

Kvisselmyrankwil,lmbAra- NK: myr Lantj[rv. - Ligger norr om Kvisslan nedan.

Kvisslan kwilta-NK: uppgrundad sjci Lantjiirv. - Kvisslan Gn 37 NO, Tk 25M NO'

- Namnet iir bestiimd form av ordet kvissla'fotgrening' etc, varom se Harry Stihl
Kvill och tyll s 80 f. Sjon har tillsammans med de likaledes uppgrundade Lantiiirv

och Rortriisketblldat liksom ett forgrenat sjokomplex.

Kvoddronningen? kwddrhrugrtan - To: slittermark vid Morjiirvstrtsket i Viistan-
niis. - Yad Kvodd- betyder kiinde sagesmannen inte till. Mojligen foreligger hiir
en nigot forvanskad form av det belagda kodd kddrl best m, 'tjock mossa som

flyter pfl vattnet'. Jfr Lagnatrdsket.

Kvflrken xa kwdrkan (dat fem) - NK: del av Blotmyran i Rolfs : NK 1. ovan. -
Namnet avser den smala passage mellan Kviirkniuet och Kviirkndsholmen genom

vilken en biick rinner. Se vidare dessa.
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Kviirkniiset kwdrknasa - NK: skogudde ca200 m sydviist om Kviirkniisholmen.

Kvf,rkniisholmen kwbrknashdhman - NK: myrholme i sridra delen av Blotmyren,
Rolfs, Strax soder om -yr- i namnet Gn37 NO. - Det kvtirk som ingir i namnen
miste utgi frfin en form med ri-vokal, viil en parallellform till kvarkmedbetydelse
'fcirtrdngning'el liknande. Det kan inte rora sig om en a-vokal, som inte skulle
utvecklas pi detta siitt.

KylawSS0yl- NK: myr soder om Hamptjlirnarna i Ryssbiilt. - Namnet iir obestiimd
form av ett kyla tg&y/ f 'r6nsel, ett slags skinnpise'. Den obestimda formen iir
miirklig och kan mojligen tyda pi att vi har att gora med en ellips till ett iildre
sammansatt namn, forslagsvis * Kylmyran? Namngivningsorsak iir sannolikt den
att man haft matsiick med sig nar man slog myren ifriga; kyla anvindes ofta som
matsiickspise. Ordet 2ir alltsi svagt fem, jfr fun kill m.

Kylbiickenygdylbakan - NK: biick i Ryssbiilt. - Kylbiicken Tk 25M SO. - Gir frin
myren Kyla ovan.

Kylmyran;pbylrndyra - NK: myr norr om Stor-Troskvattnet, Holmtriisk. - Myren
lig besviirligt till och sannolikt miste man ha matshck med sig(i kyla) ndr man slog
den. Jfr Kyla ovan.

Kyrk(iiirden t*drkfiatt,t*brffigha - NK: Gammalt namn pi Kalixiilven mellan byn
Gammelgirden och kyrkan. - Ar det stora sel i iilven vid vilket kyrkan ligger.
Pitagligt iir att ordet fjiird har siviil mask som fem bojning. Jfr iiven pihl Okm

. s 195.

Kyrkgrundet ysdrk(1rbrua- NK: skZirgirdsholme. - Kyrkgrundet Gn 37 SO, Tk 25M
SO. - NZir kustbor frin RAnon, Stor<in och.Tore kom seglande in till Kalix, som
forr i tiden var deras kyrkby, sig de for forsta gingen kyrkspiran vid detta grund.
Uttalet SSerk dr ovanligt. Holmen har iiven kallats Kyrkgrynnan.

Kyrkgrynnanlsdykgrbyna - NK: alternativt namn pi Kyrkgrundel ovan. Se vidare
detta.

Kfltaudden krb taddn-NK: udde i sjon Pilkkajiirvi. - Efter nu forsvunna fiskarkojor.

Kfitaviken kbtav@yka - vikar NK: l. pi norra sidan av Trollon strax soder om
Bitskiirsn?is. - Diir har funnits en stuga. 2. pi ostra sidan av Halson (Gn 37 SO,
Tk 2sN SV).

KAll-
bnckenss2lbd&an - NK: biick i Borjelsbyn. - Rinner upp frin kallkiillor. Namnet
kan dven brukas om Kdllmyran nr L nedan.
myranySllmS7ra,, , - - myrar NK: 1. i Borjelsbyn vister om dlven. - Kiillmyren
Gn37 NO, Kiillmyran Tk 25M NV. - Genom myren gir Kiillbdcken ovan, jfr
denna. Har 6ven bendmnts Kiillbiickmyran.2. i Gammelgirden vdster om Lom-
tjiirnen. - Hiillm. Tk 25M NO. - Forr fanns en kallkiilla pi omridet.3. i Korpikfl.
- Diir fanns kallklllor. Myrar med samma namn finns iiven i Bjorkfors, Lantjarv
och Pilkkajiirvi.
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niisetlgylndsa - NK: markerad udde i Sangis. - Kiillniiset Gn 37 NO, Kilniiset Tk
25M SO. - Topokartans form Kil- at felaktig. Detta uttalasSSell.

rillsilrb-myrar NK: 1. vid Holmtriisk.2. i Rian. - Ar en del av Kiillmyran nr 1.

ovan.
tegenysltt|gan - odlad mark pi nr 8 i Ytterbyn. - Vid omridet stod ursprungligen

"ett brunn".
triidet lsiltrbra - NK: iker p6 nr 2 Inigarden i Paliinge. - vid en kalla.

triisket gs2ltras_ka - NK: f d sjo oster om Sangis. - f.d. Koltrhsket Gn 38 NV,

Kiilltriisket Tk 25N NV. - Runt sjon finns (fanns?) fullt med s k kallkiillor som

aldrig fryser till.

Kiilsjnrv/pdpTary -NK: f d sjci vid byn med samma namn. - f.d. Kahjiirv Gn 37 NO,

Kiilsjiirvtr?isket Tk 25M NO. - Sist anforda namnform/Sapiervtreska har ofta

brukats for att skilja byns namn frin sjons. Wahlberg 1963 s 160f, 183 ser i
forleden ett Kielisen- gen till Kielinen 'hogliint landtunga mellan tvi vattendrag,

mellan sankmarker m.m.'. Det kan dock rora sig om en stamform Kielis-, somi
ovrigt kan vara overtagen frin ett samiskt namn pi Kielq.s- med bl a anford

innebord. Om kielas och kielinen jfr i ovrigt den utforliga framstiillningen hos

Lindberg 1941 s 160ff.

KnlsjiirvuddenygQgervddn - NK: udde i f d sjon Kiilsjiirv. - Pi udden ligger byn

Kdlsjdrv.

Kiitwiken mSgew&lkan (dat fem sg) - NK: vik i Ytterbyn. - Tranv. Gn 37 NO,

K?ilwiken Tk 25M SO. - Namnformen Tranv. tycks inte ha nyttjats. Jfr i ovrigt

foljande namn.

Kiilvfrnssdvehd -To i norrifrin till Morjiirvtriisket. - Kiilvin Gn 30 SV, Tk 26M

SV. - Uttalet dr en metatetisk form av uttalet pi densjo Kiilvjdrv (Kiilsjiirv Gn 30

SY) lSbhavjdrav i }verkalix socken varifrin in kommer. Forleden tu ett kdlva

lSkkv'renko'. Det dr snarast sjons namn som 6r att se som det primiira. Om kdlva

jfr f o Dahlstedt 1982 s zLf.

Kiiringberget lgbhgbdtla - To: berg norr om Torbole (= .60 v[ster om Stormyren

.40 Gn 37 NV).

Kiiringdalen lSA"hgdd4- To: liten slittermyr soder om byn Gallbergstriisk. - Forled

i namnen dr ki)ring'gumma, hustru" men orsak till namngivningen iir obekant.

Det kan diskuteras om inte uppslagsformen borde ha haft Kiilling-, som ju

motsvarar uttalet med dentalt lw -ll-,ett assimilerat -rl-. Hiir har den rikssprflkli-

ga formen ansatts.

Kiirpbiicken ysthrpbakan - To: biick frin Bjurtjiirnen till Bolstriisket i Torbole. -
Forleden erbjuder inga anknytningar till svenskt sprik och man misstdnka att det

rcir sig om ett finskt ord. Det iir viil i si fall snarast friga om ordet kiirppd'vessla,

hermelin'. Den initiala affrikatan forutsitter i si fall ett ganska gammalt lin.
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Y:iir.retlsdru- To: myr viister om Brilstriisket i rorbole. - storkiirret Tk 25M NV. -
Aven detta namn har brukats.

Kiirrsniiset/gdsnhsa - To: udde pi viistra sidan av BolstrZisket i Torbole. - Kdrrsnd-
set Tk 25M NV. - Namnet har viil anknytning till niirmast foregiende.

Kaukmil? tst k&qkmtl- To: udde pi viistra sidan av iilven i Kamlunge. - Fcirr fanns
hiir en laxpata. Namnet kan iiven beteckna den utanfor liggande forsen. Det iir
oklart.

Kiiksstycket sdlcsthyl;e- NK: 6ker pi nr 1 Nygirden i paliinge. - Ligger straxbakt
lglkan'bakom koket'. Samma namn finns dven i Korpik6.

Ktilen/#t4, wassiho-To: 1. berg norr om Vtstannis. - Kolen (.111) Gn 30 SV, K?ilen
Tk 26M SV. 2.t*Artskogsis viister om byn Lingsel. - Kolen Tk 25M NV. 3. Annat
namn,'ndrnamn, ph Kamlungekolen. Se detta.

Kiilhiigstet 1S1hh6!sta - To: hogsta delen av Tjiirutriiskkdlen, se detta. - Den
substantiverade superlativformen av adjektivethdg fu attse som en ytterst ovanlig
toponym huvudled. Jfr dock bynamnet Finsthogst i Voxna sn i Hllsingland samt
N dv erb erghd gstet wder N iiv erb erget nedan.

f.d. Kdltriisket Gn 38 NV. Se Kiilltri)sket.

Ladu-
myran lhrumgyra - NK: myr i Granin soder om Korpikiilven. - Ladumyran Tk
25M NO.
tjiirnen lbrulsln-Td: tjiirn liingst i nordviistra delen av socknen, nira grdnsen mot
siviil Overkalix som Rinei. - Ladutj. Gn 30 SV, Ladutjiirnen Tk 26L SO.
viken lhruv@1kq -T6: vik pi vistra sidan av Venikselet vid byn Veniksel. - Det
har funnits lador vid dessa lokaler.

Lag-
grynnan lagrdyna - NK: den oversta delen av den stora grynnan i iilven utanfor
Minsbyn. - Laggrynnan Tk 25M NO. - Grynnan var tidigare oskiftad och
biirgades i lag.
hagen lah6gan - NK: giirdsgird i Ryssbiilt. - Den iigdes av ett byalag.
rudden lardda- NK: 2ing pi nr L i Bodtriisk. - Larudden Tk 25M NO. - Ar 1938
uppgavs att iingen hade rojts gemensamt av tvi bonder tenadnt och frus*dnt
'tinad-Ante och frusen-Ante' for fyra generationer sedan. Namnformen 6r best
neutr plur.
ronningen lardntgan - NK: myriing i Ryssbiilt, den del av Nhsmyran Tk 25M SO
som ligger nbrmast landsviigen. - Ett byalag har tigt marken.
skogen laskQqwan - NK: skogsskifte i Minsbyn frin kustlandsviigen dver Skorv-
tjiirnen mot grhnsen till Trire. - Hela byn har del i den.
iinget lagdndza -To: slStter norr om Hemtriisket i byn Smitriisk. - Inatriiskmy-
rorna Tk 26L SO, en namnform som ocksfl brukats. - Har fcirr slagits av girdarna
pinrloch2ibyn.
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Lagnatriisket ldgnatreska - To: obetydlig sjo 4-5 km soder om Yttermorjiirv. -
Lakatr. Gn 30 SV, Lagnatriisket Tk 25M NV. - Av skilda skiil kan namnet inte ha

n6got att gor amedordetlagn(a) 'not, n?it(riicka)'. Dels stdmmer det sprikliga inte

formellt, dels Zir den obetydliga och ganska grunda och sumpiga sjon inte nigon

fiskesjri. Pi orten s2igs sjon kdnnetecknas av att diir finns gott om kodd(en) kddrS

'tjock mossa som flyter pi vattnet'. Jfr hiir Kvoddronningen oYar' Forleden ser

snarast ut att kunna vara ett adi *langnog, som skulle kunna jiimforas med ett hos

Htilphers 7775 s 250 frin J?imtland anfort langna 'ruttna, murkna'. En innebord

'rutten' o dyl skulle passa bra in pi sjon ifriga.

Lagnniiset lagnesa -To: udde pi viistra sidan av Bolstriisket i Torbole. - Lagnndset

Tk 25M NV. - Forleden 2ir sannolikt lagn(a) f 'n2it(riicka)'. Adi ldng kan det

knappast vara frigan om, det borde viil heta ldknase. Jfr ?iven foljande namn.

Lagnniisronningenlbgnasrl4tgan-NK: slittermyr i sodra delen avbyn Korpik6. -
Forleden bor s?ikerligen innehilla det ovan ndmnda lagn(a)'ntit(riicka)' eller

verbet lagna'fiskemed ndt'. Omridet ligger ju intillYttrevarpet eller Nedrevarpet

(Tk 25M NO). Det iir inte uteslutet att forleden lagnas- 5r att se som passivum till
nhmnda verb. Jfr i friga om bildningen namnen Fiileson och Kvavistrdsket ovan.

Namnet skulle di betyda 'rojningen vid vilken det lagnas'. Forleden kan eventu-

ellt tolkas som Lagnings-.

Lakafjiirden lbkafi{ry- To: liten vik pi ostra sidan av Rinon, en knapp kilometer

rakt vdster om Ronnciren. - Viken dr nhstan rund med en diameter om ca 200 m.

Det iir mtirkligt att den fitt ett namn pi -fjiirden; fjdrd betecknar ju annars lokaler

av helt annan karaktiir. Viken iir med ett mycket kort och smalt sund Lakasundet

(jfr detta) forbunden med fjiirden utanfor. Den har alternativt benhmnts Laka-

sundfjdrden.

Lakasundet / bkasQta-Tii: sundet mell an Lakafjiirden ovan och havsfjiirden utanfor.

- Forr i viirlden har man fitt mycket lake i sundet.

Lakatjiirnen lbka\S{n -NK: tjiirn soder om byn L. Lapptriisk (Gn 37 NO). - Lakatj .

Gn37 NO, Lakatjiirnen Tk 25M NO. - Dhr finns lake.

Lakfltan? lakdtan - To: fors i Kalixiilven norr om Brattlandet i Bondersbyn. -
Lofkitan ek. - Byn har forr haft patafiske pi bida sidor om forsen. Uppslagsfor-

men ovan br att se som en direkt itergivning av det anforda uttalet utan stlillnings-

tagande till etymon. Formellt kan det vara friga om Lag-, och vi skulle di ha att

gora med en svensk namnbildning*Lagkdtan som beteckning for en stuga for

fiskelag. Upptecknaren menar att namnets efterled iir det finska kota'koia' etc

och att iiven forleden br finsk. Han anfor frfln Overkalix ett nigot osiikert uttal

lbqkddan vars forled kunde itergi pi ett finskt lauta'brdda'. Namnet skulle di
betyda'brhdkojan'. Av ett visst intresse i sammanhanget iir ekonomiska kartans

namnform Ldfkdtan. Den kan kanske ses som ett forsok frin nigon kartografs

sida att iterge Overkalix-uttalet, som kan representera ett 6ldre uttal av ordet lov .

Ordet uttalas visserligen nu med en annan diftong, men den bor ses som en



702

diftongering av lingt o ur iildre au. JfrhdromPihl Okm s 258. En utveckling ur ett
finskt lautakota dr alltsh inte helt utesluten, men namnet fir dock betecknas som
svirbedomt. Siikert iir emellertid att det frin borjan avsett nigon koja, fiskarstuga
el liknande.

Lammtin /epgr? - NK: frirutvarande, numera uppgrundad holme utanfor Lappbiick-
en i Sangis. - Lammon Gn 37 NO. - Namnet osiikert. En annan upptecknare har
formen Lammoren, en tredje Lappisdren. Jfr dessa.

Lammiiren ldruCC7- NK: samma lokal som ovan nbmnda Lammi)n. - Lammon Gn
37 NO. - Uttalet 2ir ungt.

Lammdren /dpbWn-To: yttersta delen av udden Skatan i byn Tore. - Lamborudden
Gn 37 NV. - Forled 6r ordet lamm, men namnets bakgrund ok?ind. Den kallas
dven Lamrndrudden, en vanligare namnform.

Lammiirudden lkmbarddry - Tti: samma som Lammoren nirmast ovan. - Lambor-
udden Gn 37 NV. - Uttalet bor tolkas pi anfort siitt. Vi har alltsi att gora med ett
epexegetiskt tillagt -udden till namnformen Lammoren. Det iir ganska liinge
sedan lokalen ifriga var en friliggande holme.

Lampen l,6mpan - NK: myr vhster om byn Vinafjiirden. - Lampen Tk 25M SO. -
Namnet ?ir det finska larnpi'tjirn' * svensk best artikel, och myren har alltsA
tidigare varit en vattensamling.

Landkyrkan lanlS67ka - NK: grotta i Degerberget vid Piliinge. - En mytisk figur,
Landan,tros ha hillit till diir. Jfr om henne vidare namnen pi Landktilling- nedan
samt niirmast foljande namn.

Landstenen ldndsten - NK: sten i Bytriisket i Borjelsbyn. - En hog sten som har
betraktats som en staty av Landan (ldnda;jfr ovan). Den har ovan vattenlinjen en
rrid fliick och upptill en mosshhtta som attribuerats till Landan.

Landerst-Holsteriiren ldrudeS(haptarbq4-To: lingsmal udde pi nordviistra sidan av
Bergon. - Var ursprungligen enav detre Holsterdrama (Gn 37 NV, Tk 25M SV),
den som 169 nhrmast land, dvs Bergon. Elementet L anderst- dr alltsi att ses som en
till subst landbildad superlativform med inneborden'nhrmast land', en ovanlig
bildning. De bida ovriga Holsterdrarna, som annu 6r holmar, har kallats Viisterst-
I/. och Mitti-H.

Landkiilling-
bergetldnysehgbbrya-NK: h<ijd pi nr 6 i Rian. - N&gra gamra gubbar pistods ha
sett landkiillingen ddr. Hon beskrevs som en eldrod kvinnogestalt.
dtirren lanysahgdfu4- NK: en rostfdrgad sten pi Landki)llinguddenpi Storon. -
Stenen ligger ut mot havet och ansigs vara landkiillingens inging till klippan diir
hon bodde.
fotenlknssehgftbqtry - NK: sten pi vligen till Kroktriisket i Rian. - I stenen finns
en figur liknande ett avtryck av en mdnniskofot. Man har forestiillt sig att det rorde
sig om ett avtryck av landk?illingens fot.
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Landkiilling-
kyrkan lanlvdllgt*hrka - NK: hog klippa p il Landkiillingudden. - Dzir antog man

att landkiillingen bodde.
stenenlhnysetryst|n-NK: 7. sten pi nr 3 i Sangis. - Det rorde sig om en 1-0 m hog

sten som var kluven i tvfl delar och med en hog hiill tvhrs over stenen. Pi nigot sdtt

tycks den ha symboliserat landkiillingen. 2. hog sten i Bytriisket i Borjelsbyn. -
Den betraktades som en staty ay landan. Samma som Landstenen oYali.

udden lanlsdlrybd.ry - NK: udde pi sydligaste delen av Storon. - I denna hoga

klippudde antog man att landktillingenholltill. Jfr de ovan anforda Landkiilling'

dorren och Lqndkdllingkyrkan pi udden ifriga. Om elementet -kdlling- itr Kd- -

ringberget, -dalen ovan, en inkonsekvens som kanske kan forsvaras med att det

inte existerar nigot rikssprikligt landkdring.

Landkdtlingen eller landan 5r en figur som tidigare spelat en betydande roll i
sockenbornas 6vertro. Hon beskrivs som "en rodkl5dd kvinna som varslar

olycka" eller "en rod kvinnogestalt som bl<idde niir hon kammade sig och troddes

kunna rova kreatur" eller "ett slags overnaturligt vhsen som egentligen ville

minniskorna gott men som man iindi inte ville rika ut for". Frin Overkalix

uppges att hon dr "ett skogsri som ibland visar sig, ofta rodkliidd, hon har familj

och boskap, och hela familjen kallas landrddet lanrdra"; ifr Pihl Okm s 207.

Lantarfl lkntartb - NK: iingsmark pi nr 6 i Piliinge. - Upptecknaren menar att

iingen ifriga namngivits efter en kvinna Lanta, samiska?

Lantjiirv ldntlbrv -tj'irn norr om byn med samma namn. - Lantjiirv Tk 25M NO. -
Ar numera ndstan helt uppgrundad och foreter endast vid virflod nigon karaktir
av sjo. Den har dven bendmnts Lantjiirvtriisket lkntiervtrd,ska till skillnad frAn

bynamnet Lantjiirv.I namnet ingflr sannolikt som forled ett finskt lantto 'ld,gre,

vattensjuk mark, moras' etc. Omridet iir liglZint och vissa tider pi iret mycket

vattensjukt, nigot som tidigare mflste ha varit 6nnu mer pitagligt' Namnet kan

ursprungligen ha betecknat den sio Rortriisker vid vilken byn ligger. Den finska

namnformen Lanttijdrvi dr v6l snarast att se som en finsk itergivning av den av

svenskarna brukade namnformen f<ir byn.

Lapp-
biicken ldpbakan - NK: biick i Sangis. - Lappbiicken Gn 37 NO, Tk 25M SO

(avser bydelen med samma namn).

heden ldrphitra -To: hedland vhster om Bergndset i Siknbs. - Lappheden ek. -
Man har inget minne av att lappar funnits diir.

holmen ldphahmen - To: liten holme i sydostra delen av St' Lapptriisket Gn 37

NO. - Inga spir eller minnen efter lappar.

hiibbret ldtphdbra- To: klippa i sjon Tjiirutriisket. - Det siigs att lappar forr har

brukat torka ost under kliPPan.
kulten ldpkhulry- NK: 1. hojd i Innanbiicken. - Lappkullen Tk 25M NO. - Ar
?iven bebyggelsenamn. 2. opt ldpkbqlu taving pi nr 4 i Ryssb2ilt. - To: mindre

hojd i Sikniis. - Lappkullen Tk 25M SV'
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Lapp-
kiillan ldplSlla - To: kallkiilla pi ostra sidan av Bytriisket i Kamlunge. - En
lappkvinna liir ha drunknat diir.
myran ldpmeyra - myrar NK: 1. vid Bjdrkvattnet. - Lappmyran.2. vid byn
Moin. - Lappm. Gn 37 NO, Missenmyran Tk 25M NO. 3. vid Myrdalen. -
Lappmyran Tk 25M NO. 4. inom Lantjiirv, oster om byn Holmtriisk. - Tri: 1.
soder om Bjumistriisket Gn 37 NV.2. vdster om byn Veniksel. -Lappmyrarna Gn
30 SV, Lappmyran Tk 25M NV.
rudden ldprbda - NK: rrijning pi nr 3 i Piliinge. - Agdes en ging av lappar.
siitretlkpsdtqra - NK: naturlig ?ing pi nr 3 i Sangis. - Man bor viil trots allt antaga
att efterleden i namnet iir det kortvokaliska serr 'utmarkshng'. Ordet iir inte kiint
som appellativ i Norrbottens kustland och veterligen i ovrigt icke belagt i ortnamn
diir. Hos Hedblom 1945 s 40 anfors dock efter Nordlander Norrl samlingar 1 s 300
ett ir .L553 belagt Finnesetther under Lulei priistbol. Namnet dr sedermera
fcirsvunnet, men beliigget ifriga styrker viil i nigon min det hiir gjorda antagan-
det, som ocksi stiimmer med det anforda uttalet. Miirkligt iir att ordet ifriga
upptriider hiir langt ifrin s6vZil appellativets som ortnamnselementets spridning i
ovrigt. Om sdter jfr i rivrigt Hedblom a a.

trdisket ldptraska - NK: 1. sjo i Ryssbiilt. - Lapptr. Gn 37 NO (.26),Lapptriisket
Tk 25M SO.2. slflttermyr i Ytterbyn. -vid Lapptriiskbacken Tk 25M SO. -To: sjo
i scidra delen av Bergon. - Lapptr. Gn 37 SV, Lapptriisket Tk 25M SV.
triisket, Lill- hlilptresl<a - NK: sjo vid byn med samma namn. - L. Lapptriisk Gn
37 NO, Lill-Lapptriisket Tk 25M NO. - I byn vanligen beniimnd Triisket.
triisket, Stor- stdq[aptri,ska - NK och To: sjo pi griinsen mellan Nederkalix och
Tore socknar. - St. Lapptriisket Gn 37 NO, Stor-Lapptriisket Tk 25M NV, NO. -
Eftersom de hiir bida sjoarna ligger niira varandra har man fitt lov att skilja dem
5t i namngivningen.
udden ldpsdry - uddar To: 1. pfl vhstra sidan av Bjumistriisket. - Vid Lappviken
(beb) Gn 37 NV, Tk 25M NV. 2. pi viistra sidan av Kamlungetr?isket. - Lappvik-
udden Tk 25M NV. - Ligger id Lappviken nedan
ikenldpvbyka - NK: vik i Mjotriisket, Gammelgirden. - Lappviken Gn 37 NO,
Lappv. Tk 25M NO. - Har dven kallats Stor-Lappviken, se detta. - To: vik pi
vdstra sidan av Kamlungetrhsket. - Yid Lappudden 2. ovan. - Namnens forled 6r
folkslagsbeteckningen lapp'same'.
tin ldpe - NK: udde i sodra delen av Sangis. - Lappon Gn 37 NO, Tk 25N SV. -
Udden iir med ett smalt och ligt parti f<irenad med land och har for inte si viirst
liinge sedan varit en friliggande o.
6ren ldpbq4- NK: liten holme srider om Sangis. - Lapporen Gn 37 NO, Tk 25N
SV. - Holmen ligger en knapp kilometer cister om Lappon ovan, och namngiv-
ningen har sin grund i detta.

Lappis-
berget ldprsbdrp - NK: berg i Lantjiirv pi vdstra sidan av Lappistriiskel nedan.
heden ldptshQra - NK: stor tallhed nordost om bydelen Lappbiicken i Sangis.
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Lappis-
myran ldptsmSyra - NK: myr norr om Lappistrdsket iLantjdrv.
triisket lkptstrd"ska - NK: sjo i Lantjiirv. - St. Lappistriisket Gn 37 NO, Lappis-
triisket Tk 25M NO, SO. - Bestiimningen Sr(ora) har knappast brukats.
orenlkpts@t44 -NK: liten nu uppgrundad holme i Sangis, strax utanfor Lappbdck-
en. -Lammon Gn 37 NO. - Namnet iir knappast brukligt liingre.
Niimnda lokaler med namn ph Lappis- ligger alla i mycket ndra anslutning till
biicken och bydelen Lappbdcken Synbarligen utgir namnen frin Lappbdck-
berget etc med det anforda uttalet utvecklat ur ett iildre uttal-bets- som foreligger
bl a i ovan behandlade namn som Bdckmellan bi"tsmila och Biickdnget bAis-

brudaa. Att t i -bets- faller framfor b och t iir ju en fullt naturlig utveckling.

Lappgiirdhedarna ldprtiahhdren - To: hedmarker viister om Lingforsbacken. -
Lappkolheden Tk 25M NV. - Hiir har i varje fall tidigare synts spir av en stor
lappvall med rengdrde.

Lappkdlheden Tk 25M NV. - Namnformen ir en missuppfattning av ett Lappgiird-
hedarna, varom se strax ovan.

Lapptrflskklapurn ldptraskhdpu4 - NK: rund markerad bergknalle i Ryssbiilt. -
Ligger omedelbart intill Lapptriisket 1. ovan. D6r frnns klapur 'kullersten'.

Lapptriiskiilv en lkptraskdtya - NK: i Bjorkfors. - Sangisiilven Tk 25M NO. - Se

har i varje fall tidigare den del av Sangisiilven kallats som strdcker sig frin
Lapptrzisket i Karl Gustavs socken till sammanflodet med Korpikzilven.

Lasselvisaru dden la;alvuardda - NK: rojning i byn Korpiki pi gr?insen mot Mans-

hed. - Namnledet -elvisa- bor sannolikt uppfattas som en nigot korrumperad

form av -eliasa-'Eliasson"

Lass-Ersaberget la;e^s_abbrp - NK: berg i Ytterbyn. - Ligger i sodra dnden av

Lass-Ersamyren nedan.

Lass-Ersamyran lasd.pambyra - NK: myr i Ytterbyn. - Lars-Ersmyren Gn 37 NO,

Lars-Ersamyran Tk 25M SO. - Forleden iir givetvis'Lass(e)-Er(ik)sson.

Lass-Mickelsaberget tasma1tslabdqa-To: litet berg vister om Kamlungetrisket. -
Ligger strax soder om Lass-Mickelsatiiirnen nedan.

Lass-Mickelsatjiirnen lasmd"Ttslajsln- To: obetydlig tjiirn vister om Kamlungetrhs-

ket. - Lass-Micklatjiirnen Tk 25M NV. - Nigon Lars Mickelsson har viil haft

nigot med tjiirnen att gora. Vem han var kdnner man dock inte till.

Lavategen lkvati-an- NK: iker pi nr 3 Grubbniisudden. - Akern tir lerig och man

harenligtuppgiftforrhaftenlavediirochslagittegel. Om(ler)lavesePihlLivet8,
100.

Lax-
grundet ldtcsgrbna - NK: holme i Harasviken i Niisbyn. - Jfr foljande.

holmen ldtlcshblrmen - NK: samma som foregiende. - Laxh. Tk 25M SO.

viken ldt<svblka - To: liten vik i Veniksel vid Toreiilven.

Man har v?il fiskat lax vid dessa lokaler.
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Ler-
biicken ldrbekan - NK: biick i Minsbyn. - Den har lerbotten. - To: biick fran
Kvavistrbsket till roreiilven norr om Torbole. - Lerblicken Tk 25M NV. -
Biicken har Sven kallats Tiiktbiicken, nflgot som antyder att man har haft lerttikt
d?ir.

grubban li-rgrhba -NK: iker pi nr 1 Bodtriisk. - Forr tog man lera till tegel diir.
stycket lfifutsa - To: iker i byn Tjiirutriisk.
tiikten ldtakta - NK: vik norr om Bodskatan i Ryssbiilt. - Gammalt lertag diir.

Liangrynnan liangrbyrua - NK: undervattensgrund strax soder om Hastaskbret Gn
37 so, Tk 25M so. - Sdgs vara uppkallad efter en gubbe som kailades Lian, ett
namn med osiiker hiirledning.

Ligogrynnan lifiogrqliua -:--!- -NK: grund i skiirgarden soder om Hastaskiret. -
Ligogrynnan Tk 25M so. - Den kortstaviga forleden, som knappast hor hemma i
svenskt sprik, ser ut att kunna gi tillbaka pi ettfinsktliko 'blotl?iggning', men kan
mojligen iterge ett finskt /ika 'smuts'. osiikert. Kallas vanligen Grdsji)lgrynnan.

Likskiiret ld2lcsSsere - Tri: skiirgirdsholme ganska lingt ut. - Likskiiret Gn 37 So,
Liksklir Tk 25M so. - Har varit en gammal fiskeplats, och d[r har funnits tre
fiskehamnar som nyttjats av fiskare frin Piltinge, Ryssbdlt, Sikniis och Storcin.
Namngivningsorsak iir vlil den den att man diir nigon ging tillfiilligt frirvarat ett lik
eller att man hittat en (ilandfluten) dod person d6r.

LiII.
backen hlb,ikan - NK: kullar pi nr 3 i Minsbyn och nr 6 i Rian.
berget laylb&r1a - berg NK: i Korpiki, Minsbyn, Sangis och Sockentriisk. - To: i
Galbergstriisk, Kamlunge och vbster om Lingsel. - Lillb. Gn 30 SV, Lillberget Tk
25M NV.
bfldan hlbdran - To: litet grund soder om Renskiiret. - Lillbidan Tk 25M so. -
Har 6ven bendmnts endast Bddan bdran. Det finns ocks6 en storbddan.
fisket hlfd"pka - NK: holme i Kalixiilven vid Niisbyn. - L. Fisket Gn 37 NO. -
Lillfisket har spelat en inte oviisentlig roll i socknens historia. Redan Hiilphers
1789 s 184 f ndmner att enligt en kunglig forordning iLr 1766 flyttades handelsbo-
darna, som forr 169 pi stranden vid kyrkvallen, till "Fisket eller Lilla Fiskholmen i
Elfwen", detta av fruktan for eldsvidor och andra oliigenheter. Han meddelar
ocksi att marknader holls 3 ginger om iret wid Fiskeholmen, i brirjan av januari
och juli samt i slutet av augusti. Marknaden i brirjan av juli var den s k ',tj6rumark-
nin". Jfr om marknader i ovrigt Berglingl964 bl a s 240f. Intill finns dven holmen
Storfi;ket.
fjiirden la1lf1d,n- NK 1. forutvarande, nu uppgrundad inre del av viisterfjzirden i
Ryssbiilt. - Lillfj. Gn37 No. 2. myr norr om Hiistholmen i ytterbyn. - Lillfj. Tk
25M SO.
grundet lallgrd4a - NK: litet grund l?ingst inne i Gaddfjiirden ytterbyn. - To:
udde strax norr om Bergndset i Sikniis. - Lillgrundet Tk 25M SV.
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Liil-
klingran lilkbdgra- NK: myr sydviist om Rfltrbsket i Ryssbiilt. :- Myren iir liten

och rund, och namnets senare led iir dialekters klingra 'kringla, trissa, hjul" en

metatesform. Myren har till formen liknats vid en liten trissa.

klinten la{khftt^nfi - NK: berg i Minsbyn. - Strax oster om Klinten, som den

ndstan h2inger ihoP med.

kuggen lat^tk6qgan- NK: udde Storon. - Ar den ostra delen av Kuggarna, ift
vidare detta.
maran ltlmcbran-NK: odlad mark i Pillinge : sodra delen av Maran. ^. Har forr

varit havsvik. Nigot ord mara m tycks inte finnas i det lokala milet.

mossen ltlm^san - To: myr oster om Lillin och norr om Grantriisket i byn

Overmorjiirv. - Jfr den intilliggande StormossanTk 26M SV'

radenle{r@ra- To: Kamlungeforsen pi vbstra sidan av grundet Kistan i Kalixzil-

ven. - ie o.tru sidan av samma grund gir Storraden. Jfr detta.

skabben laTlskt^dban- NK: holme Sangis. - Skabben (den ostra holmen) Gn37

NO, Lill-Skabben Tk 25M SO. - Den vbstra holmen heter stor- skabben. Tillsam-

mans benbm nsde skabbarna. omnilgot som iir kalt sdger manpi dialekten att det

dr skydbat skabbogt'kalt, flintis'.
svedjan hlswtrya- To: iker tillhorande Nygirden i Tjzirutriisk. - Diir finns bven

en storsvedjan. Namnen har snarast appellativisk karaktiir.

triisket lat^ltrd"ska- NK: sjo i sangis. - Liltrasket Gn 37 NO (.19), Tk 25N NV. -
To: sjo vdster om Siknis. - Lilltr. Gn 37 NV, Lifltresket Tk 25M SV. - Det finns

inget Stortriisket i niirheten men den obetydliga sjon ligger niira det centrala och

dominerand e BY tritsket.

tjukan llllsiqka_ NK: undervattensgrund oster om Maloren. _ Norri Sj. 101. -
Namnets senare led iir overtagen fran finskans tiuku'bi?i]la, pingla'. Namngiv-

ningsorsak 2ir viil den att vattnets rorelser fram och tillbaka over grundet fram-

briigat ett ljud som liknats vid det av en bjiillra. Grundet har dven kallats

Pikiutjuka piiulslqka 'lillbjiillran'. Namngivning efter en finne som brukat fiska

stromming diir.
vadet ldtJidra- NK: myr i Korpiki. - Diir finns 6ven Storvadet Tk 25M NO'

fin1il6 --lo:1. i i viistra delen av Overmorjbrv. - Lillin Gn 30 SO, Tk 26M SV' -
Namnet p6 denna i frin sodra bnden av Riiktjiirvtriisket br viil att se som givet i

forhillande till Kalixiilvens huvudfira, likaledes frin Riiktjiirvtrdsket till Mor-

jiirvtrtisket. 2. grenav Kalixllven pi ostra sidan av Storholmen och Akerholmen i

Bondersbyn. Den andra och bredare grenen kallas Stordn'

(in liltd - NK: halvo Storon. - Lillon Gn37 SO, Tk 25M SO' - En udde' forr

holme, strax norr ddrom kallas Litl-Lilldn. - To: sodra delen av Siksundson,

Sikniis.
orenla{6v"t4- NK: obetydlig udde nistan langst inne i Sangisfjiirden, Sangis' - Lu

Oxorn ek. - Tidigare en liten holme.
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Lill-
Bjdrkvattnet, Brdnnberget, Friingsmyran, Funitsmyran, Fdron, Granholmen,
Gullnoret, H o gon, Kalaj iirvi, Kv amtrds ket, Lapptriis ket, Lillon, Li)res triis ket,
Mdrttriisket, Ndstistdngviken, Renmyran, salttri)sket, sarvtjiirnen, svedjemyran,
Sveggrundet, Trutskiiret, Trdskvattnct, Vittriisket. Se Bjorkvattnet, Briinnberget,
Friingsmyran etc.

Lillbodbackenlilboqb,ilkan-To: hojd i Byn Kamlunge. - Med lillbod avsesen slags
sm6, delvis i marken nergrdvda forvaringsbodar for mjolk. Pi backen forlades
sedermera byns skola.

Lillkitorholmen hlk{torhblrman - NK: udde Storon. - Ar den nordvdstra udden pi
Granholmen Gn 37 SO, Tk 25M SO. Har tidigare varit friliggande holme. Siigs ha
fitt namn av att man tidigare brukat ha getter diir. Elementet -kitor- bor diirfor
sammanstdllas med ett hos Wahlberg 1961 s 104 anfort finskt keituri'get' . Lillki-
tor-kan alltsi antas betyda'killing', och ett alternativt namn pi lokalen iir ocksi
Killingholmen.

LillJadulodet lilorulflqra - NK: del av f,ngen Modgran under Bodtriisk. - En del av
dngen vars avkastning (lod) rymdes i en liten lada.

Lillstutriisket hlstutr^-ka- To: liten tjiirn viister om Kamlungetriisket. - Lillstugutr.
Gn 30 SV, Lillstutriisket Tk 25M NV. - En man frin Kamlunge som kallades
Lillstu(gu)-Anders hade slitter diir och dikade delvis ut sjon.

lilliifjiirden lbploflfln-NK: havsfjiird soder om Ytterbyn. - Lillofjiirden Gn 37 NO,
Tk 25M SO. - Striicker sig norr om Lillinpi Storon. Den kallas Aven Ostanifjiir-
den eller dstanivik"n.

Lilltirevet lil*d"va - NK: udde Storcin. - Sticker ut frin sydostra delen av Lilkin.

Linabacken linabkkan - NK: kulle i Bjorkfors. : Sommarfusb. Tk 25M NO. -
Forleden 2ir sannolikt kvinnonamnet Lina : Karolina.

Linje-
myran lirum$yra -NK: I . i Bjorkfors. - N. Linjemyran Tk 25N NV. - Ligger vid
sockengrlnsen mot Nedertornei.2. norr om Morttriisk. - Linjem. Tk 25M NO. -
Ligger pi griinsen mellan Morttrlisk och Siinkmyran. - To: myr oster om byn
Tjtirutriisk. - Linjemyran Tk 26M SV. - Ligger vid byns ostra grdns.
udden liruAfu"t - NK: udde i sjon Morttriisket, Borjelsbyn. - Enligt uppgift mots
griinslinjer diir.
ilsenlirucbsn-NK: stenig is i Ytterbyn. - Striicker sig liings gr2insen mot Ryssbiilt.

Linkarstenen lAgka{yhn el, -,. -NK: sluttande sten pi nr 4 i Rian. - Ungdomen
brukade tiivla i att hoppa pi ett ben upp och ner for stenen,linka.

Litjerheden liysarhdra - To: liten hed i Soren. - Forleden
Ntgot Lillkdrret finns dock icke belagt dlr.

Lisbet0ren lisbetbp4 NK: liten udde i Innanbf,cken och
kvinnonamnet Lisbet, Elisabet.

1r mojligen lillktirr-?

Rolfs. - Forled f,r
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Ljudogbackenliqrab,ilftan- NK: hojd vid Holmtriisk. - Forleden bor antas vara ett
adj ljudog'ljudande', och namnet siigs ha givits diirfor att ndr det bliser brukar
tallarna pfl backen gnida mot varandra och framkalla ett lirtd h.qr.

Ljusheden liqshi-rra - To: hed i byn Soren. - Vid vigen mot Okvattnet, dbr

Sorenbornas gamla viig till kyrkan i Kalix gick. Man tror att namnet hiirleder sig av

att man pi iterviigen for forsta g6.ngen fick syn pi havet, dvs Torefjiirden, dir.

Lomban? ldqryba - kbqmba - NK: forutvarande skvaltkvarn (i Flasabiicken) i
Gammelgirden. - Namnet ir oklart. Vokalen kan gfl tillbaka pi kort u, jfr
doqmb 'dum', trbqmb 'trumma' etc, men iiven pt lingt o, jfr borynd'bonde'. Ett
samband med foljande Lomben, Lomb'fir v?il anses vara uteslutet. Nigon
lokalitet som kan betecknas som lomb(e) finns inte pfl nigot stiille liings biicken

ifriga. Namnet far alltsi liimnas oforklarat. Yid Lomban malde Ytterbyborna, vid
en annan'skvaltkvarn, Hackeken, vid samma biick malde Piliingborna.

Lomben ldqmban - NK: 1 . sjo Bodtriisk. - Lomben Gn 30 SO, Bodtriisklomben Tk
25M NO. - Ar fiksom ett bihang till Bodtrtisket och kallas ixen Bodtrdsklomben.

2. myr i Holmtriisk. - Jfr d?ir Lombbacken Tk 25M NO. 3. myr i Lantj?irv. - Ar
en gammal vik frin Kvisslan. 4. odlad mark pfl nr 17 i Ytterbyn. - Sumpigt

omride i ?inden pi Stromtriisket. Fcirr viil en gren av denna sjo. -To: 1. mindre sjo

norr om sjon Tjiirutriisket. - Lomben Gn 30 SV, Tk 26L SO. - Ar Hksom ett
bihang till det dominerande Tjiirutriisket. 2. ldqn-tan insnord vik i sydligaste

delen av Mjotriisket vister om Yttermorjiirv. - Lomben Tk 25M NV. - Kallas

irven Mjotriisklomben. Det svaga lombe iir ett lfln frfln finskans lompolo, i sin tur
ett lin ur samiskans luoppal 'tjiirn eller kort lugnvatten eller utvidgning i biick, 5
eller 6lv' (Coll Ordb). Kalixmfllets lombe, som knappast upptriider som appella-

tiv, tycks i toponyma sammanhang alltid isyfta'bisjo'till storre, n?irliggande sjo.

Jfr namnen ph Lomb- nedan.

Lomb-
berget ldumQbna berg - NK: 1. vid Bodtr?isk. Lombberget Gn 30 SO, Tk 25M

NO. - Ligger vbster om LombenT. ovan. 2. iLantiarv. - Vid Lomben 3. ovan.

heden ldqrnhara --lii: hedland i Tjiirutr?isk. Lombheden Tk 26L SO. - Striicker

sig oster om Lomben 2. ovan.
myran ldrymbmbyramyrar -NK:vidHolmtriisk. - Intill Lomben2. ovan. -To:
vdster om Yttermorjiirv. - Lombmyran Tk 25M NV. - Soder om Lomben 2.

ovan. Uttalas ldrnbyra men forleden br siikerligen lomb(e).

myrarna ldqrabyran- To: tvi myrar norr om Tjiirutrbsket. - Lombmyren Gn 30

SV, Stor-Lombmyran, Ned. Stor-Lombmyran Tk26L SO. - Myrarna ligger i
anslutning till Lomben 1. ovan, den nordligaste av dem till stor del inom Over-

kalix.
tjiirnen ldwmbtsin- NK: tjiirn i Sangis. - Lombtj. Tk 25N NV. - Ar Hksom en

lomb(e) till Lilltresket.
trisketldq.mbtraska-NK: forutvarande sjo i socknens norra del. - Lombtr. Gn 30

SO, Lombtr2isket Tk 26M SO. - Namngiven efter liiget vid byn Lomben.
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Lomb-

iilven ldqmbhWa - NK: 6 till Stortriisket i socknens ostra del, pi grdnsen mot
Hietaniemi. - Lombiilven Tk 26M SO. - Kommer frin Lombtriisket ovan.

Lombtj. Gn 30 SO (.37) i Kamlunge. Se Nordtjiirnen.

Lomtjiirnen ldqmlSln - tjiirnar NK: 1. i Gammelgirden. - Lomtj., Lomtjlirnen Tk
25M NO. 2. i Korpiki Lomtjiirnen Tk 25M NO. - To: 1. i vdstra delen av
Bondersbyn. - Lomtj. Tk 25M NV. 2. i sydvlistra delen av Sikniis. - Lomtj. Gn 37
NV, Lomtjiirnen Tk 25M SV. - Namnen syftar pi forekomstav lom, en figel som
g?irna hiller till i mindre tj?irnar.

Lona? lQqna-NK: undervattensgrund i yttersta skiirgirden vid Maloren. - Launaja
Tk 24N NV/25N SV. - Upptecknaren har antagit ett samband med dialektens

lona lbna'lyssna', men det stdmmer inte med uttalets diftong. Om namnet vore

svenskt skulle vi ha att gora med ett lbngt o, som i dialekten fir just foreliggande
diftong. Nigot sidant svenskt ord tycks dock inte erbjuda sig. Formodligen
foreligger hiir ett ursprungligt finskt namn, ett antagande som i viss m6n styrks av

den akuta accenten. Mihiinda ett finskt launa- eller louna- med oviss innebord.

Lortarmldqyan-Tl: uppgrundningar mellan Storgrundet (Tk 25M NV, Storgr. Gn
37 NV) och fastlandet vid E 4 - Ddr iir dyigt och omridet ligger uhder vatten vid
hogvattenstind. Ellips till namn pi Lort-?

Lotternalddan-To:ingar runt Furutrbsket (Gn 30 SO, Tk 26M SV) i Overmorjiirv.

- Ett lagiinge som tillhoft flera dgare som biirgat det gemensamt.

Lugnet tdqgna-NK: vik i sydviistra delen av Biton, Ytterbyn. - Viken iir djup och
det iir lugnt vatten diir. Namnet brukas aven om den utanfor liggande udden.

Lusimyran lilstmdyra - NK: odlad mark pi nr 6 i Ytterbyn. - Meddelarna vet ingen
frirklaring pi namnet.

Lusirudden lfistritda -NK: myr vid Stortriisk. - Luserodden ek. - En gissning iir att
forleden i de bflda namnen kan vara kvinnonamnet Lucia.

Lutskiiret ld4ts!*bra - NK: scidra delen av skiirgirdsholmen Stororen, Ytterbyn. -
Lutskiiret Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Forleden kan mojligen hiinga ihop med
verbet luta l&qt.

Lyarstenen lbyapldn-To: stor sten pi Koberget i byn SiknZis. - Pe Koberget lflg en

stor del av byns sommarladugflrdar, och pi stenen ifriga brukade kvinnorna sitta
och lya /Qy 'lyssna' efter koskdllorna och locka pi korna.

Lflng-
backen l@kbkkan - NK: backe i Piliinge. - Lflngbacken Gn 37 NO. - Den 6r
lingstriickt.
flakabacken ldkftokabhkan - NK: skogsbacke pi sodra delen av Storon. -
Namnet skall tolkas som 'den linga flakabacken' , ddr flakabacken iir att se som en

appellativisk sammanshttning.
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Ling-
forsenlQkfbp4 - NK och To: fors i Kalixiilven vid Bondersbyn i To och Borjelsbyn i
NK. - Lingfrjrsen Gn37 NO, Tk 25M NV. - To: fors i Tringin mellan Riiktjiirv
och Morjiirvstriisket. - Lingforsen Gn 30 SV, Tk 26M SV.

grynnan lQkgrbyna-NK: /. holme i Kalixiilven vid Gammelgirden. - 500 m norr
om Strflkigrynfrun Tk 25M NO. 2. f d grund i Vinafjiirden. - Ar numera

sammanvuxen med vattungen Tk 25M SO och bildar dess sydligaste udde. - To:
grund i skiirgirden vister om Likskiiret Gn 37 SO, Likskiir Tk 25M SO.

holmen lQkhbbman - NK: .I. liten holme i Mjotriisket Rian. 2. kulle i Ytterbyn,

strax soder om Holmgiirdan Gn 37 NO.
landet lQkligta - NK: skogsis Bodtriisk. - Jfr Lflnglandm. Tk 25M NO.
leden ldkldda - NK: 1. hedland oster om Hiillforsen. - Lingleden Tk 25M NO.

2. vidstriickt skogsomride i Minsbyn. - Strlicker sig frin Viilwattnet mot Furu-

n?iset i Piliinge. 3. ru-l@kla4 skogsis i Pil5nge. - Ordet ledf har ingen rent

topografisk innebord utan betyder'flrdstrhcka, vigstrdckning'.
myran lQkmbyra - NK: 1. i Borjelsbyn - Lingtriiskm. Tk 25M NO. - Myren

ligger vid Lingtrasket men ir ocksi sjiilv mera lingsmal. 2. i Gammelgarden niira

Kiilsjiirv. - Lingmyran Tk 25M NO. - Den 6r ling och smal. 3. vid Granin. -
Lingm. Tk 25M NO. Myrar med samma namn finns dven i Innanbacken, Korpi-
ki, Minsbyn, Nbsbyn och Rolfs. - To: 1. i Bondersbyn. - Lingmyren ek.

2. sydviist om byn Grundforsbacken. - Lingmyren Gn 30 SV, Lingmyran Tk 25M

NV.
Myrar med detta namn finns iiven i Stora Lapptrisk, Smitrhsk, Soren, Tore,

Veniksel och Overmorjdrv.
myrarna ldkmbyran - Td: myrar i vistra delen av byn Sikniis omride.
rudden lQkrhda - NK: f . iing pi nr 2 Rian. 2' lilng och smal 6ng soder om

Stromtriiske t Gn 37 NO, Ytterbyn. - Oklart om efterleden 5r best f sg eller best n

pl. Jfr Pihl Okm s 178.

ronningen lgkr64ryan - NK: myr i Holmtr?isk'

fir ldkrb - NK: myr strax oster om Lilla Lapptriisk. - Lingrfl ek. - To: lagliint

skogsparti vister om Bondeborg i Bondersbyn. - Efterleden bor ses som en best

fem sing. Formellt kunde man visserligen tlinka sig en obest neutr sing, men

eftersom naturnamn h2ir aldrig upptreder i obestiimd form miste nog den mojlig-

heten uteslutas. Jfr f o foljande namn, diir ett neutralt ord med samma innebord

upptrdder, och i bestiimd form.
rhdetlqkrr$ra,m -lQkrtfuran -NK: slittermyr oster om Ryssbiilt. -Lingriet Gn 37

NO, Lingridet Tk 25M SO. - Jfr ovanstAende namn. - To: ldkrba - To: forr
slitterling, nu odlad mark i Yttermorjiirv. - Jfr ixen Rddet nedan.

skatan lQtcskbtan -NK: 1. udde i Piliing. - Lingskatan Tk 25M sv. 2. skogsskifte

pi Ytterbyn nr 16, vaster om Stromtrasket. - Soder diirom ligger Langskatam.

Gn 37 NO, Lingskatamyran Tk 25M SO. Skiftet 5r avlflngt och till stor del

omgivet av sankmarker.
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Lang-

stranden lgl<strQta- NK: numera odlat strandomride vid Korpikiilven i Korpiki.

- Striicker sig mellan Ovre och Nedre Varpet.
tegarna lQktban - NK: ikrar pi Rian nr 2.

tegen ldktban - NK: iker pi nr 1 i Pil2inge. - Enligt en meddelare skall linga
ikerskiften ha kallats tegar till skillnad frin kortare som benimnts -stycket.

tj$irnen ldkt*in - tjiirnar NK: 1. i Gammelgirden. - Lingtj. Tk 25M NO. 2. vid
Korpiki - Lingtj. Gn 37 NO, Lingtj 2irnen Tk 25M NO. 3. i Minsbyn. - Lingtj iirn
Gn37 NO (.39), Lingtjlrnen Tk 25M NV.
triisket lQktreska-sjoar NK: 1. i Borjelsbyn. -Lingtriisket Tk 25M NO (.61).2. i
Gammelgirden. - Lingtr. Gn 37 NO, Lingtriisket Tk 25M NO (.48).

udden IQkb@ - uddar NK: /. i Kvisslan i Lantjiirv.2. i Mjotriisket norr om

Gammelgflrden. - Ar en mycket markerad udde. 3. i Stor-Salttriisket Rolfs. -
Aven denna iir mycket markerad.
vikenld1kvblka -NK: 1. forutvarande vik frin Inre Fjiirden Gn 37 NO i Ryssbiilt,

numera uppgrundad. - Lflngviken Gn 37 NO. 2. vik av Lillofjiirden Ytterbyn. -
Tranv. Gn37 NO, Kiilwiken Tk 25M SO. - Nflgot namn'Tranviken tycks inte
vara kdnt. Dhremot kallas den ixen Kiilvviken, se detta. - To: 1. vik pi sodra

delen av Rinon. - Lingviken Gn 37 SO, Tk 25M SO. 2. pi norra sidan av

Grantrisket i byn Overmorjiirv. - Vikar med samma namn finns iiven i bl a
Kamlunge, Kosj iirv, Tj iirutriisk och Yttermorjiirv.
6ren lQkbq4- NK: sk2irgirdsholme Ytterbyn. - Lingoren Gn 37 NO, Tk 25M SO.

- Ar numera forbunden med Enagrundet. - To: holme i Torefjiirden soder om

byn Soren. - Lingon Gn37 NV, Lingoren Tk 25M SV.
Langtjiirnlaggen ldkystnl6ga - NK: hog strand kring Ldngtjiirnen 3. ovan. - Man

talar om biicklagg, myrlagg och tdsklagg ndr det giiller markerade strandkanter.
Ifr Gammallaggen ovan.

Lflngtjnrntiljorna lQklstntd4!1an - NK: bro i nordligaste spetsen av Ldngtjiirnen 3.
ovan. - M6nsbyborna var skyldiga att hilla dessa "tiljor,,, denna bro, pi timrade
kar pA Soren-bornas gamla kyrkviig till Kalix.

Liigden ld,qda - NK: 1. odlad mark pil nr 7 i Rolfs (Vallen). - Lhg lerig mark
nedanf<iren gixd.2. tuvslitterpflnr2iP6ltinge. - Ordettycksvaraettstarktfern.
Jfr Ldgren nedan.

Liigentin lbend d., laganQ y. - NK: sktirg6rdsri under Ytterbyn. - Liigen<in Gn 37
so, Tk 25M so. - En upptecknare menar att namnet har samband med att on
ligger i /ri for den h6gre Orarna eller mojligen har tillkommit av den orsaken att
diir funnits ettfiskeliige. Bida dessa forklaringar bor nog avskrivas. Jfr friljande
namn. - To: o i Tore skhrgird. - Liigenon Gn 37 NO, Tk 25M SV. - Uppteckna-
ren upplyser om att Sikn?isbor och andra brukar ligga diir pi strdmmingsfiske pi
hostarna. Han ser forleden som ett *ldgna*li,gan 'ldgga ut nat,, till lagn,ettslags
ndt'. Han jiimfrir ocks6 med Lulemilets d,gan *iigna'liigga ut agn' (for riiv etc.)
Fdrklaringen iir hogst sannolik.
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Llryrenld,gra- NK: odlad mark p6 nr 2 och 10 i Ytterbyn. - To: dvenapalfie4lindot

ifu*trirrg". - Formerna iir inte entydiga. Det kan rora sig om en best fem sing

eller en best plur neutr och det alternativa uttalet frin Tore kan ses som en best dat

sing fem el neutr. Det kan 6ven tiinkas rora sig om en substantivering av superla-

tivformen liigre till ldg . Enmeddelare har uppgivit att ordet betecknar odlad mark

som ligger liigre tin annan odlad sidan. Ordet bor nog inte jZimstiillas med det som

ingflr i niirmast foljande namn. Jfr iiven Liigerhedarna nedan'

Ligreilagq,ra-NK: f d excercisplats iNbsbyn. -Liigret, Niisbyhed Gn 37 NO (eldre

version). - Ldgret var den folkliga beniimningen, Niisbyhed den officiella'

Lligerhedarnalagarfubldan-To:hedmarker soder om Mo6triisket och Tjiirutriisket

i socknens nordvbstra del. - Liigerhedarna Tk26L SO. Diir intill finns Liigerhed-

myren Gn 30 SV, Liigerhedmyran Tk 26M SV. - Otdet ltiger har h?ir uppgivits

vara neutrum och betyda 'svacka'. Jfr Liigren ovan'

Liinningviken lb"rugvdTka- NK: den sydligaste viken av Kroktriisket i Rian. - En

gammal (bdt)ltinning 'bitlandningsplats' dilr. En stig frin byn leder till viken' Jfr

foljande.

Liinningskntisenlbnaskn&Usrl.-To: skogkliidd kulle pi viistra sidan av Morttriisket

(Tk 25M NV, Morttr. Gn 30 SV) i Forsbyn, Yttermorjiirv. - Man har brukat ha

bitar diir for fiske i sjon, som hyst abborre, mort och lake. Jfr iiven nlrmast

foregiende namn.

Liirestriisket lerastras-ke - NK: angsmark i Sangis. Kallas dxen Stor'Liirestriisket

stQtglerastrbska till skillnad frln Lill-Liirestriisket lafubrestrh,ske intill. - Lerft-

trdsket ek, Lill-Liirestriisket, Stor-Liirestrbsket Tk 25M NO. - Att i anslutning till
ekonomiska kartans form tolka forleden som ordet liirft hrtrat n. [r formellt

kanske inte helt uteslutet. Den borde dock knappast ha stitt i genitiv. Ur saklig

synpunkt passar inte heller ordet siirskilt viil in i ett sjonamn. Forklaringen bor nog

uu.i.tirut. Upptecknaren menar att namnet kommer sig av att ddrfannsmhngaled

(dialler)som stengdes med slanor. Vi skulle i si fall ha att gora med en fotmledas

/d,ras 'f<irses med led'. Jfr den hos Rutberg 1924 s 54 anforda betydelsen 'Ieda

varann,. Namnet 2ir i si fall formellt jiimforbartmed Fiilesdn, Kvavistrdsket och ev

Lagnniisronningen ovan. Forklaringen iir dock osbker'

Lojfintdb -To: i mellan Furutrisket och Grantriisket i ostra delen av Overmorjiirv.

- roja, Gn 30 so, Tk 26M SV. - Forleden dr l6ia, fisken. Norr om Furutriisket

heter 6n Furudn se ovan.

Loten l&t{a, xa l@Utry- NK: /. odlad jord pi nr 5 i Minsbyn. - Ar ett l6gt omride

nedanfor girden. Har forut varit vattenfyllt. Tidigare viil betesmark, som namnet

antyder. 2. lhqda, ryt khqdry iker pi nr 3 i Rian. - Upptecknaren menar att

namnet har samband med namnet piluldqd pi en numera ytterst siillsynt ekalik-

nande bittyp och att omridet sett ut som bottnen pi en sadan bat' Knappast

troligt. Sannolikt samma som foregaende trots d i stdllet for t.



11,4

Liivbfldan loybdran - NK: skiirgArdsholme vhster om Stororen Ytterbyn. - Lovb6-
dan Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Ar lovskogsbevdxt.

Liivgrunden lgygrhru.a - NK: skiirgflrdsholme Bitskiirsnis. - N., S. Lovgrundet Gn
37 NO, Ling-Lrivgrundet Tk 25M SO. - Man skiljer knappast pi Norra och
Sodra L. Ar numera nSstan sammanvdxta.

Ldvgrundet lavgr64a-Tci: holme cister om Bergon. - Inre Sandgrundet Gn 37 NO,
Lcivgrundet Tk 25M SV.

Liivholmen lgvhdhman - NK: I . holme i Kalix2ilven vid Brirjelsbyn. - Lulh. Tk 25M
NV. 2. skiirgirdsholme Ytterbyn. - Lovholmen Gn 37 NO, Tk 25M SO. Namnen
anger forekomst av lovskog.

Malmudden mdbmbdry - To: udde pi viistra sidan av Kamlungetriisket. - Krissnds-
udden Gn 30 SO, Tk 25M NV. - Siigs ha namngivits av att lappar som korde malm
frfln Malmberget liir ha haft en upplagsplats hhr. Kallas numera Kriss nesudden, se
detta.

Malniset ma4dsa - To: markerad udde pi cistra sidan av Kalixlilven i Kamlunge. -
Malniiset Tk 25M NV. - Ordetmal avser'grovt grus, smisten'; det finns smflste-
nar ytterst pi udden. Den har iiven kallats Malniisudden mk4asSdry.

ll[.aliiren m ah&W4 - NK: holme i yttersta skiirgirden. - Maloren Gn 37 S O, 3 8 SV, Tk
24N NV/ 25N SV. - Samma forled som i foregiende namn. En upptecknare
upplyser om att diir iir gott om malung. Jfr foljande namn.

Malungsbergetmbhosbdrla-To: betydande berg lZingst norrut i socknen och vdster
om Riiktjiirv. Ligger till storsta delen inom overkalix. - St. Mjolflsberget Gn 30
sv, Stor-Malungsberget Tk 26M sv. - En mindre topp i komplexet och helt inom
Kalix kommun kallas ibland Lill-Malungsberget Tk 26M SV. Jfr betrliffande
forleden de bida foljande namnen.

Malungsgrundet mbhosgrtina - To: liten holme norr om Rinon. - Det finns ma-
lungen mdlragan (koll) 'samling av smisten' pi en strand pi holmen.

Malungsgrynnanmhlrosgrdyrua-NK: grund cister om BAtskiirsnds, mellan Tunnsk6-
ret Gn 37 NO och Bjorn Gn 38 SV. - Uppt: "Namnet av att diir iir gott om slipade
smi stenar (ett slags grus) som pi dial. kallas mdlrog".

Manbergskiilen mdrubepyst4-To: skogsis vdster om Morjiirvstrdsket. - Manbergs-
kolen Gn 30 SV, Tk 25M NV.

Manbergsmyran mdrTtbesmgyra - To: myr soder om fciregiende. - Forleden tr
troligen genitiv av ett familjenamn Manberg.

Mandamyran mdndambyra - NK: forutvarande myr, numera odlad mark pi nr 19 i
Ytterbyn. - Uppkallad efter en gammal kvinna som borjade sli myren och bhra
hem hoet i siickar till sina getter. Myren var di allmiinning. Har 6ven kallats
Amandamyran.

Mansmyran mdnsmgyra - NK: myr nedanfor girdarna i byn Mansheden. - Mans-
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myran Tk 25M NO. - Forleden kan vara en forkortad form av Manels'Ema-

nuels'.

Maranmdran-NK: iing- och skogsomrflde oster om Pflliinge. -To: slfltteriing i ostra

delen av byn Tore . - Maran ek. - Ordet mara m, som knappast liingre 6r levande,

tycks beteckna sanka marker, tidigare sannolikt vattenlokaler.

Marabacken mbrabdkan - NK: hojd i sangis. - Marabacken Tk 25N NV.

Marabiicken mbrabd,kan - NK: biick i Piliinge. - Kommer ftilr. Maran ovan'

Maraklubben mbrakhdban -To: hog udde i sodra delen av Siknzis. - Maraklubben

Gn37 NV, Tk 25M SV.

Maraviken mbrav@yka -To: vik i sodra delen av Sikniis. - Strax norr om Maraklub-

ben ovan.

Marjastycke t mkrlastdyl*a - NK: 6ker i Stortrhsk' - Akern har brutits av en Maria'

Namnet iir knapPast i bruk numera'

Massan mdsan- holme i Repskiirsfjiirden Ytterbyn. - Massan Gn 37 SO, Tk 25M

so. - uttalet med slut-n anger att det inte ror sig om genuint lokal namngivning

utan om ett utifrAn givet namn, sjomiitarnamn? Det genuina namnet dt Vitgrund-

grynnan.

Matholmen mathilhman- NK: udde i Ytterbyn. - Matholmen Gn 37 NO, Math. Tk

25M SO. - Okiint vad som foranlett namngivningen. Mojligen ror det sig om gott

fiske. Jfr irven Notholmen nedan.

Mellangubbenmilagdban-NK: skiir i sodra delen av Halsofjiirden. -Mellangubben
Gn 37 SO, Tk 25M SO . - Ligger mellan Lillgubben och Storgubben. Uppteckrn-

ren s6ger att "vid hzigring verkar det klippiga grundet som ett gubbhuvud". Man

har nog anledning att stiilla sig tvivlande till denna forklaring. Pi generalstabsbla-

det frin Fr 7928 ?ir siviil detta grund som Lillgubben och Storgubben ytterst

obetydliga och l5ga. Att det dessutom skulle ha funnits tre karakteristiska gubb-

huvuden i rad hiir iir viil hogst osannolikt. Namnen foreter tydliga tecken pi att

vara pi losa grunder pihittade av sjomiitare och utan anknytning till genuin lokal

namngivning.

Mellanskiiret milasysbra- To: forutvarande holme i Tore skiirgird. - Mellanskiiret

Tk 25M SV. - Ligger mellan Granskiiret och Lingskiiret och 6r numera samman-

vuxen med dessa.

Mellerstskiir et mala1lSd.re - NK: skiirgardsholme i socknens ostra del. - Mellerstskti-

ret Gn 37 SO, Tk 24N/25N NV, SV. -Ligger mellan de storre oarna Halson och

Granon.

Mesostenen misastdn - To: sten pi ostra sidan av Bergndset i Siknlis' - En puling
,PfrLliingbo' l.ir ha slagit scinder en bytta med mesa diir. Jfr Bldmesosion.

Metholmen mdthbhnan- NK: kulle i Lantjiirv. - Var forr en holme i sjon Kvisslans

sodra del.
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Mettjiirnen mdlSin-To: tjiirn viister om Vbstanniis. - Mettj. Gn 30 SV, Mettjiirnen
TK 26M SV.

Mettriisket mdtrdska - NK: sjo i Gammelgirden. - MettriisketGn3T NO, Tk 25M
NO. - Namnen anger att man brukat meta med spo diir.

Mettrfisktjiirnen mgtreskssin - NK: tjiirn Gammelgirden. - Mettriisktj. Tk 25M
NO. - Ligger strax intill Mettrdsket ovan.

Metsulabacken mi"tsulabkkan -NK: mindre hojd strax soder om byn Holmtriisk. -
Innehflller det finska gfrrdsnamnet Metsula.

Mickelsmyran missalsm{yra - NK: myr i nordostra delen av Kiilsjiirv. - Mickelsm.
Tk 25M NO. - Forleden 2ir den lokala formen av namnet Mikael.

Middagsbergetmidasbhrle har dven beniimnt Stor-Middagsberget stQqrmrdasbhrja

- To:.betydande berg norr om Bondersbyn. - Middagsb. Gn 37 NO, Stor-
Middagsb. Tk 25M NV. - Berget iir inte ett middagsberg frin Bondersbyn sett,
hellre di frin frin Stora Lapptriisk. En intilliggande mindre topp har ibland
kallats Lill-middagsberget lh"{mtdasbthrja. - Lill-Middagsberget Tk 25M NV. Ett
middagsberg iir ett sidant som frin namnbrukarens synpunkt ligger i soder.

Missenmyran misrymdyra - To: myr norr om Torb<ile. - Forled dr missne'vatten-
kldver, Menyanthes trifoliata'.

Missenrfl misryrtb - NK: odling pfr nr 1 Kilhammar vid Mjotriisket. - Var forr sank
iingsmark ddr missne vdxte.

Missenviken mix"tv@1ka - NK: vik i Bodtriisket vid kommunens ostra grhns. - Diir
vdxer missne. - To: vik i sodra delen av Stor-Lapptr?isket. - Missenv. Tk 25M NO.

- Jfr Missenmyran.

Mittibiicken rnfubAkan-NK: biick Lomben i socknens nordligaste del. - V. Svedjeb.
Gn 30 SO, Mittibiicken Tk 26M SO. - Biicken 6r den mittersta av tre bdckar som
loper praktiskt taget parallellt. Har veterligen aldrig kallats V. Svedjebiicken.
D[remot heter kartans (Gn 30 SO) O. Svedjeb. Svedjebiicken.

Mittigrundet miagrdna - To: liten holme vid Siksundson. - Mittigrundet Tk 25M
SV. - Ar det mittersta av de 3 skViistantiltgrunden vdster om Siksundscin.

Mitti-Holsterdrenmitthaptarbq4-To: holme vhster om Berg<in. - Holsterorarna Gn
37 NV, Tk 25M SV. - Ar den mellersta och storsta av dessa. Jfr hiir iiven
Landerst- H olsterdren ov an.

Mittisjiinma{u$n-To: sjoviister omKalixiilvenisodradelen av Kamlunge. -Mell.
Kvarntrhsken Gn 37 NO, Mittisj on Tk 25M NV. - Jfr Kv arntriis ket 3 . ov an. Mitti-
har i dessa namn en slags adverbiell innebord'bbcken, grundet etc (som ligger)
mitt i'.

Mjalanmjdhare - NK: brant sandstrand pi sodra sidan av Korpik2ilven vid Granin. -
To: brant strand pi ristra sidan av Forsin i Overmorjiirv. - Ordetmjalabetecknar
'brant strandkant med fin sand, "nipa" '; illustration Kalix Del 1 vid s 72. En
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alternativform ar mjdla (mjiita), belagd hos Pihl Okm s 191. Jfr dtven Mi6la-

nedan.

IV[ialaudden mjbhaddry-To: udde i ostra delen avMoriiirvavan. - Forled iir det ovan

nitnnda mjala.

Mjomyran ml1qmbyra- NK: myr i Minsbyn. - Myren har en avsmalning mitt pA,

och det iir vbl pi detta som z7b syftar.'Svirt att avgrira om ordet 6r ett subst, i si
fall antingen n eller f, eller ett adjektiv. Jfr foljande namn.

Mjoskataudden mjfuqpkotabdry - NK: udde i f d sjon Kiilsjbrv. - En meddelare

upplyste att: vdtna ha mirbqanalmd"fia 'vattnet har mioet i mitten', men formen

mjdqakan lika giirna.fattas som ett supinum *mioat, 'holkat ur' (s5 alt diir blivit
smalt). Dbr iir lcis sand.

uitt-
trtisket mttrd.Ska - :_!-- sjoar NK: 1. norr om Rian och Gammelgirden. -
Mjotriisket Gn 37 NO (.45), Tk 25M NO. 2. i Rolfs. - Mjotr?isket Gn 37 NO

(.12), Tk 25M SO. 3. i Sangis. -Mjotriisket Gn 38 NV, Mjotrasket Inre, Yttre Tk
25N NV. - Sjon 6r numera genom en shnkning delad i tvi, varvid just det smala

Bartiet blivit torrlagt. En meddelare upplyste: ha ha virt t midq miTa dtna 'det har

varit ett (en?) mjo mittpi diir'. - To: 1. niira byn Bjumistrbsk. - Mjotr?isket Gn 37

NV, Tk 25M NV (.60). 2. viister om Vistanniis. - Mjotriisket Gn 30 SV, Tk 25M

Nv (.77).
triisket, Litl- och storr lallmttr4;ka, sfi)2qrmttraska -To: tvi smi sjoar i ostra

delen av Overmorjiirv. L., St. Mjotr2isk Gn 30 SO, Lill-Mjotriisket, Stor-Mjotr?is-

ket Tk 25M NV. - Bendmns ofta gemensarnt Miotriisken mttras-ka.

vattnet mwdtna-NK: sjo inom Mflnsbyn. - Mjovattnet Gn 37 NO, Tk 25M SO.

Det Mjo- som ingir som forled i dessa namn iir vida spritt over landet, framforallt i
namn pi sjoar. Det gir tillbaka pi ett i de nordiska fornspriken belagt ord med

betydelsen 'smal, tring'. Ordet tycks inte vara levande, i ovre Norrland 2ir det i
varje fall helt okiint. Namnen har behandlats av skilda forfattare. Vad namnens

innebord betriiffar tycks elementet Mio- hZir syfta pi sjoar som i sin helhet ?ir

(jiimn)smala som t ex Mjdtriisket NK: 2. och To: ,l. samt Miovattnet eller sidana

som har trAnga passager t ex Miotriisftel NK: -1 . , 3. och To: 2 . Lill-Midtrdsket och

Stor-Mjdtri)sket i }vermorjiirv kan ocksi ursprungligen ha varit e n sjo med en

smal passage.

N[ititriiskbergetmytraskbdrya-betgNK: 1. i Borjelsbyn. - Mjotrliskb. Tk 25M NO.

2. i Rolfs. -MjotriiskbergetTk25MSO.3. i Sangis. -Mjotriiskb. Gn 38NV (.47),

Mjotraskberget Tk 25N NV. - Bergen ligger vid Mjotriisket 1 ., 2 . och 3 . respek-

tive.

N[ititriiskbiicken mitraskbb,kan -NK: biick i Rolfs. - Ghr frhn Mii)triisket 2 . ovan till
f d Figeltriisket.

IVf,iiitriiskdammetmitaskddma-To: dammbyggnad diir Kvarnblicken kommer ner i
sodra iinden ph Mi\triisket 2' ovan.
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ffiiitriiskheden mttraskhara - NK: hojdstriickning i Rolfs. - Striicker sig oster om
Mjdtrdsket 2. ovan.

Mj0triiskklaptrn mitreslghipu7 - NK: liten bergknalle vid nordligaste delen av
Midtriisket 3. ovan.

Midtriiskktiten mitreskygi4 - To: 1. stort bergsomride vister om Yttermorj2irv. -
Mjotraskkolen Gn 30 SV (.111), Tk 25M NV. - Striicker sig frin Mjotrdsket 2.

ovan 6t nordvdst. 2. skogshojd vid byn Bjumistriisk. - Ligger viister om Mjotrtis-
ket 1. ovan.

Mjtitriiskmossenmitraskmdsan-To: mossmark i Overmorjiirv . - Yid Lill-Mjdtrtis-
ket ovan.

Mjtitriiskmyranm[teskmbyra- myrar NK: 1. i Gammelgirden. -Tomasm. Gn 37

NO, Mjotriiskmyran Tk 25M NO. - Soder om Mjotrtisket 1. ovan.2. i Rolfs. -
Mjotriiskmyran Tk 25M SO. - Vid Mjotrdsket 2. ovan.

Mjdtrnsktjtirnarna mitraskYginan - To: tvi tjiirnar vdster om Vistannas. - Mjo-
triisktj. Gn 30 SV, Inretjiirnen + Yttretjirnen Tk 25M NV. - Ligger vdster om

Miotrdsket 2. ovan.

Mjtivattenladornamivatry/inn -NK: lador pi dngen Midvattnetvidsjon med samma

namn, Minsbyn.

Mjtivattenlaggen mtvdttplbga - NK: hog strandkant kring sjon Mjovattnet. - Jfr
Gammallaggen ovarl,

Mjtilaforsen rybhaf&pq - To: fors i Grundtrliskin viister om Moraiiirvtriisket. -
Mjolaforsen Tk 26M SV.

Mj0laselet rydhasela - To: sel i Grundtriiskin vid foregiende. - Det mi6la som

ingar i namnen har samma betydelse 'brant strandkant med fin sand, "nipa" ' som

det tidigare anforda miala.

Morqiiirvavan mbralervdvan - To: vik av Morajdrvtr[sket. - Morjiirvsavan Gn 30

SV, TK 26M SV.

Morqiiirvforsen mbralervfap4 - To: fors i Tdreiilven norr om byn Smisel. - Vid
Morajiirvselef, se detta.

Mor4iiirvkiilen mbrajervt*in - Td: vidstriickt bergsomride viister om Kamlunge-

triisket. - MorajZirvkolen Gn 30 SV, Morajtirvkcilen Tk 25M NV. - Har namngi-

vits efter liiget n?ira byn (Ytter-) Morjiirv. Diir siiger man Nottrdskkolen.

Morajiirvselet mbralervsd"la - To: sel i Tore?ilven. - Moraj?irvselet Tk 25M NV. -
Har ffltt namn av att bonder fri.n Morjdrv har haft slitter vid selet.

Morqiiirvtriisket mbraprvtras-ka- To: stor sjo vid byn Overmorjiirv. - Morjiirvs-
triisket Gn 30 SV, Morjiirvtriisket Tk 26M SV. - Namnets f<)rled iir ett finskt
Murajiirvi viixlande med Moraidrvi,vars forled br ett ord med betydelsen'dy' etc

och efterledTZrvi'sjo' . Sjon har tidigare vanligen benifunnts Moraidrvdn, se detta.
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Morajiirvfln mbrajervcit - Tci: stor sjo vid byn Overmorjirv. - Tidigare vanlig
beniimning pfl denna sjo, nu oftast Morajiirvtriisket. Efterleden:in markerar att

man klart uppfattat sjon som en utvidgning, ett sel av dn, Kalixiilven.

Mossaberget mbsabdrje - To: berg vister om Kamlungetriisket. - S. Mossaberget

Gn 30 SV, Oster-Mossaberget Tk 25M NV. - Det iir vanligtvis detta berg som

avses med namnet, men ibland innefattas diiri iiven kartornas Ov. Mossaberget

Gn 30 SV, Vdster-Mossaberget Tk 25M NV.

Mossagrundet mbsagrdna - NK: grund vid Bodon, Sangis.

Mossamyran mbsam$yra- NK: myr pi nr 2 i Storon. - Kallas inen Mossahdssiemy-

ran, se vidare detta. Myrar vid namn Mossamyran finns dven i Borjelsbyn, Rian
och S?inkmyran. -To: myrarvid byarna Kamlunge och TjiirutrZisk, den sistnimn-
da : Mossamyran Tk 26L SO.

Mossaryggen mbsardygen - NK: skogis vid Mansheden. - Jfr foljande.

Mossaudden mbsaddry - Tci: markerad bergudde i myrmarker i socknens norra del.

Mossaudden Gn 30 SV, Tk 26M SV. - Namnen anger givetvis att det viixer nl.ossa

pfl lokalerna ifriga. Det ir inte friga om ordet mosse.

Mossahiissjemyran mbsahestmbyrc - NK: myr pfl nr 2 Storon. - Forleden Mossa-

htissje- anger att man brukade ta mossa till torvstro och hiissja den till torkning
diir.

Mossarotmyrat? mbsaroqtm$yra -NK: delvis odlad mark pi nr 4 i Gammelgirden,
soder om Ned. Grantj. Gn 37 NO. - Jfr foljande.

Mossarottjiirnen? mbsaroqSsin, mbsareJ*in - To: tjiirn i sydviistra delen av Ytter-
Morj 5rv. - Mossarottj. Tk 25M NV. - Uppslagsformen Mo ssarot' hr osiker. Det
iir okiint vad den skulle kunna syfta pi. Mihiinda iir en tolkning Mossard-'den
mossbevdxta sankmarken' sannolikare, 6ven om den inte sthmmer med anfort
uttal.

tr,doin md bn rspr - NK: bifl ode norrifrin till Korpikiilven. - Moin Gn 30 SO, 37 NO,
Tk 25M NO. - Har ofta k allats M o diilv e n milq dhv a. An heter pi finska Muho i o ki
och kommer frin Stortrhsket, pi finska benhmnt Muhoidrvi. Det ?ir alltsi ett
finskt muho'sumpig mark, los jord' som ingir i forleden. - To: mbrb b som rinner
ut i nordligaste delen av Tjiirutriisket. - Moin ek, Tallin Gn 30 SV, Tk 26L SO. -
Namnet Modn dr ovanligt och tros mojligen Yara ett 6ldre namn pi (del av)

Toredlven. I Tjiirutriisk anvinds namnet endast om den del av istriickningen gom

ligger norr om sjon; soder diirom har in kallats Tdreiilven. Miirk iiven att en fors i
in bendmns Mo dforsen och att in har tillflo defrin Modtrdsftel samt att sydviist om

dennasjo finnsModkolen.YissafaktatalarsiledesforattnamnetTalldnirsenare
tillkommet. Samma innebord som Modn i NK?

Moflforsen mbaf&p4- To: fors i Modn ovan. - MoAforsen Gn 30 SV, Tk 26L SO.

Moflgranen w. mfiogrdn - NK: en urfjiillsiingvid Modn under Bodtriisk. - En
jittegran stod diir forr.
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Moitriisket rnbatrd"ska-To: sjo srider om Tjiirutriisket. - Moatriisket Gn 30 SV, Tk
26L SO. - Namnet givet efter liiget niira Modn ovan.

Mullberget mdqlbbrya-NK: berg vdster om Korpik6. - Mullb. Gn 30 SO, Mullber-
get Tk 25M NO. - Mullrik jordmfln pi berget.

Mullbergstritsket mbqlbes(rd"ska -NK: tj2irn viister om Korpiki. - Mullbergstr. Gn
37 NO, Mullbergstrtisket Tk 25M NO. - Ligger vhster om Mullberget.

Munkmyran mdqgkm&yra- NK: "vildvbit" myr i Gammelgirden, vister om Flasa-
biicken. - Namngivningsorsak okiind.

Mynnet rndyrua - To: Furu6ns utlopp i Furutriisket GN 30 SO, Overmorjiirv. -
Kallas dven Fzrutriiskmynnetfurotreskmdyna. Ordetmynnebetyder'imynning'.

Myrgrynnan mgyrgrhyna- NK: holme i Kalixiilven vid Mflnsbyn. - Myrgrynnan Gn
37 NO; Myrgrynnan * Laggrynnan Tk 25M NO. - Det som pi Gn benimns
Myrgrynnan har alltsfl (haft) skilda namn. Det smala vlistligaste partiet bendmn-
des Laggrynnan, det stora mellanpartiet var den egentliga Myrgrynnan, och de
bida ostligaste uddarna benhmndes Sandgrynnan, nbrmast byn, och Per-Larsa-
grynnan, ut mot dlven.

Minsbyberget mhnsbtbbrla - NK: berg vid Minsbyn. - Storb. Tk 25M NO. -
Berget iir inte siirskilt vidstriickt men brant och markerat. Det benhmns dven
Storberget.I Piliinge ir Mdnsbyberget namnph.det berg som pi Gn 37 NO och Tk
25M NV benhmns Stortrdskberget.Detta diirfor att det frin Pil2inge sett ligger it
Minsbyhillet.

Mflsgrynnan mQsgrbyna - NK: grund utanfor Storon. Misgrundet Tk 25M SO. -
Misar brukar hilla till diir. Har iiven kallats Tifutsgrynnan.

Miirgenmtbryan - NK: iilvf6ra vid Sangis. - Den djupaste blvfiran brukar beniimnas
miirgen. Namnet M. har narmast appellativ karaktiir.

Mbkarbackenmbqkarbd&an -NK: hojd pi nr 1 Kiilsjiirv och nr 10 Gammelgirden.

- Det iir gott om m@qkar mokar'padda' diir. Paddan har spelat en viss roll i
folktron. Jfr hiirom Pellijeff 1967a s 76.

Miikarronningenmbqkay4rugan-NK: iingsmark pi nr 4 i Ryssbiilt. - Jfr foregflen-
de namn.

Mbrholmenrndqrhbhman-To:1. holmeif dBjumistrlisketvidbynBjumistriisk. -
Forleden dr mdra'myra'. Det finns ovanligt mycket myror pi holmen. Kallas
numera vanligen Storholmen. 2. udde pi ostra sidan av Siksundson scider om
Sikniis. - Morholmen Tk 25M SV.

Miirniiset rndqrnhsa -NK: udde pfl nr L i Stortrask. - I bida dessa namn ingir som
forled ordet mora m&qr dialektens beteckning for djuret myra,formica. Jfr dven
Pissmdrskogen nedan.

Miirnismyranmtftqnasmoyra-NK: myrvid Stortriisk. - Liggervid Mdrniisetovan.
Uppteckningen mtQqn- ovan torde vara fel fdr m@Wn-.
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MiirnEisudde n mqqrnas6d4r - NK: skogsudde pi nr L9 i Ytterbyn' - Se betriiffande

forleden Morniiset ovan. Pi udden finns stora miingder myrstackar. Man bor

snarast ttinka sig att iiven den htir lokalen ursprungligen hetat *Mdrnluet, som

sedan fitt ett epexegetiskt tilliigg -udden'

Mtirkdalen mdrkddn- NK: myr i Pilzinge. - Morkdalen Tk 25M SV. - Myren iir

smal och ligger riitt djupt nere. Den iir alltsfl ganska skuggig'

Mdrkril mdrkrb - To: slfltterhng, numera delvis

torde ett skuggigt l[ge ha foranlett namnet.
lindor inom Sikniis . - Aven hiir

Mtirttriisket mdyhska-sjoarNK:l.norromVinafjbrden'-MorttriisketGn3TNO
(.23), Tk 25M NO, S<i. Z. vid girden Morttriisk. - St. Morttr. Gn 37 NO (.30),

Morttriisket Tk 25M NO. - Har dven benimnts Storrndrttriisket stQqrmo1rAska'

Ett stycke norr d6rom ligger Lill-Morttri)sketlaTlmilydska-L' Morttr. Gn 37 NO

(.28); Li[-Morttriisket Tk 25M NO. - To: oster om Forsbyn i Yttermorj?irv. -
vroi o. Gn 30 SV (.34), Morttriisket Tk 25M NV. - Det finns mort i sion.

Mortviken mdfvbfia - vikar NK: 1. i det stora Mjotriisket norr om Rian och

Gammelgiri"n. -Mortuiken ek. - I viken finnsbl amort.2. i Kroktriisketi Rian'

- Man fir slillan annan fisk iin mort dir.

Mdrflekviket mhlle_kv@1ka - NK: vik pi vastra sidan av Bodtriisket lbngst osterut i
socknen. - Har enligt uppgift varit lekplats for mort'

Narkiskatan ndrkxkbdan- To: nordligaste udden pi Viistanniisedet i Morjiirvtriis-

ket. - Narkiskatan ek. - Forleden br sZikerligen overtagen frin det samiska niarka

'udde'.

Nederst-Grantjiirnen ni"re\lgrqn\Si.n - NK: tjiirn i Gammelgirden. - Ned. Grantj'

Gn37 NO, Nederst-Grantj. Tk 25M NO. - Ar den nedersta i en rad tjiirnar'

Nederstkvarnforsen nb,rap[kwo4Jop4 - NK: fors i Lombiilven vid Stortrisk' - vid

den forutvarande Nederstkvarnei, den sydligaste av tre kvarnar i iilven'

Nedersttjiirnen nb,ras[lstn - NK: tjiirn i Rian. - Nedersttj. Tk 25M NO'

Nedett-Grubbannarat -(rdpan-To: fors i Kalixiilvenp6 ostra sidan av Neupolaoren

i byn Kamlunge. - & nu-n pi en del av forsen Neupola eller kanske alternativt

namn pi hela formen. Nedett- = nedefter 'nerfrt, nedanfor''

Nedre-Sm&triisket nb"dresmdtreska - NK: sjo i Gammelgirden' - Ned' Smfltriisket

Tk 25M NO. - Kallas vanligen Nedretriisket'

Nedresundet nadrasQnda- Tci: sund mellan Grantriisket och smitriisken i overmor-

jiirv. - Diir finnJtiv en ett Ovresundet'

Nedretriisketni"dratriaka-NK:sjoiGammelgirden'_Ned.SmitriisketTk25M
NO. - Det vanliga namnet pi den sjo som dven kallas Nedre-smdtriisket.

Nelrlpolandr4pbla-To:fors i Kalixiilven mellan Kamlunge och Marieberg. - Nepola-

forsen ek. - Namnet kan inte hiirledas ur svenskt sprflkgods. Det bor alltsfl antas
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ha finskt ursprung. Forsen iir bingstyrig med besvdrliga partier. Efterleden ser ut
att kunna vara det finska pula'kld'mma, knipa', och forleden kan mojligen vara
finskans niva'strid strom', alltsi 'forsklimman, forsknipan'. Man har 6ven be-
ndmnt den Neupolaforsen. Marieberg har haft en laxpata dir pi ostra sidan av
iilven. Ett alternativt namnpiforsen, eller en del ddrav , dr Nedett-Grubbanovan.

Neupolaiiren rubr4polabq4- To: stengrund mitt i forsen Neupola ovan. - Neupola-
riren Tk 25M NV. - Kallas hven i den nhrmaste omgivningen vanligen endast
Oren.

Nickgiirdan naludacha- NK: iker pi nr L i piliinge. - Nigon Nils (Mcfte) har tagit
upp den.

Nicktriidet n{tstrhra - NK: odling pi nr 2 i Piliinge. - En Nils brot marken.
Nikarudden nikarbda - NK: (forr) odlad jord pi Stormyran i Minsbyn. - En

undantagsgubbe som kallades Nikagubbenbrakade forr med sklira biirga foder till
sina getter dar. Nika efter en finsk form av namnet M/s.

Nikobacken nikobdkan - NK: girdsbacke pi nr 6 i Ytterbyn. - Efter en dldre 6gare
Nils; Niko br en finsk form av namnet.

Nilstomasatallen ni!;t1masatbln - NK: tall vid Korpiki. - En handelsresande Nils
Tomasson hiingde sig i tallen i borjan av 1900-talet.

Nisstomasaudden rust6masabdn - NK: udde oster om Stortrdskdlvens inflode i
Bodtriisket. - En lapp Nils Tomasson har forr haft en kita d?ir.

Nordb. Tk 26M SV; oster om girden Bredtriisk. Se N)rdbiicken.

Nordanfj drden se Norrfj iirden.

Nordantillgrandetnbqhafilgrdna-NK: grund i Kalix?ilven vid Borjelsbyn. - I norra
6nden av Borjelsbyselet under Lingforsen.

Nordanvikheden noqhavekhd.ra - NK: hojdstriickning i Ryssbiilt. - Str?icker sig
norr om myren Ldngviken.

Norrfjiirden ndrfjan-NK: havsvik i vinafjzirden. -Norrfj. Gn 37 No, Norrfjiirden
Tk 25M so. - Ligger norr om den stora vdnafjiirden, och har tiven kallats
N ordanfj drden n[Whafj (n, ritteligen'nordi.-fj drden'.

Norrkalvarnandrkbllan - Tci: gemensamt namn pi ett par vikar i f d sjon Kosjiirv.
- Norrkalvarna Tk 25M NV. - Ibland har man skilt pi Lillkalven ltlkbkven och
Storkalven stQqrkbWan Vikarna har betraktats som kalvar till den stora sjrin
KosjIirv. Jfr Sorkalven.

Norrslumpen ndplbqmpan - To: dng, f d vik av den numera uppgrundade sjon
Bjumistriisket (Gn 37 NV). - I norra hnden pA sjon. Jfr Slumpen.

Norrerstryggen nbres[rdygen -NK; riitt markerad hojdstriickning vid Bjrirkfors. -
Norrerstryggen Tk 25M No. - Ar den nordligaste dnden pi en ling strdcka
hedland iinda nerifrin Sangis.
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Norrfltsio nbrqtsrbu - NK: myr i socknens nordligaste del, vister om Inr. och Ytt.
Kallberget Gn 30 SO. - Beskrivs som "surmark", och innehiller siikerligen en

Stergivning av det finska suo'karr, moras'.

Not-
holmen ndrythahman - NK: del av Matholmen i Ytterbyn. - Notholmenirron,
Bjdrl<skdret i sydvtist och Matholmen i sydost 6r numera sammanvuxna till vad
som nu benEmns med sistnimnda namn. Detta komplex dr sedan sammanvuxet
med Torrvedsholmen och denna i sin tur med fastlandet. - To: holme i norra delen
av Kamlungetriisket. - Noth. Gn 30 SV, Notholmen Tk 25M NV.
jiilpen w ndrytlhbpa - NK: strandremsa pi Ronnudden i Piliinge. - Ordet iolp
jal1p, j6lpa betecknar'stiille diir man drar upp noten, upptagningsvak vid vinter-
fiske'. Se O. Hogberg, Fiske i Lule skiirgird, SL L926 s 39.

triisket ndqtrb"ska - sjoar Tci: /. i norra delen av Bondersbyn. -Nottr. Gn 37 NO
(.33), Nottriisket Tk 25M NV. - Sjon dr sedan liinge torrlagd.2. soder om byn
Yttermorjiirv. - Nottriisket Tk 25M NV. - Ar numera praktiskt taget torrlagd.
viken nQ4tv -bt^ka - vikar NK: 1. av f d sj <in Kiilsj iirv. - Vid Notvikmyran Tk 25M
NO. - Forr drog man not ddr. 2. pi Fiileson i Ytterbyn. - Ar en gammal
notfiskeplats.
oren nQqtqq4-To: udde pfl ostra sidan av Siksundstin. - Notoren Tk 25M SV.

Nottrlskkiilennqqtre"sksstn-To vidstriickt bergsomride vhster om byn Yttermor-

jarv. - Morj?irvkolen Gn 30 SV, Morajiirvkolen Tk 25M NV. - Namngiven efter

lliget strax vbster om den numera uppgrundad e sion Nottriisket. Nottrdskkdlen dn

det namn som Morjiirvborna nyttjar, i andra byar har omridet brukat benhmnas

Morajiirvkolen.

Nottrlsktjiirten nQqtraskysin - To: tjiirn i byn Yttermorj2irv. - SnirtrZisktj. Gn 30

SV, Snirtrtisktjiirnen Tk 25M NV. - Ligger frin byn sett strax hitom f d Nottriis-

ket. IJar dven bendmnts Snd'rtritsktiiirnen.

Ny-
bronndAbrbr4 - broar NK: 7. pi nr 3 i Rian. - Aven benitmnd Halvvdgshiillbron'

2. Ny bro over Trflngsundbiicken i Ytterbyn. 3. Den nya bron over dlven pfl E 4 i

Sangis.

bruket ndybrbqka - NK: 1. bydel i Gammelgarden. - Nybruket Gn 37 NO.

2. odlade ffarker i Korpik6, L. Lapptriisk, Minsbyn, Rian, RyssbiiLlt, Sangis och

Storcin.
dalenndydit4 - To: ikerteg i Tjiirutrask. - Beniimnd efter liiget vid Nygirden Tk

25M NV. Forr fanns diir tjiirdalar.
grundet n&ygrbaa - To: sk2irgirdsholme soder om St. Firon vid sikniis. - Ny-

grund Gn 37 NV, NYgrundet Tk 25M SV.

g"yrrrr* ndygrbyna- NK: holme oster om skarven, Storon. - Nygrynnan Gn37

SO, Tk ZSM SO. - 1'o: grynna sydost om Rinon. - Nygrundet ek. - Uppges vara

en strommingsgrynna.
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Ny-
giirdan ndadaaha - NK: bngsmark i Ryssbiilt. Aven namn pfr odlade marker i
Gammelgirden, Piliinge, Rolfs, Strikaniis och Ytterbyn.
landet ndyliyta - NK: strandiing pL nr 2 i Rian. - Upptecknaren gissar att man
kanske haft rotsaks- eller potatisland dilr. Snarast iir det dock liiget pi stranden
som friranlett namngivningen. - To: lindor i Soren. - val en 6ker som nyligen
lagts igen till ?ingsmark eller bete.
leden n$ylqra - NK: skogsis vid Kiilsjiirv. - Nyliden Gn37 NO, Tk 25M NO. -
Senare leden kan inte vara ordetlid, utan det miste rora sig om led,fdrdvdg, etc.
Har iiven kallats Nyledheden.
skatten ndyskfu@ - NK: beniimning pi nya marker som vid storskiftet tillfdll
Bodtriisk, Korpiki och Minsbyn.
trldena n Qytrqra-NK:I. iker pi nr 1 i Piliinge. 2. odlad mark pi nr 5 i Ryssbiilt.
varpetndyvkrpa-Td: udde pi v?istra sidan av Rflnon. - Forr har man brukat dra
not fcir sik och loja hiir. Kallas dven Nyvarpudden.

Nybruksqialan nbbroql<smj6han - To: brant sandstrand pA ostra sidan av Kalixiil-
ven i Marieberg. - Vid girden Nybruket Tk 25M NV. Har dven bendmnts
Svalubacken, om forleden se Svalugrundet.

Nygflrdsdalen nbgoSQd4 - NK: skogbeviixt backe pi nr 5 i Rian. - Ligger under
Nygdrdama. Frirr fanns diir tjiirdalar.

Nylidhultet nhlthdt4lta - To: uppges av upptecknaren vara ett mycket stort "brdnn-
land" i socknens nordligaste del. - Stor-Nylidhultet Tk 26M SV. - Upptecknaren
menar att Ny- kan ha syftat pi den nya (lov)skog som vuxit upp efter branden,
eller att girdenNylideniovermorj2irvkan ha haft nigon befattning med omridet.
Sistniimnda tolkning torde vara att fciredra.

Nyniisgrynnan nhnasgrdana - NK: grund i Kalixiilven vid Strikantis. - utanfor
bydelen Nyruris i byn. Ar numera hopviixt med Grynnan Gn 37 NO, Tk 25M NO.

Nflkrudden n dkrbda -T;5: slittermyr i Bondersbyn. - Beliigen nigonstans i trakten
av Holandsmyren Gn 37 No. Forleden iLr adj ndk 'dilig, iiven illaluktande' etc.

N&lhuset m,rui2hhdqsr - NK: fors i Kalixiilven vid Akerholmen i Gammelgirden. -
Ar en mycket besviirlig fors, grund, stenig och strid, riskabel att ta sig utfor. Den
har alltsi betraktas som vass som ett ndlhus'nildyna'.

Nfiset nQsa - NK: stor udde i Pelange. Ar hela
Niisskatan i soder tlll Biornholmen i norr. - To:
Gn 30 SV, Tk 25}i,4 SV.

det parti som strdcker sig frfln
udde i Morjf,rvstrdsket. - N6set

Niis-
krokennaskrbqian-To: vik i nordviistra delen av Morjiirvavan, Overmorjiirv. -
En markerad krok oster om Niiset ovan.
skatan nSkbtan-NK: udde i Piliinge. -Niisskatan Gn 37 NO, Tk 25M SV. - Ar
den yttersta (sydligaste) spetsen av det stora Nrisel ovan.
udden nasddn - To: den sddra udden pA den halvo dlir byn Tore ligger.
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Niisskatagru ndet nd"skotagrbne -NK: holme i Piliinge . - N?isskatagr. Tk 25M SV. -
Ligger alldeles vid Niisskatan ovan'

Niistmyran nistmbara - NK: myr vid Korpiki. - Ligger intill girdarna i byn.

Niitigrundet nb,ngr&ne - To: litet overvattensgrund utanfor Sikniis. - Niitigrundet

Tk 25M SV. - Man har viil brukat fiska med nZit htir.

Niitiskatauddennansk6taodn -NK: udde i Kroktriisket, Rian. -Niitiskataudden Tk
25M NO.

Niitistangtjernen ni,fistekSStn - To: tjtirn i sodra delen av Bergon' - Nbtistingtj. Tk
25M SV. - Man har enligt uppgift brukat fiska hiir forr, vil med niit.

Ntitistangviken, Lill- och Stor- hlndnstgkv@1ka stdq4atntfikvb1ka-To: vikar i sodra

delen av Bergon. - Stor-N. har en fin hamn, fiskehamn. Niitistiinger: 'torkstill-
ningar for niit'. Bakom formen Nrifi- doljer sig en gammal gen pl netia'med

bortfall av -a och sonantisering av i till l.

Niiver-
bergetnb"varb&r1a-NK: berg vid Lomben. - N2iverb. Gn 30 so, N5verberget Tk

26M SO. - Bergets kraftiga och branta norra del har kallats Niiverberghogstet

nb"verbbnhfifista. Jfr ixen Kolhdgstet ovar
k6lennb,valsi4-To: hogre terriing norr om v6stann6s, nlstan mot overkalix-
grdnsen. - Niiverkolen Gn 30 SV, Niiverkiilen Tk 26M SV.

triisket navaqyd"ska - NK: myr norr om Holmtriisk. - f.d. Niivertriisket Gn37
NO, Niivertriisket Tk 25M NO. - Bendmns ibland dven med den elliptiska
namnformen Niivren nd.yra, som ser ut som en pluralform av ordet niiver. Skall
man kanske tolka detta som 'niverstiillena'?
6n ni"vard -To: sjoholme oster om Bergon. - Niiveron Gn 37 SO, Tk 25M SV. -
Namnen ph Niiver- torde ha betecknat lokaler som varit liimpade for niivertZikt.

Niivertiklubbennh,vankhSban-To: del avNdveron ovan. -Niiveroklubben Tk25M
SV. - Ar hksom en s?irskild, markant del av on, och med ett smalt liigre parti
sammanbunden med denna. Har tidigare varit en stirskild holme.

Ntirdblcken ndhbakan-Tci: biick oster om girden Bredtriisk. - Nordb. Tk 26M SV.

N0rdtjiirnen ndybygln-To: tjiirn i Kamlunge. - Lombtj. Gn 30 SO, Nordtjiirnen Tk
25M NV. - Namngiven efter l?iget l2ingst i nordost inom byns omr6de. Forleden
Ndrd- utgir frin en komparativform ndrdre'nordligare'.

Ntitmyran n@qtm$yra- To: odling i byn Overmorjiirv. - Notmyran ek. - Var forr
kreatursbete.

Ntitosmyran nbtosmdyra- NK: myr i Piliinge. - En upptecknare gissar att f<irleden
innehiller ordennot ochhr.r. Det kan dock inte rora sig om nof, dtremot mojligen
om ndt-, verbet nota 'dra not'. Osd.kert.

Ol-Isaksmyrartosdksmbyra, rbp.aksm$yra - NK: myr i Ytterbyn. - Anna Ronnqvist
anfor ur en skattehandling frin 61 1848 en skrivning Ol-Isacsmyran, som torde
forklara namnet.
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Ol-Knuts bqhkndqs - Tti: litet overvattensgrund norr om Lhgenon. - Ol-Knuts Tk
25M SV. - Nigon Ol-Knutsson har kanske seglat pi dir?

Ollgrundet dlgrbrua - To: holme i Torefjiirden utanftir byn Tore. - Ollgrundet Tk
25M NV. - Forleden 5r personnamnet Olle.

Olltriidet dltrbre - NK: iker pi nr 4 i Piliinge. - En Olle har iigt ikern.

Ollvassen blvdsrg - NK: skogsholme pi nr 9 i Sangis. - Namngiven efter en 6gare.

Lig vid 6lven och hade vasskantade strinder.

Ol-Nilsabrotteto4asabr6ta- NK: litet grund i ytterskiirgirden. - Ol-Nilsabrottet Gn
37 SO, Olnilsbrottet Tk 25M SO. - Siigs ha namngivits efter den forste som

borjade fiska diir. Sjon bryter mot grundet.

Olovtegen i2hot4gan - NK: odlad mark pil nr 2 i Storon. - Efter en forutvarande
iigare..

Olsholmen o qphdtrman-To: udde i byn Tdre. - Orsh. Gn 37 NV, Olsholmen Tk 25M
NV. - Forleden iir sannolikt genitiv till personnamnet Olov, viil efter nflgon som

tidigare bedrivit nigon verksamhet ddr.

Oppmyran dpm{yra - To: myr i norra delen av Torbole. - Oppmyren Gn 37 NV,
Oppmyran Tk 25MNV. - Ar ganskahogt belbgen. At oster ligger Oppmyrheden.

Orm-
backen dymbdkan - NK: viigbacke i Sangis. - Det iir gott om orm diir, siirskilt pi
vflren.
berget drmbbrya - NK: berg i Minsbyn. Ormb. Gn37 NO (.81), Ormberget Tk
25M NO.
skiiret drmslSara- skingirrdsholme vid Siiivisniis. - Ormskiiret Gn 38 NV, Tk 24N
NV/25N SV.
siingen dtmsbga-NK: sten pi v?igen mot Kroktriisket i Rian. - I stenen finns en

figur som liknar avtrycket av en hopringlad (vilande) orm.
udden dtmbfu"t -To: udde pi norra sidan av TjZirutriisket. - Ormudden Gn 30 SV,
^TK26L SO, 26M SV.
inget dtmar7j6e -To:- iing vid Grundtriisket i Viistannds. - Orriingen Gn 30 SV,
Tk 26M SV. - Namnformen On- pi kartorna miste bero pi ett missforstind. En
iing iir knappast riitta platsen for orrar. Med undantagfitr Ormsiingenoyanalger
namnen ph Orm- platser diir det brukar vara gott om orm.

Orr-
berget drbbrla - NK: litet berg soder om Sockentriisket. - Orrberget Tk 26M SO.

gflrdan d@aatra- NK: odlad mark pfl nr L i Piliinge. - En knekt vidnamn Orre
har en ging i tiden iigt marken.
holmen Q2yhbttman - NK: holme i Stortriisket vid Piliinge. - Orrholmen Tk 25M

SV. - Upptecknaren namner att diir vdxer granskog, dir orrar brukar trivas bra.
myran Qymbyra - myrar NK: 1. vid Lomben. - Orrmyren Gn 30 SO, Orrmyran Tk
26M SO. 2. soder om Myrbergstrdsket. - Orrmyren Gn 30 SO, Orrmyran Tk25M
NO.
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Orr-
skatan dtskbtan- To: udde pfl ostra sidan av Ranon. - Orrskatan Gn 37 SO, Tk
25M SO. - Kallas ixen Orrskataudden.
stycket dr_stgylsa-NK: kohiignad pilm}i Paliinge. - En knekt orrehar en g6ng

iigt marken. Niir den iirvdes av hans dotter Johanna fick den namnet Orr-

J ohannasty cket dq ahbryastb Y $ a.

tji*nen drJSLn- NK: tjlirn vid Borjelsbyn. - Det uppges att det finns orre overallt i
skogen diir omkring.
trdsketQytrbska-NK: myrvid Korpik6. Orrtriiskmyren Gn 30 SO, Orrtriisket Tk
25M NO.

orrskatafladan $a drskotaftbrano - To:. en grynna som uppges ligga sydost om

Orrskatanovan. - Liiget iir os6kert, men den iir mojligen identisk med Aiaxarna

Tk 25M SO, som iir ett sjomiitarnamn, helt friimmande for genuin lokal namngiv-

ning. Jfr i ovrigt Fladan ovan.

Orrskatahiillan oSk1nhd,la - NK: grund vid Storon. - Sannolikt identisk med V.
Flytan Sj 101, Tk 25M SO, dven det ett typiskt sjomdtarnamn.

Ovanforsselet bvafopd"la - To: sel i Tcireiilven vid byn Lflngfors' - Ligger ovanfor

Ldngforsen.

Ox-
berget blgsberya - NK: berg vid Gullnoret i Piliinge. - oxberget Tk 25M SV.

hiignen dkshbgna - NK: 1. stort skogsomrflde oster om Mjotriisket inom Gam-

melgirden nr 10. - Omridet avgrbnsades i v6ster av Mjotriisket, i oster av sjon

K2ilsjlirv, i soder av Sigb?icken och i norr av Djupbiicken. Pi de striickor diir ingen

naturlig avgrdnsning fanns hade man stbngsel av timmer. Inom detta vidstrlickta

omride hade man oxar pi sommarbete.2. ettpi liknande sitt avgrbnsat omrflde

frin Bodtriisket mot Mofln i socknens ostra del. - Oxhlignen Tk 25M NO. - Diir
siigs Korpikibonderna ha haft tjurar pi bete.

klubben dkskhbban - To: udde pi nordvtistra sidan av Rinon. - Se betrZiffande

liige Oxklubbv. Tk 25M SV.
tj$irnen dksSSLn - NK: tjiirn i Vinafjiirden. - Oxtjbrnen Tk 25M NO.

triisket dkstri,ska-To: tjiirn i Forsbyn, Yttermorjiirv. - Oxtr' Gn 30 SV, Oxtrbs-

ket Tk 25M NV.
addendksbdry- NK: Udde i sjon Pilkkajiirvi. - Uppges tidigare, jimte niirliggan-

de omride, ha varit inhlignad betesmark for tjurar och tjurkalvar.

viken dksvblka - NK: 1. vik i sodra delen av Bjumistriisket i Niisbyn. - Marken

omkring dr sur och en oxe siigs ha drunknat ditr.2. vik i Pilkkajiirvi vid Oxudden

ovan.
oren dksbq4- NK: ]. skbrgSrdsholme. - oxoren Gn 37 SO, Tk 24N NV/25N SV.

2. holme i Ytterbyn. - Oxoren Tk 25M SO. L Forr hade man oxkalvar pi
sommarbete diir. 3. Udde, forr holme, i Niisbyn.



128

Oxhiignhagen bfushd,ganhbgan - To: tidigare ett stbngsel av grova stockar over

Rinon. - Stiingslet avgriinsade ons sodra del, dit oxar frilr olika byar fordes pi
bete over sommaren; hage hdga: 'stbngsel'. Jft Hagamyran.

Oxhiigrrmyran bfuhdganmeyra - To: myr soder om foregflende'

Palovaarapdluv&ra sv uttal, pdlqvitra fi utt. - Palovaara Gn 37 NO, Pallovaara Tk
25M NO. - Ett finskt namn som i oversiittning blir'brandberget'. Topografiska

kartans Pallo- ?ir fel och ger vilseledande associationer.

Patagiirdanp bnd+eW-NK: odlat omride i Borjelsbyn. - Vid Lingforsen diir man

forr i tiden hade flera pator, ett slags fiskeverken.

Patauddenp btailfu"t -NK: udde pi ostra sidan av iilven vid Bondersbyn. - Pataudden

TK 25M NV.

Paa\rs pdqlas- To: plats i sddra ?inden av Grantrisket i Overmorjiirv. - Man siiger

att en ryss som visst hette Karjalainen bott hiir och dog nigon ging pf, 1930-talet.

Av namnet att doma tycks det kunna rora sig om en ostkarelare, som mdjligen kan

ha hetat Pavel i fornamn, i svensk tolkning Paulus.

Pellfusudden pA\oqsildry - NK: udde pi nr 1 i Borjelsbyn. - Girden Pellhar haft
sommarfiihus diir.

per-Holmsvaget parfuilhmswda - NK: odlad mark inom Borjelsbyn och Rian. -
Ligger ligt; svag: 'svacka, sbnka'.

Per-Jtinsagrynnan perjdnsagrgi11a- NK: grund i ytterskiirgarden, soder om Ytter-
byn. - Kusen Gn 37 SO. - Man anvdnder tycks det om varann dessa bida
namnformer. - To: holme i yttersta skiirgarden. - Per-Jonssongrynnan Gn 37 SO,

Per-Jonsagrynnan Tk 25M SO. - Har vbl namngivits efter nigon som brukat fiska

diir.

Per-Larsagrynnanparlflsagrbyaa- NK: (del av) grund i Kalixiilven vid Mflnsbyn. -
Myrgrynnan Gn 37 NO, Tk 25M NO. - Namnet avser endast den norra udden i
Myrgrynnans ostra del. Den bzirgades forr av en Per-Larsa fr6n Gammelgarden.

Jfr iiven Myrgrynnan ovan.

Petmyranpd.tmilyra-To: 1. myr i sydvZistra delen av byn Yttermorjiirv. - Petm. Gn

30 SV, Petmyran Tk 25M NV. - Nils Petter Larsson frin Yttermotjdrv an s6'pdt
,han S6g-Pet' slog fcirr myren. 2. forr slittermyr soder om Grantjiirnen i sodra

delen av Sikniis.

Pikkutjukapi$uySlqka- NK: undervattensgrund oster om Maloren. - Norri Sj 101.

- Kallas dtven Lill-tjukan, jfr vidare diir. Namnformen Norri [r inte genuin, ett

sjomiitarnamn?

Pilkkabergetpilkabbrya-NK: berg niira byn Pilkkajiirvi i socknens ostligaste del. -
pilkkavaara Gn 30 so, Tk 25M NO. - Berget ligger strax soder om sjon

Pilkkajiirvi. Om forleden se detta namn. Kartorna upptar bergets finska namn-

form med efterleden -vaara'berg'.
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Pilkkajiirvi pilkafirw fi. utt pilklary sv utt. - NK: sjo i socknens ostra del. -
Pilkkaj arvi Gn 30 SO, Tk 25M NO. - En upptecknare upplyser om att en av de s k

finnvbgarna (vintervilgar) har gitt over sjon och menar att viigen over sjon har

varit utmiirkt med "blhckor" huggna i trad pe stranderna. Det finska ordetpilkka

har just en sidan betydelse. Den gamla vinterviigen over sjon tir ocksi utmiirkt pi
iildre generalstabskartan.

Pipktillarmyran pdpysalarmsAra - To: myr vdster om byn Lingforsbacken nira
grbnsen mot R6ne6 socken. - Pipkallarmyren Gn 37 NV, Pipkiillarmyran Tk 25M

NV. - Ingen forklaring foreligger for det siregna namnet.

Fissmdrskogenpismoskdqgan-NK: skogsholme pi nr 4 i byn Strikanbs. - Den lilla

skogkliidda hojden ligger pi en zing d6r myror alltid brukat bygga stackar;

pissmora iir dialektens beteckning for 'ettermyra'. Jfr namnen pL Mdr- ovan.

pitskatanpixkbtan- To: strandparti vid Lingforsen pfl <istra sidan av Kalix?ilven i
Bondersbyn. - Det 6r en mycket brant strand. Forleden Plt- med lingt i stiimmer

inte med Kalixdialektens behandling av detta ljud. Kan vi mojligen h?ir ha att gora

med det finska piitta 'itbrant', varom senast Korhonen 1982 s 88 och s 113f,

siirskilt s 120.

plankmyran phdgkmbyra- NK: odlad mark, forr myr, strax vhster om bebyggelsen i
Bjorkfors. - Med^all sannolikhet har hzir funnits ett plankuppliigg for den

intilliggande sigen i Bjorkfors.

Plankmyrberget pbkgkmorbdrya - NK: mindre berg strax norr om Plankmyran

ovan.

Porravanpo rdvan-NK: iingsmark pi nr L i Ryssbiilt. - Har tidigare varit ensio; ha

p&y'det bubblar' nhr man gflr diir'

porrflngetpo rdr\{6a - NK: iing vid zilven i Korpiki. - Man s6ger n6r man 96r pi
sank mark att "det porrar" under fotterna.

Porsmarken pdpmkrka, m pdpmkrkan - NK: myromride vdster om Sangis. - L', St.

porsmarken Tt ZSV[ NO. : Forleden iir sannolikt vhxtnamnetpors Myrica gale'

En upptecknare upplyser ocksi om att dar vdxer myrpors mbyrpdE som vditen

beniimns pi det lokala milet. Upptecknaren ifriga menar dock att det snarare ror

sig om eti verb pdp'nir vatten eller gyttja bubblar kring fotterna' nbr man gflr i
sank mark. Man kan ocksi siiga att det pdp i skorna nhr man fitt vatten in i dem.

Verbet s6gs dven kunna ha formenpOp. Det troliga 6r nog iindi att det ror sig om

vdxtnamnet pors, itven om vdxten numera inte bendmns si i dialekten'

Portsten Sj 101. - Kallas Grdsiiilgrynnan ellet Ligogrynnan Se dessa. Formen

Portstenen har aldrig brukats genuint. Tycks vara ett sjomiitarnamn.

Portstycketp Qtltsthy$a-NK: 1-2. 6krar pi nr 1 i Piliinge och nr 4 i Ryssbiilt. 3. linda

phnr 4 iYtterbyri. - Lokalerna har beniimnts efter sitt liige intill de portar genom

vagnslider eller ladugirdsl2ingor som forr var ganska vanliga p6 girdarna.
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Potaholmenpbtahfhrnen - Td: lig myrholme i sydostra delen av f d sj<in Kosjiirv. -
Den lilla bdckrinnel som gir diir forbi har vil betecknats som enpota 'biflode'. Jfr
Potadn nedan.

Pota$n pbta(t - NK: gren av Kalixiilven vdster om Salkostholmen i Bondersbyn. -
Forleden dr overtagen frin finskans pudas, gen putaan'dlvgren, biflode'.

Pottarnapd[aru-NK: myrmark i Piliinge, utbuktning frfln Gullnoret. - Jfr foljande.

Potten pdtn - NK: 7. delvis odlad mark pi nr 1 i Korpiki. - Lirg mark, dir det forr
fanns en vattenpcil. 2.liten odling i Minsbyn. - D[r fanns en pott'mycketliten
tjdrn'. 3. iing pi nr 1 i Piliinge. - Den ir sank och blot.

Pottmyran pdtmbAra - NK: myr vid Kiilsjiirv. - Ligger strax soder om den s k
Troskpotten, men det finns en pott dven pA myren. Jfr Potten ovan.

Pylterbacken pbyltarbdkaru - NK: kulle pA nr 4 i B<irjelsbyn. - Upptecknaren
meddelar att d?ir har funnits en handelsbod och menar att namnet har samband
medverbetpyltrapdyltar 'idkasmthandel, nasa'. Har6venkallatsRikabacken jfr
detta.

Pysen Sj 102. Se Svarten.

Pfiliingberget pilhgbbrp - NK: berg i PfllZinge. - Degerberget Gn 37 NO, Tk 25M
SO. - Ar det klart dominerande berget vid byn Piliinge. Kallas aven Degerberget,
ett helt motiverat namn.

Pflliingfjiirden puhgflery-NK: havsvik i Pe16nge. - Pelangfj .

den Tk 25M SV. - Kallas i byn vanligen endast" Fjrirden.
nflgon g6ng hora" Jfr i ovrigt Rdnofjiirden.

Gn 37 I\iO, PAlangfjair-
Aven Viken\kan man

Ff,liinggraven puhggrqva- NK: myr i Pflliinge. - Storgraven Gn 37 NO, P
ven Tk 25M SO . - Bhcken genom myren dr delvis grhvd, er grav.

Piliingmyran pilhgmdyrc - NK: myr i Strikands. - Pflliingesmyren Gn 37 NO,
Piliingmyran Tk 25M so. - Namnet av att myren ligger mot grdnsen till paliinge.

Pflliingtriisketpirhgtrd,gka - NK: fcirutvarande sjo inom P&liinge. - S. Rentrdsket Gn
37 NO, Tk 25M SO. - Nigon bestiimning Sodra har inte varit bruklig. Ddremot
har man kunnat sdga Pdldng-Rentrdsket, se nedan, eller enbart R entriisket,som di
dven har avsett kartornas N. Rentrdsket. I StrAkaniis har den sodra sjon etminsto-
ne forr kallats Ovretrdsket.

Pflliinginpilhtg@ - NK: kort i i Piliinge. - Namnet avser den korta strackan frin
Kvarntrhsket till den stora havsfjiirden. I byn endast beniimnd ,zin.

Pflliing-Rentriisket pilhryrdntraske - NK: forutvarande sjii inom Piliinge. - S. Ren-
triisket Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Alternativ beniimning ph Pdldngtrdsket ovan.
Se vidare detta.

Pflldng-Stortriisket pilhtgstbr1|raska - NK: stor sjo till storsta delen inom Piliinge. -
Stortrisket Gn37 NO, Tk 25M sv. - En bendmning som ibland har anvdnts av
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utombys folk. I Piliinge sdger man endast Stortriisket,liksom vanligtvis dven i
socknen for ovrig

Ragamyran rbgamsyra - To: rnyr oster om Lflngfors vid Torealven. - Ragamyran

Tk 25M NV. - 6rdet rage rdga el r a betecknar 'liten torrtall' som v6xer pi
myrarna.

Ragamyrarna rbgam@yran _ 'fo myrmarker i sodra delen av Sikniis. - Samma

forled som i foreg6ende namn.

Raggdynan r@grtpyna-To: dominerande berg i Bondersbyn, vaster om KalixSlven.

- Raggdynan Gn 37 NO, Tk 25M NV. - P6 toppen av berget finns en stor kal fliick

som lyser vit och syns vida omkring. Det siigs att berget stundom ir omgivet av tdtt

dis, som kommer det att likna ett dimbolster. Ordet ragg rag betyder 'rimfrost',

skum' etc. P& a;rten kallas herget vannigen endast Dynan.

Rakamyran rbkam$t1ra - NK: rnyr vid Flolmtriisk. - Rakamyran Tk 25M NO. ^
Forleden Rcka- sigs syfta pi 'lingi och spinkigt, aven torrt och kvistigt triid

foretrddesvis barrrrdd' . Hiir tycks alltsi foreligga en (tillfallig?) variant tlll det rag

som ingflr i namnet Ragfrmyran ovart"

Rammelberget rdrnehbbrla - NK: berg invid tatorten Kalix. - Ranrmelberget Tk

25M NO. - Nigot ordrammeltycks inte vara belagt pi orten. Pi andra h6ll finns

6et clhremot med tretydelser som'stenhog, stenrose' etc. Berget h

Renen ren--f o: liten holme vhster om Berghamn i skiirgirden. - Renen Gn 37 S

Tk 25M SO. - Namngivningsorsak okiind. Det ror sig om en obetydlig hol

beviixt med lite lovskog" Nflgra renar torde knappast ha funnits hdr.

Ren-
fuset rd4lofsa - NK: lada pA nr 1 i Ryssbiilt. En ren brukade for liinge sedan gl in i
ladan som alltsi kom att betecknas som ett "renfus", 'renladugird''

holmen rqnhiibman- NK: skoghojd i Ytterbyn. - Renholmen Gn 37 NO, Tk 25M

SO. - Det uppges att man forr haft renar i byn.

myran rdnmbara- myrar NK: 1. norr orn Granan. - St. Renmyren Gn 37 NO,

Stor-Renmy.* rt 25M NO * L. Renmyren Gn 37 NO, Lill-Renmyran Tk 25M

NO. - Vanligtvis talar man om Renmyran, merr ibland skiljer man pi Lill-
Renmyran ltlrdnmbara. som ir en obetydlig del av hela komplexet och s/or-

Renmyran storyr ra.2. sodradelen av Kos (s)-myran i Rolfs. - Renmyran Tk

25M SO. - To: i rsbyn vister om dlven. - Renmyren Gn 37 NO, Renmyran
,IK 25M NV.
skiret rQnssshra - Trj: skiirgirdso soder om R6non. -- Renskdret Gn 37 SO,

Renskir Tk 25M SO.

tjrirnen rQnlSLn - NK: tjSrn inom Rian. - Rentj. Tk 25M NO'

trisket rantreska - NK: 1. sjo soder om Lantjdrv. - RentrhsketGn3T NO, Tk

25M NO. 2. sammanfattande bendmning pl de bflda forutvarande sjoar som p6

Gn 37 NO, Tk 25M SO benSmns N. och s. Rentrrisket. - Den sodra sjon har

vanligen kallats Pdli)ngtrdsket eller Pdliing-Rentriiskel, i Strakanas Ovretrdsket.

Den norra sjon har ddr bendmnts Itritretriicket.
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Rengirdstriisketrdggaplrd,ska-NK:myriKorpikfl. -Reng&rdstrrisketTk25MNO.
- Fdrleden skall sannolikt tolkas rengdrds- med ett av Overkalixrnil p6verkat
uttal av leden Ren-; i svagtryckig stiillning bor diftongen i rqln 'ren' monoftongise-
ras. Det kan piipekas att myren ligger niira byn L. Lapptrdsk, vars namn minner
om tidigare samisk nirvaro i trakten.

Renhiillberget rQnhalbdrla - NK: berg vid Norrfjiirden i byn Vinafj8rden. - Ren-
hiillberget Tk 25M SO. - Namnet skall sannolikt tolkas Ren-hdllberget, inte
Renhiill-berget.

Renskiirspfllen ua r'bnsJSeSpcbho - To: l6gt grund cister arn Renskdrels sydspets. ^-

Ordet spdl finns belagt frin Tore i betydelsen 'smal liten is som loper ut i t e
myr'. Frin Nederlulei finns det i betydelsen 'smal udde' och frin Norrfjiirdeu i
Pitefl kommun i betydelsen 'lflngstrhckt och lflg landstr;icka'. FrAn t ex Lits sn i
Jiimtland fcireligger betydelsen 'svans'. Ordet, som val bcir antas utgi fr6n en tbrm
spard tycks alltsi ha betecknat ett lingsmalt bihang o dyl. Grundet ifriga har
tydligen betecknats som ett sidant bihang till Renskdret"

Repskiret rdps!*b"ra - NK: riitt betydande ri soder orn Bfltskdrsniis" - Repskdret Gn
37 NO, SO, Tk 25M SO. - Okiint vad sorn foranlett namngivningen.

Repskirsgrundetrqps/sepgrdna-NK: liten skiirgirdsholme. -Repskiirsgrundet Gn
37 SO, Tk 25M SO. - Namngivningen bor vril pi nigot siitt ha haft samband med
Repskiiret ovan, trots att grundet ligger ndrmare en halv mil cttrifrfrri.

R.esvarpet resvdrpe NK: liten tjzirn i norra <lelen av Storon. - Resvarpet Gn 25M
SO. - Tidigare ar hhr tydligen funnits ett notvarp. Forleden kan alltsfi tdnkas

form av ris, mfrhdnda med syftning pA en rusgdrd for rrarpet. Jfrvara en forsvag
betrdffande fo eden alternativt uttal uncler Riscreru neCan.

: l" grusgrund i l-flngforsen i Borjelsbyn" * Ar ett garnrnalt
de norr om Bjornholrnen i PAIhnge. -J. stenrev rstanfor Ytterbyn" _-

To: rd"va I nrev norrut frfrn Lhgenon. 2. t''rnrru rrive& strandparti i Soren, .-
Med rev a steniga omrfrden under eller nfrgot cver vettnet. Ofta utskjutande
frfln landl

Reveln rdveln - To: skogsparti sydost om Torbole. - Det inte siirskilt vanliga revel
rd"vah tycks beteckna 'is, rygg av stenskravel, stenbumlingar'. Anmdrkningsvdrt
6r uttalet med lingt e. Jfrhar det ursprungligen siikerligen identiska Riveln nedan,
hven det med kvantitetsvdxling, samt Revelholmen.

Revelberget Gn 30 SV, Tk 25M NV. Se Riveln.

Revelholmen rdvalhdhmerz - NK: sjoholme strax utanfor Ryssbiilt. - Klippan Gn 37
NO, Revelholmen Tk 25M SO. - Forleden hr det nyss ovan ndmnda revel.

Revudden rev@Qr.t - NK: udde i Ytterbyn. - Vid Revet 3. ovan.

Riforsen rdlfbprl- NK: fors i Kalixiilven vid Rian och Minsbyn. - Riforsen Tk 25M
NO. - Namngiven efter liiget vidbyn Rian.

Revet rdve
fiskest alle. 2
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Ri-
stycket rdptbylsa - NK: 6ker pi nr 3 i Borjelsbyn. - Diir har forr stitt en ria.
Akrar eller aridra odlade marker med detta namn finns iiven i Grubbnisudden,
Minsbyn, Piliinge, Strikaniis och Ytterbyn. Aven diir har liiget vid rior varit
namngivningsorsak.
tegen rd,{bgen - NK: iker pi nr 2 i Pilbnge. - En ria 'trosklada' har stitt dbr.

rdfiaen - Tci: 1. teg i sodra delen av Viistannds. - En ria har stitt ddr fort.2.
odlad mark pi Rinon. - D:o.

Ribomsedan rtbomsiru, ua ribamsirure - NK: bakvatten i iilven vid Rian, strax under

Riforsen. - Efter den intilliggande girden Riboms, ett personnamn bildat till
bynamnet.

Riften rd"tJta, ra rd,tJtan - NK: 1. hojdomride vister om Minsbyn. - Riften Tk 25M

NV. 2. Norra delen av Strikaniisberget. - Beskrivs som ett lingstrbckt, bergigt

omrfrde. - To: mycket lAng grusis vdster om byn B jumistriisk. - Betriiffande liiget
jfr den nlrliggande Riftmyran Tk 25M NV. Bjornberget Gn 37 NV, Tk 25M NV
ligger pi Riften. - Nflgot appellativ rift tycks inte finnas, men syftningen har vhl

varit 'sonderskuren, stenig terrhng'. Jfr Roftena nedan.

Rikabacken rtkabbkan - NK: backe pt landsviigen genom Borjelsbyn. - Lig vid
girden Rika : Erika. Ett annat namn var Pylterbacken, se ovan.

Rindorna w ri"lndu- NK: odlad mark pi nr 4 i Ytterbyn. - Rindor(na) ri"Tndan :
'hissjestlnger'.

Ringlatriisket rbghatrd,ske, rbglratrd,ska - To: sjo i socknens viistligaste del. - Ring-

latr. Gn 37 NV, Ringlatriisket Tk 25M NV. - Namnets forled lir ett adjektiv
ringlog, som foreligger i sflviil Kalixmilsform, forsta uttalet, som Rinemfllsform;
sjon ligger intill griinsen mot Rine6. Ordet ifriga betyder'vinglig, ranglig', och

det iir osiikert vad som ligger bakom en sidan karakteristik niir det giiller en sjo.

Mihiinda har den vid vissa vindforhillanden blivit upprord, si att biten vinglat?

Ris-
grynnan rdpsgrbyrua-NK: holme i ?ilven vid Innanbdcken. - Grynnan Gn 37 NO,
Tk 25M NO. - Den 6r beviixt med smibuskar. Kallas dven Grynnan.

holmen rdphbhmen- NK: holme i Norrfjiirden i byn VAnafjlirden. - Rish. Gn 37

NO, TK 25M SO.
myran r@ysmi2yra- NK: myrar i Bodtriisk, Lomben och Sangis. - myrar To: 1.

sydost om byn Smitriisk. - Rismyren Gn 30 SV, Rismyran Tk 25L NO. 2. cister om

Lingsel vid Tore2ilven, inom byn Yttermorj?irv. - Rismyran Tk 25M NV. 3. vid
Marieberg. - Rismyran Tk 25M NV.
ndset r@lsnesa - NK: udde i byn Vinafjiirden. - Har samband med Risholmen

ovan.
rilrdysrb-To: "myrsvacka" dster om Idbiicken i socknens vdstra del. - Uttalet
tir Rfinemfll; ligger niira grhnsen till Rinefl.
tin rr?Iso - NK: 1. o utanfor Bitskiirsniis. - Rison Gn 37 NO, Tk 25M SO. 2. udde i
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N[sbyn. - Rison Gn37 NO, den breda udde diir bebyggelsen Riscigrund Tk 25M
SO ligger.

Ris-

oren r@pbq4, res@q4- NK: holme i Vinafjiirden. - Risoren Gn37 NO. Mojli-
gen = Linggrynnan Tk 25M SO? Generalstabskartan och topografiska kartan
st[mmer inte helt sinsemellan ifriga om kartbilden.
Med undantag for det sekunddra namnet Risniiselsyftar namnen p6.en vegetation
av ris och buskar.

Riveln ivalry - NK: stenigt omride hogt uppe pi Strikaniisberget. - Har dven
bendmnts Stenreveln, en bendmning med snarast appellativ karaktiir. - To: l.
ivalry, ryt ivalo Berg vbster om Kamlungetriisket. - Revelberget Gn 30 SV, Tk
25M NV. - Ar ett hogt och sliitt berg med ett flera hundra meter lingt stenskravel
pi toppen. Namnet avser ursprungligen denna formation men nu ofta hela berget,
som dock dven kan benbmnas Revelberget. Sjiilva Riveln: Reveln Tk 25M NV.
2. rtvaln stort stenfiilt uppe pi Mjotriiskkolen oster om Toreiilven vid Veniksel. -
Fiiltet bestir av huvudstor och storre rullsten. Det har dven kallats Venikselriveln
vb"rugsalrival41. Elementetivel, som inte tycks kunna beliiggas som appellativ, hr
viil att se som en parallellform till det i namnet Reveln ovan ingiende revel och en
avledning trllrev. Miirkliga 6r uttalen med l, inte minst lflngt i, vilket sistniimnda
inte kan vara ursprungligt, eftersom lingt I i dialekten skall ha givit en diftong. Vi
har vdl, liksom i uttalet med langt e i Reveln ovan, att gora med sekundtra och
(mycket?) unga utvecklingar.

Roanrdan-To: hedland norr om Fjilastriisket i Overmorjiirv. - Roan Tk 26M SV.

- Namnet torde innehilla det finska rovamedenbetydelse niirbesliiktad med den
hos hed och med tiflagg av svensk bestiimd artikel. I trakten av Morjiirv-byarna
(obs namnet!) finner man ofta spir av finsk namngivning. Det kan ndmnas att det
intervokaliska y i Tornedalsfinskt uttal tir svagt artikulerat och ofta bortfallet.

Rogiirdan rdWdaaba - NK: tngsmark i Strikan?is. - Rogtirdan Tk 25M NO. -
Forleden dr ro rgq 'vri'. Angen ligger liksom i en vik, en vri.

Rolfsbacken rapbdfuan- NK: hojd i byn Rolfs. - Ar den hojd diir huvudparten av
byns girdar ligger.

Rolkmyran rohkmdyra-NK: odlad marki Korpiki. -RolkmyranTk25MNO. - Pi
den forna myrmarken fanns forr omriden medrolka rdbkabest fem (ur rodhka),
som av olika meddelare beskrivits som 'slemmiga brunroda alger pi stenar i
vattnet, ett slags rod dy, myrrost'.

Ronningen rdrugan-NK: 1. odlad mark, f d myrdng, i Gammelgirden.2. tpt rd4ryu
iingsmark i Strikaniis. - Ronningen finns dven som namn pl hngsmarker eller
odlade marker i Borjelsbyn, Korpiki, Minsbyn, Piliinge, Rian, Rolfs (Vallen),
Sangis, Sockentriisk, Sbnkmyran och Ytterbyn. - To: slittermarker o dyl i Bon-
dersbyn, Grundforsen, Lingsel, Soren och Yttermorjiirv. - Namnen iir bestiimd
form av ronning w rudhning'rojning'.
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Ronningsbicken rbrusbd,&an - NK: blck i Piliinge. - Gir gerrom Storronningen.

Ronningsdrflvjrn rbrusdrd,uja - NK: vattendrag i Gammelgflrden. - Rinner genom

Ronningen.

Ronningsvigenrbrusvdn-NK: gammalstigiPilinge. - Dengirtill Storronningen.

En viig med samma namn finns dven i Strikaniis.

Rossiiren r6sbm-NK: holme Ytterbyn. - Rossoren Gn 37 NO, Tk 25M SO. - En

upptecknare anfor ett lttal r6pQr74 och sdtter forleden i samband med bynamnet

Rolfs, uttalat rop. Uttalet ifriga kan dock hlrrora frin en meddelare som trott pfl

det anforda sambandet. Uttalet Ross- fir vdl antas vara sannolikare, eftersom det

inte kan anses vara ett resultat av en meddelares egna etymologiska funderingar.

Det iir kanske inte helt uteslutet att vi i namnets forled har en relikt av ett iildre

ros(s), russ 'hdst'. Att efterleden ar or eryr framghr dock entydigt av de bida
uppteckningarna. Jfr Sven Rossorgrynnan nedan.

Rossiirgrynnan rb;ryrfyaa - NK: grynna soder om Rossciren ovan. - Slingran Tk
25M SO. - Det stfir helt klart att namnet givits efter liiget i forhillande till
Rossoren. Uttalet ropr- stdmmer dock inte med ett Rossor- utan iterger i stiillet

snarast en form *Rolfsd-. Nigon sidan lokal existerar inte. Man kan anta att

uttalet 2ir att tillskriva samme meddelare som ldmnat dven det alternativa uttalet

for Rossoren Eftersom uttalet rop- inte kan iterge ett Rossor- styrker detta ett

antagande att meddelaren ifriga inte varit helt tillforlitlig, samt att dven hans uttal

av Rossoren fir anses vara osdkert.

Rosvedjekn0ser. rdqswtrrknbrpr"t- To: kulle vid Forsbyn i Yttermorjiirv. - Risved-
jen Tk 25M NV. - Forleden Rosvedie- iir att tolka som 'svedjan i ron'vr\n' , och

kartans namnform Risvedjan iir alltsi felaktig, skall vara Ro-.

Rot-
dalen rdwtdit4 - NK: odlacl mark p6 nr 3 i Piliinge. - Ar liksom ett liigre parti

mellan hogre marker. Har man kanske tagit tjiirrotter diir?

grundet (inre) (d.pdre) rQqtgrbrya- NK: udde pi Fiilescin i Ytterbyn. - Rotgrun-

det Tk 25M SO. - Ar den nordligaste udden pi on och kallas vanligen endast

Rotgrundet. Jfr foljande'
grundet, yttre 6tra rQr|tgrhna - NK: udde pfl Fiileson i Ytterbyn. - Ligger ca

400 m oster om foregiende. Ingen uppgift om vad Rol- isyftar'

heden rOr*thd,ra - To hedland pi nordvdstra sidan av Bergon. - Det uppges att

man fcirr tagit rotter till tjiirbriinning diir.

landet roqtlitte- NK: odlad mark pi nr 1 i Piliinge. - Omkring ir 1930 s6gs man

ha odlat kilrotter diir. En liknande forklaring har givits for samma nu obrukliga

namn i Bodtriisk.
hnget rQqtbrld+e - NK: iing pi Storon. - Siigs ursprungligen ha innehafts av

knektar. Det 6r alltsi ordet rote som ingir hAr, inte rot'

Namnen ph Rot- kan alltsi avse tdkt av tridrotter, odling av (kil)rotter eller

soldatrotes innehav.
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Rudtjtirnen rdq;Sln tjiirnar- NK: 7. vid Kvarnudden i Granin. - Rudtj. Gn 37 NO,
Rudtjlirnen Tk 25M NO. 2. oster om StenbZicken i Rolfs. - Rudtj. Gn 37 NO,
Rudtriisket Tk 25M NO. - Tri : 1. i Marieberg. - Rudtj. Gn 37 NO, Tk 25M NV. 2.
rAWWn nordvhst om girden Bredtrlisk. - Rudtj. Tk 26M SV. - Uttalet iir
Rinemfll, husbonden kom frin Rinei.

Rudtriisket rdqrnb^ska - NK: 1. (forutvarande) tjiirn soder om bydelen Vallen i
Rolfs. - Rudtriisket Tk 25M SO. 2. tjiirnar norr om Rudtriisket 1. - L., St.
Rudtriisket Gn37 NO : Djuptj. resp Nederst-Grantj. Tk 25M NO. - To: strax
norr om byn Soren. - Rudtr. Gn 37 NV, Rudtriisket Tk 25M NV.
Namnen pi Rud- anger att man brukat fiska ruda dar.

Rudden rdda - NK: 7. Sngsmark pi nr 5 i Borjelsbyn. - Var en sumpig skogsmark
som rojts. 2. odlade marker med samma namn finns dven i Gammelgirden,
Minsbyn, Piliinge, Rian och Ytterbyn. -To: rddan slflttermark s<lder om Slum-
pen vid Lilla LapptrZisk. - Det iir ostikert om formerna dr att se som itergivande
ett neutr rudd eller en fem rudda, eftersom ordet inte liingre tycks vara levande i
dialekten. Dess innebord iir dock'rojning'.

Rumpan rdqmpa - NK: odlad mark pi nr 6 i Rolfs. - Det r<!rr sig om en smal remsa
mark, som alltsi kunnat betecknas som en svans.

Rundstycket rdqndstbytsa - NK: 6ker pi nr 2 och 4 i Piliinge. - .A.kern iir rund till
formen.

Rundudden rbqnd6ful- To: udde pi Lbgenon. - Ar den runda udden pi ons ostra
sida, den dZir fyrtecknet stir pi Tk 25M SV.

Ryggen rdygen-NK: skogsis i Lantjiirv. - Ryggen Tk 25M NO. - Har iiven kallats
Mdrttriiskryggen.

Rymmartjiirnen rbmaJsln - To: tjiirn i Viistanfors eller Vdstersidan i Kamlunge. -
Rymmartj. Tk 25M NV. - Jfr foljande. Har kanske nigon liknande orsak.

Rymmaruddenrhmarddn- NK: udde i Stortriiskiilven pi nr 1 i Bodtriisk. - En finsk
flykting har en ging hittats i en hostack pi udden.

Ryssbiiltkvarnenrhy;baltkw64a-NK: backe i Piliinge vid mynningen av Piliingfln.
- Forr fanns d6r en kvarn som Sgdes av byn Ryssbiilt.

Ra-
berget rdbbrya-NK: berg i norra delen av Vinafjiirden. - Riberget Tk 25M SO.

- Forleden iir mihiinda rd'rhghn$.
biickenrdbh,kan-To: liten biick i Forsbyn, Yttermorjiirv. - En rAging mellan tvi
hemman gir liings biicken.
graven rtbgrdva - NK: dike pi nr 1 i Piltinge. - Gir vid en riging.
hrgenrbh6gan -NK: giirdsgird vid en riging mot grannar pi nr 7 i Rolfs. - Aven
en rfiging diir det forr fanns giirdsgird pi nr 1 i Lantjiirv har bendmnts si.
niiset m rdn?.sen - To: udde i byn Soren. - Riniisudden Gn 37 NV, Tk 25M SV.
Har dven kallats Rdndsudden rbrusddn.
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Ra-
trEisket rbtrhska - NK: sjo i Ryssbiilt. - Retrasket Gn 37 NO, Tk 25M SO. -
Grdnsen mot Ytterbyn gir i kanten pi sjon.

Rflgravkdlen rbgrgvSst4 - To: markerad 6s oster om Kamlungetriisket vid Kam-

lungetriisk eller Rigraven. - Ligger vdster om Rdgravtriisket nedan. Jfr detta.

Rflgravtriisk et rcbgrgvtrd,ska -To: sjo i Kamlungetrlsk eller Rigraven. - Rigravtr.
Gn 30 SO, Rigravtriisket Tk 25M NV. - Rdgrav- utg6r fran bebyggelsenamnet

Rdgraven, till rri 'griins'. Bebyggelsen grdnsar mot Yttermorj?irv.

Rhdetrrba-NK:1. myriingv?isterom 6lveniBorjelsbyn' 2. rcbraodladmarkpflnr6
iRolfssamtnrSoL3iYtterbyn.-To: l.rdaslifiteriKamlungetriiskelRigraven.

- Rflet Tk 25M NV. 2. mt-rrbn slflttermark i ostra delen av Overmorjiirv. -
Soldatriet ek. - Av formen NK nr 2. framgir att vi har att gora med ett ord rdd

med en trolig innebcird av sankmark av nfigot slag. Aven ovriga namn torde
innehilla samma ord, men med r bortfallet, en sen form som kan tyda pi att ordet
knappast liingre dr levande i milet. Jfr iiven Ldngrddet ovan samt Dahlstedt L960

s 218ff och Andersson 1984 s 5ff.

Rfrghotmen rqgh{trmen - NK: udde i vanafjirden. - Reh. Gn 37 NO, Righolmen

Tk 25M SO. - Av det anforda uttalet att doma ror det sig om ordet rdg,

sddesslaget, i forleden. Varfcir udden fett detta namn 5r dock svirt att forsti. Den

riitt bergiga udden forefaller knappast att l2impa sig for siidesodling. Men inte

heller rd'riging' eller rd(d)'sankmark' passar in. Namnets innebord 5r alltsi
nigot oklar. Kanske indi rdg?

Rflntin rdnb -To: stor o i Tore skiirgird' - Rinon Gn 37 SO, Tk 25M SO' - Ar den

storsta on i socknens skiirgird. Namnet miste viil h?inga samman med namnet pi
Rinei socken och Rflneblven. Mihiinda har Rine-borna haft intressen pi on,

kanske ifriga om fiske.

Riniifinrden rqrufidn - NK: * To: stor havsfjiird norr och oster om Rinon. -
Piliingefjbrden Gn 37 NO + Storofjiirden Gn 37 SO, Rinofjiirden t Storofjlirden

Tk 25M SO. - Namnet Storofj?irden har knappast varit brukat och med namnet

Pdliingefjdrden avses en mindre vik som tringer in mot byn Piliinge.

Rflniiuddkippurrqruad1si.tpa-To: udde pi Rinon. - Ar den allra sydligaste lilla
spetsen pi Rinon. Helt okiint vad kippa iir for nigot. Knappast kippa'glapp(a)' .

Riiktforsen raktfbprp- To: fors i Kalixiilven just pi grinsen mot Overkalix socken. -
Riiktforsen Tk 26M SV. - Ligger just vid utloppet ur den stora sjon Rdktidrv. Se

nedan.

Riiktjnrv rd,kQbrv - To: stor sjo i socknens allra nordligaste del. - Riiktjiirv Gn 30

SO, Tk 26M SV. * Sjon ligger till storsta delen inom Overkalix socken. Pfl finska

kallas den Rehtiiiirvi, och den svenska namnformen skulle kunna vara en direkt
itergivning dbrav. Det iir dock inte helt siikert att den finska formen 6r den

ursprungliga, eftersom det finska rehti har en abstrakt betydelse 'rbttfram' etc.
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Den finska formen k a n vara en itergivning av en iildre samisk namnform
*Riektajaure, vars forled har en betydelse'rdtvuxen, ej vind (om t ex tr6d)', en
innebord som mycket viil kan ha overforts till sjon ifriga. Det man fiister sig vid
ndr man iakttar sjon pi ort och stille 6r, att den ter sig spikrak. Som riitt svagt
underbyggd fir man nog se den frirklaring som Vahtola 1980 s 224 ger n6r han
menar att Rehti- i ett par tavastliindska ortnamn "torde" betyda 'stor'.

Riiktforsberget raktfesbdrla - To: berg pi Forsntset liingst norrut i socknen. -
Riicktforsbgt ek, Krokforsberget Tk 26M SV. - Berget ligger precis vid Rdktfor-
sen. Namnet Krolcforsbergeltillkommer riitteligen ett strax soder ddrom liggande
berg vid Krokforsen.

Riiktjiirvberget raktlervbd"tla - Tci: markerad bergstriickning oster om sjon R?ikt-
jiirv. - Riiktberget + Riiktjiirvberget Gn 30 SO, Tk 26M SV. - Berget dominerar
scidra delen av sjon, den s k Rdktjdrvdnden.Det har iiven benimnts Rdktjiirvkd-
len, raktjervSSt4.

Riiktjiirvnndenraktlarv(tr1- To: del av sjon R2iktjiirv. - Riiktjiirviinden Tk 26M SV.

- Ar den sridra, avsmalnande delen av Rdktjdrv.

Riiva-
backen revab,ilkan - NK: kulle oster om Niisbyn. - To: mindre hojd inne i sjiilva
(Ytter-)Morjiirv.
heden rh"vahdda -NK:1. skogsland oster om Mansheden. - Riivaheden Tk 25M
NO. 2. ravahdra d:o oster om Bodtriisket, vid socknens ostra grdns.

hidet ravafubpre - NK: odlad mark pi nr 5 i Korpiki. - Rdvar har forr haft hiden
'lyor' ddr. - To: kullar norr om Marieberg. ryt ravah@yran - Rdvam. Tk 25M NV
ligger intill. - Rdvar brukar ha hiden diir. Namnet har halft appellativ karaktiir.
kulorna ri,vakdqhan - NK: sandkullar pinr 2 pA Storon. - Det uppges att rdvar
brukar ha sina "kulor" 'lyor' dhr. Riiva- dr gen plur av riiv.

R6d-
berget r@qbbna, r&bbne - NK: 1. berg vid Lilltriisk i socknens allra nordligaste
del. - Rddb. Gn 30 SO, Rodberget Tk 26M SV, SO. 2. rd\bbrLe berg vid byn
Storsien. - Rodberget Tk 25M NO. - To: berg pi sydviistra sidan av Bergon. -
Rodberget Gn 37 SV, Tk 25M SV. - Siigs ha en rodaktig fiirg.
grundet r$grdna - To: liten holme soder om St. Firon vid Sikn2is. - V?il identisk
med Sissan Tk 25M SV. - Forleden Rod- har som synes siv?il diftongiskt som
monoftongiskt uttal i namnen. I milet har, i varje fall tidigare, funnits ett adj req
med en betydelse 'brokig, sprdcklig', ursprungligen viil'rodbrokig'. Den fiirg det
betecknat kan vZil snarast beskrivas som 'rostrod'. Numera tycks detta uttal vara
utdott i dialekten, och rod heter nu alltid ro. Det diftongiska uttalet finns alltsi
kvar endast i vissa ortnamn och anger att marken eller vegetationen haft en
blekrod eller rostrod fiirg.
hiillan rdqhdla - NK: udde i Vinafjiirden. - Rodhiillan Tk 25M SO.

Riidflokmyr an? rgqfto kmdA ra -NK: myr vid Kiilsj iirv. - Rodfl okm. Tk 25M NO. -
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Namnet ser utan tvekan ut att innehilla vditnamnet rodfLoka. Det iir dock hogst

osbkert om rodflokan over huvud finns si lingt norrut. Dessutom iir en myr inte

heller rZitta viixtplatsen for denna vdxt. Myren har ett (rod)spriickligt utseende,

och det "vdter grovstammig rodaktig flok dhr" enligt en meddelare. Namnet kan

f o iiven tolkas "roda flokmyren", ochflok kan vara beniimning p5 n6gon annan

viixt, okbnt vilken. Myren iir tuvig och sank, och har enligt en annan uppgift

kallats RddflottmYran nedan.

Rtidflottmyran? rqffiotmdyra - NK: alternativt namn ph Rodflokmyran ovan. -
Rodflokm. Tk 25M NO. - Enligt den meddelare som uppgett denna namnform

hZinfor den sig till begreppet flottdy, dvs en (sank) myr diir det finns flott-tuvor,

alltsi ett gungfly. Vilken av formerna Rddflok- och Rddflott- som skall ges

foretriide iir vanskligt att avgora.

Rddhiillgrundet r@qhalgr64e - NK: grund vid Vinafjiirden' - Rodhiillgrundet Tk
25M SO. - Ligger utanfor Rddhdllan ovan.

Rtidmossamyran rdqmosambyra myrar- NK: 1. norr om Pfll2inge. - Namn efter

viixtlighet. En meddelare beskriver r@W som en fiirg "ungefdr mellan rott och

sot,,. 2. i Sangis. - Rodmossamyran ek. 3. vid Hlillfors. - Rodmossamyr. ek. -
Namnens forled dt rddmossa, en mossart.

Rtiftena rdfta - NK: bergknallar norr om Storberget i Korpikt. - Upptecknaren

anfor ett rofte rbft, rdfia med en betydelse 'sonderskuren, stenig terrdng, "skra-

vel" '. Namnformen bor vbl ses som en variant till det tidigare anforda Rifien, som

dock tycks vara femininum.

Riinnudden rdqnqQry uddar - NK: /. i Piliinge. - Ronnudden Gn 37 NO, Tk 25M

SV. 2. i Mjotrasket under Rian. - Ddt vdxer rdnn.

Riinnviken rdqnvblka - NK: vik p6 Storon. - To: vik i sodra delen av Rinon.

Riinniiren r@qnbq4holmar - NK: vid Bitsk2irsn6s. - Ronnoren Gn 37 NO, Tk 25M

SO. - To: ]L sydvzist om R6non. - L. Huvon Gn37 SO, Tk 25M SO.2. oster om

Rinon. - Ronnoren Gn37 SO, Tk 25M SO.

Forled [r tridnamnet ronn rqqn.

Riinnbiicksberget rdmbalcsbbrya - NK: mindre berg vid Gammelgirden. - Forle-

den tir gen av personnamnet Rdnnbiick.

Rfinnvikudd en rt. rbqnvekQQu- NK: udde pi storon. - Rorviksudden Gn 37 so,
R<innviksudden Tk 25M SO. - Vid Rdnnviken ovan.

Rdr-
avan rdrbvan - NK: myr p6 Ytterbyn nr 15. - En upptecknare upplyser om att

myrvattnet iir jiirnhaltigt samt att, nbr vattnet i biicken darifren tidvis stir stilla, si
blir det rott, och man talar di om rdrbhka rddrolka (ifr Rolkmyran ovan). -
Namnets forled iir dock inte rod utan ror'vass'.
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Rtir-

myranrQrmbyramyrar -NK: / . nordvdst om girdarna i Gammelgirden. - Rorm.
Tk 25M NO. 2. it sydviist frin Innanbicken och Rolfs. - Rormyren Gn 37 NO,
Rormyran Tk 25M so. - Myrar med detta namn finns iiven i Korpika, Kzilsjiirv,
Niisbyn, Piliinge, Rian, sangis och Strflkaniis. - To: 1. i norra delen av sikniis. 2.
viister om Stjikutr?isket i Sikniis. - Myrar med detta namn finns dven i Grundfors-
backen, Hatatrbsk och Okvattnet samt p[ Rinrin.
skatan rQpkbtan - To: udde pi norra sidan av Grantrdsket i Overmorjiirv.
skiirden ndplgAha - To: tj?irn pi Siksundson vid Sikniis. - Rortjern ek. - Namnet
vittnar om att man skordat vass ddr. Har dven kallats Rortji)rnen.
tjiirnen nifylntjdrnar-To: 1. vdster om byn St. Lapptriisket. -Rortj. Gn 37 NO,
Rcirtriisktj. Tk 25M NV. 2. pi Siksundson vid Sikniis. -:- Samma som Rdrskdrden
ovan, se detta.
triisket rdtraske - NK: ndstan uttorkad sjo vid Lantj?irv. - Rortr. Gn 37 NO,
Rortriisket Tk 25M No. - To: torrlagd sjo, nu slitter vdster om St. Lapptriisk. -
Rortriisket Tk 25M NV.
udden r&rbd.n - To: udde pi viistra sidan av Gliddtresket vid Veniksel.
viken r$rv@yka - NK: vik i Piliinge. - S<ider om Rorvikudden Tk 25M SV.
iingena r@rby1{4a -NK: slittermarker vid Korpik6. - Rotiingarne ek; vid Nedre-
varpet Tk 25M No. - De talrika namnen pil Ror- rdr(a) vittnar viiltaligt om den
betydelse man forr tillmhtte vasstdkten.

Riirmossarfidet r&rmosarbra - NK: myr nordost om Niisbyn. - Namnet bor tolkas
som 'mossarfldet diir det viixer ror'. Jfr dven Rddet ovan.

Rtirmyrgryvjanr$rmgrgr$u1a-NK: biickvid Korpiki. - Dvs biicken som kommer
frin Rormyran : Ov., Ned. Rormyran Tk 25M NO.

Riisladan r@slbro - NK: lada pi nr 5 i Piliinge. - Det finns ett stenrose i niirheten.

Sadinvaaranvtomasfllyarayqbma-NK: myri socknens nordostra horn. - Saadinva-
aravuoma Gn 30 So. Sadinvaaranvuoma Tk 26M So. - Det rent finska namnet
kan civersiittas'fl akabergmyren'.

Sakrimyran shkrumgyra- NK: myr vdster om Homyrfors. - Sakrim. Tk 25M NO. -
To: myr i Kamlunge. - Forleden 6r personnamnet Sakri, Zakarias.

Salkostholmensdlkosthhlrman-To: holme i KalixiilvenvidBondersbyn. - Sarkosth.
ek, Salkosth. Gn37 NO, Salkostholmen Tk 25M l.IV. - Holmen dr namngiven
efter sitt liige mitt i forsen Salkost, det i trakten vanliga namnet pi forsen ifriga,
som dock inte finns upptecknat. Se betriiffande forklaringen under,larkosfnedan.

Salkosthuvudet sdlkosth$q.ra - Tri: borjan av forsen salkost, jfr ndrmast ovan.
Efterleden -huvud stir har fdr forshuvud, som dr den vanliga beteckningen for det
allra fcirsta stromfallet i forsar.

Salsriet sdlsrrba - NK: iing pA nr 2 i Bodtriisk. - Har forr tillhort girden SaIr, varom
se ONON 7 A s 93. Jfr iiven Rddet och Ldngrddet.
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Salttriisket, Lill- och Stor- IaylsQltreske stdr4ryqltraska - NK: sjoar norr om titorten
Kalix. - L., St. Salttriisket Gn37 NO, Lill-Salttresket, Stor-Salttrlisket Tk 25M

NO. - Vad forleden Salt- inamnen syftar pi br oklart. De ligger sfl hogt att de inte
pi tusentals ir har haft kontakt med havet.

Samelgrundet sdmalgrbra - NK: 1. grund i iilven vid Rian. - Efter girden Samel i
byn.2. skogsholme pi lnfjiirden i Ytterbyn. - Aven den namngiven efter girden
Samel ibyn.

Samiklandet skmti1lQda- To: hedland i norra delen av Vdstannis i Overmorjiirv. -
Sandviklandet Tk 26M SV. - Det iir v?il inte helt uteslutet att forleden Samik-

iterger ett Sandvik-.

Sand-

backen w sanbdku- NK: kulle i Strikaniis. - Tycks motsvara Hedarna Tk 25M

NO.
bale(t) sanbdla - To: sandfiilt pi Mjotr?iskkolen oster om byn Veniksel. - Diir
intill ligger Sandbalmyran : Sandbalmyrorna Tk 25M NV. - Eftetleden -bale

med bl a dentalt / erbjuder inga siikra anknytningar. Man kan mojligen gissa pi ett
finskt palo'brand, sved'.

biicken sdnbakan - NK: b?ick vid Mansheden. - Stor-Sandbbcken Tk 25M NO'
driivjan shndrd,ula- NK: sjiilw2ixande iing pi Storon. - Ar en sank stranddng.

Diir intill ligger Sanddriivieudden skndrawQful - Sanddr?ivjeudden Tk 25M SO.

grunden sangr&na - To: tvi holmar oster om Bergon. - Inre, Yttre Sandgrundet

Gn 37 NO, Lovgrundet - Ytt. Sandgrundet Tk 25M SV' - Den nordliga har

kallats Lovgrundet, jfr detta, men aven Ldvoren,lov@tl4.Det yttre grundet har

bendmnts Sandgrynnan.
grundet saggrLrua - NK: sklirgirdsholme oster om Bitskiirsn?is. - Sandgr. Gn 37

NO, Honsungen Tk 24N NV/25N SV. - Det genuina namnet torde vara Sand-

grundet;Honsungen kan vara sent pihittat, sjomiitarnamn? Upptriider tidigast pi
sj 101.

grynnan sar? grdyna-NK: holme i iilven utanfor Str6kaniis. - Grynnan Gn 37 NO,
Tk 25M NO. - ben kallas dven endast Grynnan. Aven del av Myrgrynnan ovarr

bendmns Sandgrynnan. - To: alternativt namn pi Yttre Sandgrundet ovan.

halsen sanhdpan - NK: smalt, hogre och torrare land i Pil?ing. - Ligger mellan

Lilldegermyrin och Empomyran strax vlster om Degerberget. - To: sand6s vtster
om byn Veniksel. - Sandhalshedarna Tk 25L NO.
heden sanhd,ra - NK: skogsskiften i Pil2inge och Ytterbyn. - Relativt hogt

beliigna sandiga tallhedar. -Toi sdthera hedland i vbstra delen av Vdstannhs. -
Strax vister om Vhstanniisberget.
holmen sanhdbman - NK: holme utanfor Ytterbyn. - Sandholmen ek, Nordan-
skiir Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Det rikssprikliga uttalet anger klart att namnet

Nordanskiir iir sent tillkommet och inte en genuin lokal namngivning. - To: udde i
Tore. - Sandviksudden Gn 37 NV, Sandholmen Tk 25M NV. - Sandholmen ir
det genuina namnet, Sandviksuddenkomviil i bruk i och med att den industriella
verksamheten flyttade dit.
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Sand-

knosen sarykn&Tsry - NK: langstrhckt, skogbevdxt sandis i Bodtriisk.

lh(n) sanl1a - To: sandbank pi norra delen av L. Firon utanfor Sikniis. -
Namnets efterled dr detld som ingir bl a i bynamnet SvartldiEdefors sn, och som

hos Nordlinder 1887 (sL VI:3) s 13 anges betyda',lflg sandstrand'. Namnet finns

iiven pfl ett par stiillen i RAnei sn med syftning pi strandremsor.

reyet sdtrbva - NK: udde ut mot havet i Piliinge, soder om Bjornholmen. - Jfr

Revet ovan.
slitten sanp[d,ta - Tci: sandslZitt pfr en isstrdckning norr om Bondersbyn. - Sand-

slittan Tk 25M NV.
spilen sansp64 - To: sandis vid Idbiicken vister om byn Lingfors. - For

efterleden se Renski)rsspdleru ovan.

stycket sAnsffiAl;e - NK: frker pfl nr 4 i Rian. - Jordminen hr sandig'

sundet sansQta - NK: sund i Ryssbilt, mellan Lillfjiirden och Viisterfjdrden. -
Sandsundet Tk 25M SO.

sflken? tx sarustQ4ken -To: san<lstrand i Vdstannis, ndra girden Grannhs (30 SV) .

- Efterledens diftong bor snarast antas representera ett gammalt au. I de trakter

det hiir ror sig om kan man dock inte utesluta en Overkalixpiverkan i spriket, och

diftongen skulle i si fall iiven kunna utgA frin gammalt llngt u. Vilket alternativ

man 6n tdnker sig blir efterleden under alla forhillanden oforklarlig.

udden sdnbdn- NK: udde i Sockentrbsket norrut i socknen. - T0: udde pi ostra

sidan av Kamlungetrdsket nhra bebyggelsen Kamlungetrdsk.

viken sanv @1ka - NK: 1 . vik norr om Bitskiirsniis. - Sandviken Gn 37 NO , Tk 25M

SO (namnformen avser snarast den likniimnda bebyggelsen diir.) Viken har dven

kallats Stor-Sandviken stoprp@nv@yka och norr d6rom finns Lil/-Sandviken leLl-

sanv@1ka- Lill-Sandv. Tk 25M SO. 2. vik i Rolfs, soder om vallen. - Sandviken

Tk 25M SO. - Vikar med detta namn finns dven i Gammelgirden (Kiilsjiirv),

Stortrhsk, Vinafjiirden och Ytterbyn. - Td: 1. vikar (2 st) pa Bergon, en pi ons

vdstra sida och en pi dess sodra. 2. vlkpb' nordvdstra sidan av R6non. - Aven i
Tore och Overmorjdrv finns vikar med samma namn.

hsen sanqst"t- NK: hedland oster om byn Kiilsjiirv. - To: sandis i Kamlungetriisk

el Rigraven, norr om N. Sandisb. Gn 30 SO.

sandvikuddarna shnvelkqSan uddar soder om bydelen vallen i Rolfs. - Ligger pi
var sin sida av Sandviken 2. ovan. Den norra har bendmnts Hitre S. hd{re
sbnvek$Qn och den sodra Histre S. (histre'bortre') hdptra shnvekQQn De 6r

tydligen namngivna frin det norr dhrom liggande Vallen.

Sangisfjiirden shgtsfldn - NK: havsfjlrd utanfor byn Sangis. - Sangisfjiirden Gn 37

NO, Tk 25M NO, SO, 24N NVI25N SV. - Den har i Sangis vanligen kallats

Kroksfjtirden, jfr detta.

Sangisin sdgts[ el Sangisiilven sdgtsbfua - NK: den ostra kommundelens domine-

rande vattendrag. - Sangisdlven Gn 37 NO, Tk 25M NO. - Alvens namn hhnger

givetvis ihop med bynamnet Sangis. Vilketdera som 6r det primdra kan vdl inte
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med sdkerhet avgoras, men principiellt vill man vdl dndi antaga att dlvnamnet 6r

det ursprungliga. Jfr vidare betriiffande detta namn utredningen i ONON 7 A
s 40f.

Sarabrindet sbrabr|"ta-NK: hed pi nr 6 i Borjelsbyn. - Ddr fanns forr en backstuga

uppi Sara, efter nflgon som bott ddr. Senare led dr brdnde 'avbrdnd skogsmark'.

Sarahugget sbrahdga - NK: iker pi nr 8 i Btirjelsbyn. - Lhg vid den forra
backstugan Sara,se ovan. Efterleden anger att man rojt genom att hugga ner trdd.

Sarkost sdrkbst - ' , - To: fors i Kalixiilven vid Bondersbyn. - Namnformen avser

den fors som numera vanligen kallas Salkosl, en form som inte finns upptecknad;
jfi dock Salkostholmen och Salkosthuvudet ovan. Uttalet forefaller att vara Over-
kalixmil, och utgflr frin ett finskt Saarikoski 'holmforsen'. Gamla ekonomiska
kartan har namnformen S arkosth . fiSr Salkostholmen, och en ritt stor holme ligger
ocksA mitt i forsen.

Sarkosgrundet shrkosgrdrra - NK: liten holme i sydvdstra delen av Slumpfjiirden i
Ryssbiilt. - Strax intill skjuter Sarkosudden sarkosQQn ut. Okiint vad Sarkos- ar.

Sarvtjlrnen, Lill-, Stor- hlskyvjsin, stQtqSarvJSin - To: tjiirnar vdster om ovre delen
av Kamlungetrdsket. - Lill-Sarvtjdrnen, Stor-Sarvtjiirnen Tk 25M NV. - Forle-
densary betecknar en fiskart av mcirtsldktet.I Stor-9. finns enligt uppgift barasaru
och abborre.

Sevigrfl si,vryrclt - Tci: landomr6de i norra delen av byn Soren. - Sevigri Gn 37 NV,
Tk 25M NV. - Efterleden torde vara rd i betydelsen 'sankmark' av nigot slag.

Fcirleden 5r oklar men kan mojligen ga tillbaka pi ett *savlvlk- 'sdvjevik-' med

haplologisk synkope. Omridet iir lAgliint och granbeviixt. Jfr dven Sevikmyran
nedan.

Sevikmyran s avtkmdyra-To: myr vid Stortriisket i ostra delen av byn Soren' - Kan

mojligen inneh6lla samma *siivievik- som med viss tvekan ansatts for ndrmast

foregiende namn. Det ror sig om ganska sanka marker'

simyran sdlmbyra- NK: myr strax vdster om Granin vid Korpikiilven. - Mojligen

ingirhir ettiigasqp'sippra',somfinnsbelagtfrfinOverkalix.Jfrbehandlingenav
namnet Storsien ONON 7 A s 42f '

Sidalaberget sefi.obaberla - NK: berg norr om Korpikfr och Orrtrhsk. - Sidalaber-

get Tk 25M NO . - Sannolikt ingir hir samma Si- som i ndrmast foregaende namn.

Nfrgot Sidalen finns inte belagt.

siggmyran sigmbyra - NK: numera odlad jord pi nr 9 i Garnmelgirden. - To: myr

vdster om Toreilren norr om byn Lingfors. - Siggmyran Tk 25M NV. - Man tror

att namnet kommer sig av att det finns flera seg ddr, stillen ddr vattnet sipprar

fram, men det stimmer inte med uttalet. Ett i milet belagt sigg salg_ betyder
,nigonting segt" vanligen om kott men dven om seg vdtska. Kan vdl i nflgon sadan

bemhrkelse ingA i namnet.
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Siksundet sdlksbte - To: brett sund mellan de stora Bergon och Siksundson. -
Siksundet Gn 37 NV, Tk 25M SV. - Forleden 6r fisknamnet sik. Det kan

diskuteras om det dr Sil<sundet eller bynamnet Siknds som hr det 2ildsta namnet.

Om sistniimnda se ONON 7 A s 61.

Siknflsfjiirdensbknasfj64- To: stor havsfjiird utanforbyn Siknix. - Torefjlrden Gn
37 NV, Sikniisfjiirden Tk 25M SV. - Det ?ir Sikniisfiiirden.som br det vanligen

brukade namnet.

Siksundsdn sbLlcsonsd - To: stor o soder om Sikniis. - Siksundson Gn 37, Tk 25M

SV. - Ligger pi viistra sidan av Siksundet.

Silverberget si"ylvarbdrp-NK: berg vid byn Bodtriisk. - Silverb. Gn 30 SO, Tk 25M

NO. - I berget finns mycket glimmerskiffer, av befolkningen beniimnd sp asilvret

spasd"flvra.

Silverudden s allvar$fug -NK: udde i Vinafjiirden. - Efter ett gammalt soldatnamn

Silver.

Siniholmen? siruhdhmen - NK: holme i iilven vid Gammelgirden. - Synih. Tk 25M

NO. - Mihiinda riktigare iir ett uttal som anfors under Suniholmen nedan, jfr
detta.

Sirsen sir,4 - NK: udde i Ytterbyn. Hiinger ihop med Sirsholmen siphbhman. -
Betr2ifTinde liiget se Sirsholmsgr., Sirsholmsviken Tk 25M SO. - Elementet Sfrs-

oforklarligt.

Sissan sd,pa - To: dvervattensgrund soder om St. F6ron vid Sikniis. - Betydelsen
obekant for meddelaren. Mihiinda ett kortnamn for Cecilia?

Sjulsbergetsiqpbbrja (frTorbole), piqsbbria (frTore),TyiqSbhria (frBjumistriisk). -
Skjusberget ek. - De vdxlande uttalen bor v?il snarast foras tillbaka pi en genitiv
Sjuls till personnamn et Siul'Sigurd'.

Sj$ilagrundet pbbagrdna - NK: grund i sklirgirden utanfor Sangis. - Stilgronnan Tk
24 N NV/25N SV. - Forleden 6r gen pl av sidl'sdl', s1t, pdhan (best pl).

Sjiilastenarn apbhast(nan- NK: overvattensstenar i ytterskiirgirden. - Liige osdkert.

Mojligen nigot av de grund som ligger oster resp nordost om Fordiirvet Gn 37 SO,

Tk 25M SO. - Siilar har vbl brukat ligga diir.

Sjiila-Kallbacken pbhakalbdkan - To: skogsbacke i Sikniis. - Nigon Sjdla-Kall(e)
kdnner man inte till, men en sidan beniimning bor nog antas ing6 i namnet.

Sjiibodarna sybQqran - NK: sjobodar pA nr 5 pi Bodskatan i Ryssbiilt. - Namnet

iterfinns iiven p[ Storon. Namnen har halft appellativisk karaktiir.

Skabbarna sk$ban- NK: tvi holmar i Kroksfjiirden Sangis. - Den v6stra, storre av

dem kallas vanligen Skabben sk2dban - Skabben Gn37 NO, Tk 25M SO, eller
Storskabben stdqqpklkban, den mindre, ostra Lillskabben laylskpdban - Lillskab-
ben Tk 25M SO. - Holmarna dr kala, i synnerhet Skabben el Storskabben. Om

nigot som dr kalt, t ex en flintskalle, sdger man pi dialekten att det ir skldbat

'skabbott'.
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Skagetskl^,dga_NK:denallrasydligasteuddenp6storon._SkagsuddenGn3TSo.

- Har bven kallats SkagsudhenTta1t4g4rl - to, d"t allra nordligaste udden pi

Bergon. - Skaget Gn37 NV, Tk 2

Skagsudd.en,jfr ovan. Nigot aPPel

ortnamn lever tydligen hiir som pi andra
;;;;; ;"rteralt sticker ut' . I beda fallen iir det ju friga om den vttersta udden

av oarna.

Skags-Furuholmen skillsfurohitbman - To: ho Bergon' -
Firuholmen (den vastia) Gn 37 NV, Skags-F En annan

holme oster om Bergon har benimnts Liige rohdltman

efter liiget vid Liigenon'

skagsgrundet skd(lsgrbaa- To: liten holme mellan skaget p6 Bergon och (skags-)

Furuholmen.

Skakabrygganskbkabrfiyga-NK:fiskkajpiBodskataniRyssbZilt.-Manbrukade
skaka fiskskotarna dai nar man landat med fingsten'

sx*i.aa.i ,La nrtrbra -NK: s[nka i byn Sangis ' - Skantridet Tk 25M No ' - ok[nt

vad Skant- isYftar.

skarpiingets kdryitrli6a-To: slitterzing viister om Grantrask Gn 30 SO' - Forleden

Skarp'sYftar viil Pi torr mark'

Skatanskdtan_To:halvoibynTore._SkatanGn37Nv,Tk25MNV.-Ordet
skata betecknar vanligtvis 'lflngsmal udde''

skataforsen skbtaf6p4- NK: fors i Kalixiilven vid Gammelgflrden, mellan Sunihol-

men och Skataudden, jfr detta'

Skataglonskbtagbfuq_To:vikpiYtteronibynYttermo.jT.-Forledensyftarvzil- 
pa iara.namiet ikotoni Foisbyn, som haft slitter diir. Efterleden glo betecknar

lstillastiende, bliinkande vattensamling''

Skataudden skbta&dry_ NK: udde ut mot Skataforsen\ iiven. - Forleden kan vara

skata,smaludde" men h?infor sig snarast till gardsnamnet skatan i byn' Namnet

finnsdvenilnnanbiicken,NiisbynochStrikaniis._To:denytterstanordostra
udden av den halvo pi vilken ty" On"t,,,orjiirv ligger' - Udden iir mycket

markerad.

skata,Gabbh tset skbtagabhfiqsa- To: f d kolningsplats vf,ster om Holmsel (Gn 30

SV) vid Toreiilven. I Man kanner inte till vem Skata'Gabb var; Gabb : 'Gab-

riel,.MojligenvarhanfrflngirdenSkataniTorbole.Efterleden.husettordeha
avsett en forutvarande kolarkoja. Miirk att huskanbeteckna byggnader av hogst

varierande slag'

skepphuskii rret? slsipasstbrc -NK: iingsmark pi nr 3 i Ryssbblt' - Eniigt folket i

iyinur rt rpptidigare gitt in hzir. Det ror sig bevisligen om gammal sjobotten. P6

1g30_talet rrppguu deuuiande Sgaren att han mindes att det i hans barndom fanns

bitliinningar diir. Ordet skepfhar betecknat'segelbit', ochskepphus torde ha

avsett nigot slags bithus.
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skidhagen s/pih6gan-NK: giirdsgird pi nr 3 i Sangis. - E;nskidhagehadesnedstzll-
da briider som rindor'giirdsgirdsstorar'. Namnet har snarast appellativisk karak-
tiir. Om skid och sked jfr bl a Stihl, Ortnamn i Dalarna s 20.

skirgrundet sygirgrbna - To: liten holme oster om Siksundson i rore skiirgird. -
Skirgrundet Tk 25M SV. - Forleden iir figelnamnet skir sJSLr 

,skata,.

Skithusforsen sSsitheqsf6p4-To: fors i Ktilvin lbngst norrut i kommunen. - Nedsiit-
tande namn; forsen iii hycket krokig och besviirlig. Uttalet iir Overkalixmil,
forsen ligger niira sockengrdnsen, och uttalet iir upptecknat i KiilvjZirv, norr om
sockengrdnsen.

sklavret skhdura - NK: 1. skogsmark oster om piliinge. - Marken bestir av
kullersten. 2. biick i Strikaniis, frin Slumpen Tk 25M No till Bjugbiicken. j. biick
pi nr 1" i Lantjdrv. - Det sdgs vara gott om "holsterstenar" dbr. - To: utlopare 6t
srider frin Storberget (Gn 37 No) i Kamlunge. - Bestflr enligt uppgift av
"stenskravel" - Med sklaver el stensklaver forstir man hbr anhopningar av sten,
vanligen krossten, mer stllan kullersten. Kalixmilen tycks vara ensamma om den
metatetiska formen sklaver; i de ovriga norrbottniska milen heter det skravel,
som dr den ursprungliga formen. Jfr dock Skravlet nedan.

sklaverbacken skbhvarbdken - NK: backe i Piliinge. - Ligger ph, sklavret 1. ovan.

Sklaverberget sklrkvarbtbrla - NK: berg i Brirjelsbyn. - Diir finns sftlayrel'stenskra-
vel', jfr namnen ovan.

Sklaverbiicken skb,kvarbdkan-NK: biick i Piltinge. - Biicken iir stenig. Den rinner
6vet Sklavrel1. ovan. En biick med samma namn finns 2iven i Borjelsbyn. Jfr iiven
Skravelbiicken.

sklavermyran sklrkvermdyra - NK: odling i Borjelsbyn. - Ligger vi d sklaverberget
ovan.

skliiran sktdra, ur. skb&4-NK: I . odlad mark, forr myr i Gammelgir den. 2 . skhdran
(dat?) iing i Innanbiicken. - Namnen innehiller ordet skldr(a) skh&r el skbur
'sandridla', dven benhmnd ormsklor drmsktbr. Jfr skkjrbacken nedan. Namnet 6r
snarast att se som en ellips till ett bldre namn *Sklormyran.

Skltirbacken skhdrbdkan - NK: backe i Gammelgirden. - Sklorbacken Gn 37 NO,
Tk 25M No. - Diir siigs ha varit gott om sandodlor. Namnet 6r dven bebyggelse-
namn.

Skltiverbroarna skhbverbrd\an - NK: broar inom byn Innanbiicken pi v6gen mot
Piliinge. -Hdrhar bro viil betydelsen 'vbgbank' over sankare partier. Forleden iir
viil att se som en korrupt form av det ord som ingir i namnen ph sklaver- ovan.

skogholmen skQqh1lmen- NK: skogig mindre hojd pn Guflnoret i piliinge. - Har
viil forr varit omfluten av vatten.

skoglandet skoryl$ta - NK: markerad skogsis i ytterbyn, vhster om bydelen
Holmen.
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skogiirarna s kdqbr4ran -To: holmar i Siksundet soder om sikniis. - Skogorarna Gn

37 NV, Kungsorarna Tk 25M SV. - Bendmns ixen Kungsdrama'

SkogdrenskdAgeWry-NK:holmeiVinafjiirden'-SkogorenTk25MSO'

skogsrudden skQqlcsrbda-NK: rojning pi nr 3 i Piliinge' - Till gardsnamnet skogs i

byn.

skogstjiirnen skilqpslsln- To: tjiirn i Forsbyn. - Skogstj. Tk 25M NV. - En gird

Skogs ligger vid tjiirnen.

skogstriisket skhqrtstaska - NK: nastan uttorkad sjo i Ytterbyn. - o. Skogstriisket

Cn SZ NO, Tk r5M SO. - I Ytterbyn har S. varit den vanliga beniimningen, men

sjon har iiven kallats ostre skogstriisket dstra sk6qfistrhska ellet Lill-skogstrtisket

iailskfitlfistriLska. E,tt stycke vdster diirom ligget Viistre Skogstriisket vistra

,[Arlg'ib*a el Stor-Skigstriisket stdqrykoqgstrhska. - V. Skogstriisket Gn 37

No;ik 25M So. - En gird Skogs finns i byn. - To: sjo vdster om byn Siknbs' -
Sorflskogstr. Gn 37 rqV, sOrastogtrlisket Tk 25M SV. - Se vidare sistnamnda

form.

Skogsiinget sk6rylsb7r1Qa,a - NK: iing i den s k Lingviken i Ryssbiilt'

Skorv-
bergetskdrvbbrla-NK: berg i Borjelsbyn viister om 6lven. - En meddelare har

oppgiuit att berget 2ir liksorn ojamnt och har vil diirmed velat antyda att skorv

i"""uar skrovlighet. Berget ligger dock intlll skorvtiiirnen och har nog fitt sitt

namn ddrav.
grundet skrir vgrbna-NK: .1. den smala sydviistra udden pi Lingoren i Ytterbyn'

- D", iir nog den yttersta delen av denna udde som ursprungligen burit namnet

och som for inte .b lang" sedan varit en friliggande liten holme. 2. skaygrdna

grund liingst i norr i Innerfjiirden i v6nafj2irden. - Forleden 6r hven hiir med all

sannolikhet skorv,ett ord som uppges avse 'skalbaggar men iiven mindre kriiLft-

djur'.
tjnrnen skdrvygi.n - NK: tjiirn i Borjelsbyn vister om Kalixiilven. - Skorvtj ' Gn 37

NO, Skorvtjdrnen Tk ZSM NV. - Siigs ha f[tt namn av att dbr fanns smi svarta

abborrar med egendomligt "skorvigt" utseende. De har viit pi nSgot sbtt liknats

vid skalbaggar och andra smflkryP.

Skravlet skr^vlra- To: stor stenanhopning pA Hbllkolen vaster om byn Lingfors-

backen vid Toreblven. - Upptecknaren tvekar om uttalet br felaktigt; jfr hiir

sklavretovan. Eftersom lokalen iir beliigen rltt niira gransen till Rflnei socken

kan det rora sig om ett Rinemalsuttal. Jfr inen skravelbticken nedan'

Skravelbiicken skrdvetrbd"kan - To: biick frin Stjikutriisket i Sikniis. - Hiir ?ir det
med all sannolikhet friga om ett Rinemilsuttal. B?icken mynnar ut i en vik pi
Rinesidan. Jfr i ovrigt namnen ph Sklaver-.

Skriinmflsiiren skramap@q4-To: holme vdster om Rinon. - Skriinmisoren Gn 37

SO, Tk 25M SV. - Pi holmen brukar vistas "stortdrnor" (v[l : fisktdrnor), som
pi dialekten kallas skriinmdsar skri"nm6san.
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Skutviken skdqnblka-NK: starrdng i Ryssbiilt. - Tidigare har iildre personer i byn
sagt att ett skepp (skuta) skall ha forlist mot en sten diir. Uppgiften kan mojligen
vara riktig. Det ror sig om gammal sjobotten, och iingen har tidigare varit en vik av
Liffidrden, dven den numera uppgrundad.

skiiftesmyran sysaftasm{yra - NK: myr norr om Lomben. - Skiftesmyren Gn 30 So,
Skiiftesmyran Tk 26M SO. - Forleden dr genitiv av v axtnamnet skiifte 'Equisetum
hiemale'. Se bl a Fries 1975 s 81.

SkiippronningenslSi"prbnryan-T6: slfltteriing pi vdstra sidan av Bytriisket i Sikniis.
- Forleden iir sannolikt skiippa, ett triikbrl av en viss volym. Har kanske tidigare
varit iker, som besitts med en skiippa utsiide. ordetskepp kan det inte vara friga
om. Det har annan vokalism.

Skiiraviken slgbravtblka - T<i: liten vik pi ristra sidan av Rinon, strax cister om
Bodoberget. - Ftirleden kan formellt inte tolkas pi annat sdtt dn som verbet
skiira. Det siigs att man har haft lite slitter i viken; kanske har man skurit vass ddr.

Skiirsfjiirden sttdpfian-NK: havsvik i Ytterbyn. - Skiirsfjiirden Tk 25M SO. - Diir
finns minga smi skiir och holmar.

skiirdtjiirnensSgybsgln - To: tjiirn vdster om iilven i Bondersbyn. - Skrirdtj. Tk 25M
NV. - Man har viil brukat sk2ira ho eller vass vid tjiirnen.

skOtgrynnan sysytgrbyna - NK: liten holme strax scider om Ndsskatan i piliinge. -
Man har viil pi nflgot siitt sysslat med skotar diir. Jfr foljande namn.

skiitholmen slgithbhrnan - NK: 1. holme utanfor Ytterbyn. - Skotholmen Gn 37
No, Tk 25M so. - Man hade ett gammalt torkst?ille for fiskskotar diir.
2. landningsplats nera Bjrirnholmen i Pfrltinge. - Man landade diir niir man kom
frfln fisket och hlingde upp skoten till tork.

slingran s/d,gra - NK: grund utanfor Ytterbyn. - Slingran Tk 25M so. - Ar viil ett
sjrimiitarnamn som dock brukas 6ven av befolkningen. Det gamla genuina namnet
dr Rossdrgrynnan, se detta.

slumpenp/riqmpan-NK: 1. markerad vik av St. Lapptriisket Gn 37 No. - Slumpv.
Gn 37 NO, Slumpen Tk 25M No. 2. Den nordligaste viken av stortriisket Gn 30
so. 3. myr i Strikands, forr viil vik frin iilven. - Slumpen Tk 25M No. - To: vik i
sydviistra delen av Kvarntrbsket nr 3. ovan. -:- Elementet slump- syftar pfl vikar
som iir vdl avgriinsade bihang till storre sjoar, men nigot appellativ med denna
innebord tycks inte foreligga.

Slumpfjiirdenpldqmpflar,,-NK: fjiirdi Ryssbiilt. -Slumpfjiirden Gn37NO, Tk25M
so. - Ar den fjiird kring vilken byn grupperar sig och kan vzil ses som ett bihang
till den utanfor liggande Storfjdrden. Jfr Slumpen ovan.

slumphalsen sldqmphbp4 - NK: det inre, avsmalnande partiet av slumpudden
nedan.

slumptriisket sldqmptrbska - NK: 1. obetydlig tjiirn i Ryssbiilt. - Slumptr. Gn37
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NO, Slumptriisket Tk 25M SO. - Har vliLl tidigare varit storre och ett bihang till
den numera uppgrundade Ostanfiiirden. 2. tiarnvid Lantjiirv. - Slumpen Tk 25M

NO. - Ar viil en rest av en vik frin Rtirtrdsket.

slumpudden pldwmp&dry- NK: udde i norra delen av slumpen 1. ovan. = slumpud-
den Tk 25M NO.

Slylandetp/ri ylQta- NK: skogsland soder om Aspvattnet. - Slylandet Gn 30 SO, Tk
25M NO. - Ett hogre parti dlirav kallas Slyliden pl{glefia. Med s/y avses d6lig

myr bev?ixt med ris och buskar. Dhremot tycks ordet inte avse sjiilvavegetationen.

Slittmyran sldtmbAra- To: 1. myr i sydostra delen av Forsbyn. - Slittermyren Gn

30 so, Slittmyran Tk 25M NV. - Hela Forsbyn har haft slitter ddr f6ru. 2.

slittermyr i soren. - Man har forr slagit dtir, i myrens norra del. Man gick di pi
myrskidor. I myren fanns de zl-5 alnar djupa s kvalboAnena (vahbdtna). Se diirom

Valbottnena nedan. Jfr vidare Sldttviken.

Slflttviken sldtvbaka - To: vik pfl nordvistra sidan

26L SO) vid byn Smfltriisk. - Forleden sldtt

'slfltter' som'sl6tterting, slflttermyr'.

Sliit(t)bfldan sld"tbbran - NK: sj<iholme soder om Stororen, Ytterbyn. - Slatbedan

Gn37 SO, Tk 25M SO. - Forleden ar, trots uttalet, snarast adi sldt. Holmen 6r

sl?it och kal. Har iiven kallats Snddbddan.

Smal-
myran smahmdyra- NK: myr vid Bjorkvattnet. - Smalmyran Tk 25M NO. - Se

Smaldn nedan.
myrarna smqlrmdyran - NK: myrar vid Sockentriisk.

stycket smdlstbg{e,- NK: f d flker pi nr 4 Grubbniisudden. - Akern hade inte

normal bredd, som var ca 20 m.

tegen smdlthen - NK: iker pfl nr 2 Bodtriisk' - Akern var smal.

in smdlb - To: borjan av Toredlvens utlopp ur Tjbrutriisket. - Si beniimndes

dven dess utlopp ur Venikselet. Det rtir sig om smala partier av vattendraget. Adj
smal tycks vara ett sent rikssprikslin i dialekten. Diirpi tyder bl a det normala

uttalet med dentalt /, ett uttal som foreligger bven i Overkalixmilet. Se Pihl Okm

s 54. Dialektens genuina ord for begreppet smal tycks ha varit mio; ift bl a
Overkalixmilets my6,a d'gora smalt, smala av' m m (Pihl Okm s 291) samt de

talrika ortnamnen pil Mjd-. Det kakuminala I i Smalmyran iir vZiLl en senare

utveckling, sivida det inte ror sig om en missuppfattning. Miirklig iir ocksi
vokalen a i Smalmyrarna.

Smalaholme n smbhahdlrme-n - NK: udde pi norra sidan av dlven, mittemot Akerhol-
men. - Ar en del av uppd Holmen bpa-h6hmu f d betesmark pi nr 3 i Gammel-

girden. Det ror sig inte om smal, eftersom en sidan sammansdttning skulle lyda

just smal-. Det tycks i stiillet vara fr6ga om ett pi skilda hill belagt smale

'smiboskap, far och getter'. Det ror sig ocksfl om tidigare betesmark.

av Svanatrf,sket (Gt 30 SV, Tk
betecknar sflveil verksamheten
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Smalategarna smblat@gan - To: lindor i byn Veniksel. - Var fcirr korntegar, som
uppges vara smala. Adj smalkan det av formella inte vara friga om. Aven hiir ror
det sig vil om det smale som antagits strax ovan. Det styrks av att det ror sig om
lindor dvstidigare odlad mark som utlagts bl a till bete. Uttalet med dentalt / iir viil
att tillskriva upptecknarens sammankoppling med adj smal.

Smedje-
backen sminbdkan - NK: backe pi nr 4 Storon. - Diir stod forr en smedja.
ladan sminldra - NK: lada pi nr 1 i Piliinge. - Siigs ha varit smedja nigon g6ng pfl
1700-talet.
stycket smirtstdytsa - NK: iker pi nr 3 Grubbniisudden.
viken smtruv&fta - NK: vik i tilven vid Rian. - Siviil for detta som for nirmast
f<iregiende namn uppges att smedjor forr stitt vid lokalerna ifriga.

Smedsmyran smd,smbAra-Tci: myr norr om Torbole. - Smedsmyran Tk 25M NV. -
Forleden dr snarast ett gammalt girdsnamn.

Smulterknabben smhqltarkndban -NK: liten hojd i bydelen Smikvarnarna i Mins-
byn. - Har dven bendmnts Smdkvarnknabben. Jfr foljande.

Smultersvedj an smhqltarswiqa - NK: skogsskifte pi sodra delen av Storon. - Siigs

ha varit smultronbeviixt svedjeland, delvis skogbevuxet.

Smultersvedjeudden smhqlterywirtililrg.-NKz udde pi Storon. - Invid Smultersved-
jan ovan, jfr detta. Strax oster om udden finner man pi Tk 25M SO Smulters-
vedjem.

Smfltriisken srnqtr*ka - NK: 1. forr tvi sjoar oster om byn Holmtrdsk. - Smi-
triiskm. Gn 37 NO, Ovretrtisket * Nedretriisket Tk 25M NO. 2. tvi sjoar i
Pilzinge. - L., St. Smitr. Gn 37 NO, Inre Smitriisket (: L. Smfltr.), Ytt.
smfltriisket (: st. Smitr.) Tk 25M SO.

Snaruhiillan snhrahd"la - To: mindre bergknabbe pi viistra sidan av Rinon. -
Troligen har man diir haft snaror for figel, dven om man nu inte har nigot minne

diirav. Jfr foljande.

SnaruhiillrevensnbrohalrQva-To: udde pi viistra sidan av Rinon. - Snarhiilludden
Gn37 SO, Snaruhdllreven Tk 25M SV. - Udden iir liksom kluven. Men dven

uttalet Snaruhiillrevet snhrohalrd"ve foreligger.

Snedbacken sndbbkan - NK: mindre hojd i Gammelgirden. - Snedbacken Gn 37

NO, Tk Z5M NO. - En viig gir liings en sluttning och lutar i sidled. Ar dven

bebyggelsenamn. Samma namn iterfinns 6ven vister om byn Sdnkmyran.

Snickartjiirnensni,lkaJstn-To: tjiirn norr om St. Lapptrisk. - Snickartj. Gn 30 SO,

Snickartj2irnen Tk 25M NO. - Man vet inte vilken snickare namnet syftar pi.

Snottermyran snhgarm$yrc - NK: myr i Borjelsbyn. - Snotterm. Tk 25M NV. - Diir
viixerhjortron. Aven ipeliinge och Siinkmyran finns myrar med detta namn. -T<i:
1 . myr i norra delen av Vf,stann6s. - Snottermyran Tk 26M SV. - Ar enligt uppgift
en stor hjortronmyr; sndlran b pl : 'hjortron'. 2. myr vdster om Veniksel. -
Snottermyran Tk 25M NV.
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Snottermyrarnasnittarm{yran-To: myrmarker pfl Rinon, vister om Degerberget.

- Aven hhr vhxer det iil hjortron.

Snir-
berget sn@rbbr2a - NK: berg i Piliinge. - Snarberget Tk 25M SO. - Berget iir
snirigt.
myrarna sntbrmbAran - NK: myrar vhster om Orrtriiskberget vid Korpik6-
Orrtrtisk. - Inr., Ytt. Snirm. Tk 25M NO.
triisketsndflraska-NK: sjo pi griinsen mellan Borjelsbyn och Rian. - Snirtr. Gn
37 NO, Snirtriisket Tk 25M NO.

Snflrtrisktjiirnen snqyaskssin - To: tjtirn vhster om byn Yttermorjiirv. - Snir-
triisktj. Gn 30 SV, Snirtriisktjiirnen Tk 25M NV. - Det finns i niirheten ingen sjo
*Sndrtriisket, efter vilken tjiirnen kan ha namngivits. Mojligen har den tidigare
hetat Sndrtriisket, och -tjiirnen iir di att se som en epexegetisk form, mflhiinda
foranledd av att den tidigare storre sjon krympt till en tjlirn.

Sn6d-
berget sndqbbtla - Tci: berg pi ostra sidan av Kamlqngetrdsket, norr om Kam-
lunge. - Snodb. Gn 30 SO, Tk 25M NV. - Forleden dr adj sndd snq:q'kal' . Berget
6r numera skogkl2itt.
briindlandet sndqbrttlQta - NK: hedland vid Gammelgirden. - Marken siigs en

ging ha blivit sntid 'kal' pi grund av brand; brdnde'av skogseld hiirjat omride'.
bfldan snQqbdran - NK: sjriholme utanfor Ytterbyn. - Sliitbidan Gn37 SO, Tk
25M SO. - Holmen 2ir kal. Den har tiven kallats Sldtbddan.

biilsmyran s ndqbopmbyra -T6: myr vbster om Lflngsel vid T<irehlven. - Ar den

norra och kala, icke griisbeviixta, delen av Bdlsmyran oyan. Se detta.
myran sn@qmhyra - To: myr soder om Gallberget (Gn 30 SO) i ostra delen av

Overmorjiirv. - Kalmyran Tk 26M SV. - Topografiska kartans namnform 6r en

overforing till rikssvenska av inneborden i den genuina namnformen pi orten, en

tvivelaktig namnstttningsprincip.

Sockenberget sbqkanbbrya - NK: berg viister om byn Sockentriisk. - Sockenberget

Gn 30 SO, Tk 26M SO. - Namngivet efter liiget vid Sockentriisftef, som sbkerligen
2ir det Sldre namnet. Jfr detta.

Sockentriisket sbqkantrasfta - NK: sjo vid byn Sockentr?islc - Sockentriisket Gn 30

SO, Tk 26M SO. - Det iir siikerligeh sjons namn som ar det ?ildsta bland
naturnamnenpil Socken-. Det likniimnda bebyggelsenamnet niimns silunda re-
dan i L783 frrs jordebok. Det anforda uttalet tycks ange att forleden in socken, den
kyrkliga enheten. Det borde viil i si fall ange att sjon ligger i niirheten av en

sockengrdns. Nu ligger den inte siirskilt niira nigon sidan. Osterut 2ir det ca 4 km
till Hietaniemigrdnsen, och diir hgger Stortriuker just vid grbnsen och borde alltsi
ha betecknats som en grbnssjo, ett "sockentrdsk". Norrut ligger silil Flakatrdsket
som Lilltriisket ndrmare Overkalixgrdnsen, den sistntmnda f o pi bida sidor om
gr6nsen. Aven den med Sockentriisk j?imniriga byn Lomben ligger niirmare
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namnda griins. Och vdsterut fanns det vid tiden for namngivningen ingen socken-
grdns; Tore avskildes ju frin Nederkalix forst ar 1909. Det Zir alltsi hogst osiikert
om man kan rikna med n6mnda ord socken Nu finns emellertid frin Overkalix
belagt ett kortstavi gt socken s6lan 'dragg' (Pihl 6km s 1L3), och det iir tiinkbart
att detta ord kan ingfl i sjonamnet. Det kan ocksi brukas med en innebord
'fcirsamling', och tydligen har viss sammanblandning iigt rum mellan de bida
orden, nfrgot som i sA fall kunde forklara det diftongiska uttalet. Det kortstaviga
socken 'dragg' kan alltsi tiinkas ingi i namnet, dven om ordet for'fcirsamling'inte
helt f6r lSmnas ur rbkningen.

Sockeniinget sbkandr1jsa - NK: slitteriing vid Flakaiilven (Korpiknn) scider om byn
Ostra Flakatriisk. - Har formodligen slagits av bdnder frin Sockentriisk.

Sommaren s bm64 -T o : en liten vik pi ostra sidan av Salkostholmen i Bondersbyn. -
Det hr en stilla vik som siillan fryser till mer iin ca 3 veckor varje vinter. Den hiller
alltsi liinge kvar sommaren. Ett ganska originellt namn.

Sommarfusen xt sbmarf64su - NK: backe i Piliinge. - Namnleden fus : 'fdhus'.
Nigra sommarladugirdar har legat diir. - To: sbmarfibq"sa plats pi ostra sidan av
Tjiirutriisket vid byn med samma namn. - Aven dbr samma forklaring.

Sommarfusb. Tk 25M NO. Har kallats Linabacken.

Sommarfusbackensbmarfor,pbdkan-NK: backe pi Vallen i Rolfs. - Namnet finns
iiven i byn Grubbniisudden. - To: backe strax vister om Veniksel vid Toreiilven.
Namn Sommarfus-berget finns i Stortrisk, -giirdanoch-viken i Borjelsbyn , -hagen

och-hdllorna pi Storon. -tegeniYtterbyn och -valleniTorbole bl a. - Sommarla-
dugflrdar har uppenbart varit en vanlig frireteelse.

Sopronsopr{4-NK: vik och iingsmark pi Storon. - Sopron Tk 25M SO. - I de stora
bondkriken fanns frirr alltid en bestlimd sopro'sopvrfl', dit soporna fordes. Av
nigon anledning har viil viken liknats vid en sidan.

Sorttivaara s6rfivhra - NK: berg i Pilkkajiirvi vid grinsen mot Karl Gustavs sn. -
Sorttivaara Gn 30 SO, Tk 25M NO. - Rent finskt namn med efterleden vaara
'berg'. Forleden oklar, det ur svenskan linade sortti'sort'kan det ju inte rora sig

om.
Spasilverhtillorna spasdlverhblan-NK: klipphiillar pi nr 3 i Ryssbiilt. - Forleden iir

spasilver spasilver n 'glimmer'. Det iir gott om glimmerskiffer diir.

Spiggen spd,gran - NK: udde pi nr 1 i Ryssb?ilt. - Spiggen Gn 37 NO, Tk 25M SO. -
Man tror att namnet hiinger ihop med fisknamnet splgg. Den grava accenten
antyder dock att det kan rcira sig om en ellips for ett sammansatt namn, kanske
*Spiggudden, ett namn som kan ha syftat pi en utskjutande spetsig del av udden.

Spikan spikan, ur spikana - To: sktirgirdsholme vdster om Rinon. - Ar det meller-
sta av de tre holmar cister om S. Huvon, som pi Tk 25M SO beniimns Huvogrun-
den. - Namnet iir bestiimd form av ett kortstavigt *spike m. Det siigs flsyfta en
pyramidformig sten riverst pi holmen.
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spikastenmyran spblkastanm$yra - To: myr nordom bydelen viken i Soren. -
Namnets forsta element iir eti adj spikog (lingstavigt) 'vass'. Dir har viil funnits

nflgon karakteristisk vass sten.

spikudden spek&h"t- To: spetsig udde i sodra zinden p6 Tjiirutrbsket. - spikudden

Tk 26M SV. - Forleden 5r ordet spik med syftning pi uddens spetsighet'

Spilken spilftan - NK: platser i Borjelsbyn och Stenbicken i Rolfs. - Namngivna av

att diir funnits en spilk sptlk'vattendriven takspf,nhyvel''

splittertiren sp li"parbq4-NK: grund i yttersk?irgarden. - Splitteroren Gn 37 SO, Tk

25M SO. - Har kanske f6tt namn av att grundet iir liksom kluvet.

Sprintbiickensprd,Tntbb,kan-NK: biickpinr L K?ilsjzirvochnr 10 Gammelgirden' -
Har fitt namn av att man kan sprinta'hoppa' over den'

Stabbsanderi stdbsdtr"t- To: flack vik pi sydviistra sidan av Rinon' - Se betrliffande

l?ige de bflda niirmast foljande namnen. - Forleden torde vara ett stabb(e)
,traklump, stubbe'. Anledning okiind. Kallas ilen stabbsandbukten stdQsqt-

bdqkta; bukt tycks beteckna just en flack vik'

StabbsandbergetstdQsgtbdrt^a-To:berg pi Rinon, - Stabbsandberget Tk 25M SO'

- Vid Stabbsanden, jfr detta.

stabbsandgrwdet sthQsgtgrdne - To: numera landfast grund pi vhstra sidan av

Rinon. - Stabbsandgrundet Tk 25M SO. - Se de bida foregaende namnen'

Stallstycket stbl;tqlilva- NK: odlad mark pL m 7 i Vallen, Rolfs. - Forr fanns dir
intill ett hziststall. - To: stdhtatsa itkerteg i Tjiirutrzisk- - Lirg vid stallet'

Stalltegen stdlthgen- NK: iker pi nr 2 i Piliinge. - vid stallet. - To: forr kornteg,

sedermera potatisland i Veniksel. - Bakom lgarens stall'

stampytet? s tamp6yda-To: slittermark pfl sodra udden av Inneron i Yttermorjtrv'

- Betydelsen olenomskinlig. Det dr inte ens klart hur man skall dela upp

namnlederna. Det senare elementets diftong kan lika girna representera ett

gammalt lbngt 6, ifall vi har att gora med en overkalix-piverkan.

Starr-
grubbans/drg r&ba-To:slittermarkivastannbs, vidMorjbrvstriisket' - Manhar

viil slagit starr ddr.
g"yrrt 

", 
stdrgrhyna- NK: f . iingsholme pi nr 17 i Ytterbyn' - DIir viier starr'

i. ang i nordviiStra delen av Myrgrynnan, Minsbyn. - Dbr uppges viixa s k

sandstarr. - To: liten holme vaster om R6non. - Starrgrynnan Tk 25M SV.

myran stdtmbyra-myrar NK: 1. i Rolfs. 2. i Lomben, strax oster om Niiverb' Gn

30 so.
strandenstdtstrlta_NK:ingsmarkvidStortriiskiilvenpinr2iBodtrZisk.-Diir
uppges v6xa starr.
tappen stitltitpan- NK: lig, lingsmal holme i 6lven, norr om Akerholmen vid

Gammelgflrden. - Namnef torde ha syftat pi att dir funnits en liten tapp starr, jfr
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holapp . Av namnen framgir att starrslfltter spelat en viss roll i byarnas foderfor-
sorjning.

statarsmyran stbtapm{ara - NK: myr norr om Briinnbergstiiirnen i Korpiki. -
Forleden torde vara gen av statare, viil med syftning pi icke besutten odlare.

statarsriiftena stbtaprdfta (n pl) - NK: bergknallar i Korpiki. - Ligger vid, Statars-
myran ovan.

statarsronningen stbtaprdrugan - NK: slittermyr i Ytterbyn. - Jfr foregiende.

Stenen Gn 37 SO, Tk 25M SO. Se Stenbddan.

Sten-

avan sten6van - -[6: vik i norra delen av stortriisket. - Stenavan Tk 25M sv.
bildanstanbdran-NK: skiirgirdsholme utanfor Ytterbyn. - Stenen Gn 37 So, Tk
25M SO. - Holmen iir stenig.
biicken stenbd,kan - biickar NK: 1. i Rolfs norr om Kalixiilven. - Stenbiicken Gn
37 No, Tk 25M No. Namnformerna avser hdr den intilriggande likniimnda
bebyggelsen. - Biicken ifriga iir stenig. 2. iPhlange frin Sti)msjon. - Stenbiicken
Gn 37 No, Stenb. Tk 25M SV, Sttimsj<ib. Tk 25M so. - To: biick i Sikniis. -
Stenb. Gn37 NV, Stenbiicken Tk 25M SV.
hamrarna stb"nh6ryran - NK: berg och skogsmark soder om Bymistriisket (Bju-
mistriisk) i Niisbyn. - Stenhamrarna Tk 25M No. - se hammar under Huvud-
leder.
hedarna stenhdren - To: hedmarker norr om Knosen i Overmorjiirv.
myransti"nmdyra - NK: myr vister om Sockentrisk, vid rore-grbnsen. - Stenmy-
ren Gn 30 so, stenmyran Tk 26M so. - To: myr soder om Mjrilafors. -
Stenmyran Tk 26M sv. - Pi myren har funnits en sten som man brukade sitta pi
niir man 6t sin matsiick.
triisket stantrd,ska - NK: sjo norr om byn Kiilsjiirv. - storstentr. Gn 37 No,
Stentriisket Tk 25M NO. - Bestiimningen Stor- brukas vanligen inte.

Stenottheden st@nath@2da- To: liten hed mellan sjoarna i byn Smetresk. - Forleden
dr adj stenol/'stenig'. Uttalet iir Rinemil; byn ligger alldeles vid griinsen till
Rinei.

StjikutriisketsSsikutraska- To: sjo i sodra delen av Sikniis. - Tjikutriisket Gn 37 NV,
Stjikutriisket Tk 25M sv. - Det foreligger dven ett uttal med initialt tje-ljld
upptecknat, men en meddelare har bestiimt hiivdat att detta iir felaktigt. Upp-
slagsformen med sf- fir nog inte ses som etymologiskt godtagbar; den har endast
fciljt topografiska kartans skrivning. Den initiala konsonantgruppen torde snarast
iterge ettsk- framfor fr?imre vokal. Vi skulle di ha att gora med antingen en oblik
form av ett svagt femininum *skika (obl *skiku) eller ett adj *skikug. N6gra
sidana ord finns dock inte belagda i m6let. Namnet iir dunkelt.

stoffersladan stbfapl$ru - NK: lada pi nr 5 i Sangis. - Ladan iigdes forst av girden
Stoffers : Kristoffers.
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Stolpgrynnan stdhpgrqllna - NK: undervattensgrund utanfor Storon. - Stolpgr. Sj

101. - Upptecknaren menar att forleden dr stjiilpa s/Qlp, formellt fullt tiinkbart.

Men dven ordet stolpe passar in. Tolkningen 6r osiker.

Stolpbodladan stbtrpol4ra - NK: lada pfl nr 4 o 5 i Piliinge. - Ladan har forr varit
stolpbod dvs 'visthusbod pi 4 ben, stolpar'.

Stolpbodtegen stbbpbqryt1gan - NK: iker pil m 2 i Holmen i Pfllinge. - Lflg vid

stolpboden, se fdreg. namn.

Stonningslandet stbrusldda - NK: landomrfrde pi nordostra sidan av Morjiirvstriis-

ket. - Forleden ir stonning'ljustring' u *studhning till vb stddja 'li]ustta' w
*studhjan. Man har vtil ljustrat lax diir utanfor. Jfr stodjeviken.

stoppet st6pe - NK: 1. litet vattenfail i Bergtriiskbzicken i Gammelgirden. 2.

vattenfall i en bbck i Rian. - Ett omride intill har kallats uppi Stoppettpt' stdpan,

narat stdpan Ordet stopp betyder 'litet vattenfall'. Jft Stoppbdcken nedan.

Stoppbicken stbQd,kan-NK: biick i Innanbicken. - En meddelare beskrev biickens

lopp med orden: "so iara st6pa nd,rat fil mdyra"'si 6r det stoppet nerefter till
myren', dvs brant fall. Jfr Stoppet ovan samt namnen pi Stup-'

Stor-
backen sr)4rbkkan-NK: backe i Pflliinge. - Namnet finns dven i Pilkkajiirvi och

Ryssbiilt. - To: 1. backe i sodra delen av byn Kamlunge, vf,ster om dlven. 2.

skogsis i vistra delen av byn Smisel.

berget stdqrbbrye - berg NK: 1. strax oster om Korpiki. - Storb. Gn 37 NO,

Sto;berget Tk 25M NO. Diir finns dven ett Lillbergef. 2. i Minsbyn. - Storb. Tk

25M NO. - En liten bergknabbe i byn kallas Lillberget.3. oster om Bredviken i
Niisbyn. - Storberget Tk 25M SO. - To: 1. i sodra delen av Kamlunge. -
Storberget Gn 37NO, Tk25MNV.2. piBergon. -Storberget Gn37 SV, Tk25M

sv.
blotanstQqrbbbwta-NK: tjiirn storon. - Storblotan Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Ar
en obetydlig rest av det sund som en ging skilt Storon frin Lillon och fastlandet.

Efterleden betecknar hir 'lflgt, sumpigt stblle''

edat stQtqrira - NK: vik med eda'bakvatten' pi vistra sidan av iilven vid Kam-

lunge. - Vid hogvatten har man brukat fiska med ena ddr, vid ligvatten iir viken

nhstan torr.
fisket stdqrfa2ska - NK: holme i iilven vid Niisbyn. - st. Fisket Gn 37 NO,

Stor-Fisket Tk 25M SO. - Intill finns Lill-Fisket, tidigare bl a marknadsplats.

Bida holmarna har viil spelat en viktig roll for fisket i iilven'

graven st@rgrava - NK: myr i Piliinge. - Storgraven Gn 37 NO, Piliinggraven Tk

25M SO. - Biicken genom myren iir delvis griivd. Har hven kallats Pdliinggraven.

grundets@q rgrbna-To: udde, tidigare holme utanfor Tore. - Storgr. Gn 37 NV,

Storgrundet Tk 25M NV. - Det iir mojligen denna som tidigare dven bendmnts

Hogfotingen.
holmen starh&trman- To: holme i iilven i Bondersbyn. - Storholmen Gn 37 NO,
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Tk 25M NV. - Ar den storre av tvi riitt betydande holmar intill varandra.
Stor-

haltet storhdrplre - NK: skoghdjd oster om Lingtriisket i Gammelgirden. - Har
viil itminstone tidigare varit lovskogsbeviixt. Namnet finns dven i Sockentr?isk.
klinten stdqrkhbptry - NK: markerat berg vid Minsbyn. - Klinten Gn 37 NO, Tk
25M NV. - Kallas ofta bara Klinten.
kiirret stdQJ|hra - To: myr pi vtistra sidan av Bolstr?isket i Torbole. - Storkiirret
Tk 25M NV. - Ordet kiirr'blcitmyr' iir ovanligt i ortnamn; ej som appellativ i
milet.
kiilen stQqypil4 - T6:. skogsis oster om Torbrile. - Storkolen Tk 25M NV. -
Namnet finns bven i vdstra delen av byn Tores omride.
maranstQqrmbran-NK: odlad mark, iing och skogsomride oster om piliinge. -
Ar den norra delen av Maran-,jfr detta. Dess sodra del har ibland bendmnts
Lill-Maran. Omridet har frirr varit havsvik.
mossens/@znbsan-T6: myr oster om Lojani overmorjdrv. -stormossan Tk26M
SV. - Det i dialekten inte liingre levande rnosse foreligger endast i detta namn
samt i Lillmossen, en intilliggande myr.
myran stQqrmpyra - myrar NK: 1. soder om Bodtriisk. - Stormyren Gn 30 SO,
Stormyran Tk 25M No. 2. oster om Manshed. - Stormyren Gn 37 NO, Stormyran
Tk 25M NO. 3. scider om Minsbyn. - Stormyren Gn 37 NO.
Myrar med detta namn finns iiven i Bjorkfors, Gammelgirden, Gran6n, Kiilsjiirv,
Lantjiirv, L. Lapptriisk, P&liinge, Ryssbiilt, Sangis, Sockentriisk, Storon, Strika-
niis, vflnafjiirden och Ytterbyn. - To: 1. oster om byn Soren vid Stortriisket. -
stormyren Gn37 No, Storvikmyran Tk 25M NV. 2. rister om byn Smitriisk. -
Storm. Gn 30 NV, Stormyran Tk 26L so.3. srider omTjiirutriisk. - stormyren Gn
30 sv, Stormyran Tk 26M sv. - Myrar med detta namn finns iiven i Bjumistriisk,
Bondersbyn, Bredtrdsk, Grundforsbacken, Marieberg, Mjolafors, Sikniis, Tor-
bole, Tore, veniksel och Yttermorjiirv samt pi Bergon. Namnet iir hela kommu-
nens vanligaste naturnamn.
raden sftbardra - Tii: Kamlungeforsen p[ ostra sidan av grundet Kistan. -
Efterleden rad, dven stromrad f betecknar 'starkaste stromfaran i vattendrag'.
ronningen stordrytgan - NK: myr vid Stiingbiicken i kommunens nord<istligaste
hcirn. - Storronningmyren Gn 30 SO, Storronningsmyran Tk 26M SO. - Namnet
Aterfinns ?iven i Pil?inge, Rian, Ryssbiilt, Stortriisk och Storon. - stQqrbruggen -
To: slittermyr pfl viistra sidan av Lillin i Overmorj?irv. - ordet ronning 'rojning'
avser alltid marker ddr man slagit ho. Jfr rudd nedan.
ruddena stdqr&da best n pl - To: slittermark i Mjolafors. - Jfr narmast foljande
namn.
ruddet stdqrhda - To: slitteriing vid Lingfors. - ordet rudd tycks vara en
synonym till ronning ovan, och 2ir bildat till samma rot.
ril? stdQrb - To: slittermark i Yttermorjiirv. - Efterleden -rri iir viil att se som det
rddsomingflr i namnetRddet, se detta, dven omformen inte stiimmer med en best
n sg. Jfr dock en liknande viixling Pihl 6km s 207 hos ett homonymt rdd.
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Stor-
sanden s@4,rarry - Nf : vik i Vinafjiirden. - Vikar med samma namn finns dven i
Minsbyn, Pflliinge och Ryssblilt. - To: stor sandstrand pi nordvdstra delen av
Siksundson vid Sikntis. - Storsanden Tk 25M SV. - En sandstrand med samma
namn finns iiven pi ostra sidan av Rinon.
skabben srQryryklkban - NK: udde i Sangis. - Skabben Gn 37 NO, Tk 25M SO. -
Kallas oftast endast Skabben. Jfr i ovrigt Skabbarna ovan.
svedjan stdr1pwirya - To: iker tillhorig Nygirden i Tjiirutriisk. - Man har inget
minne av svedjor diir. Aven en slittermark i Veniksel har beniimnts s5.

tjiirnen stQqrlSln -NK:1. tjiirn norr om Gammelgirden. - Stortj. Gn 37 NO,
Stortjiirnen Tk 25M NO. 2. tjiirn pA Vitgrundet Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Tri : tjiirn
i sydviistra delen av Yttermorjiirv.
finsketstd1[rbska -NK: 7. betydande sjo inom Minsbyn och Pil6nge, delvis inom
Tore socken. - Stortriisket Gn 37 NO, Tk 25M NV, SV. 2. sjo lZingst osterut i
kommunen, vid byn Stortrtisk. - Stortriisket Gn 30 SO, Tk 25M NO. 3. sjo i
Sangis, delvis inom Nedertornei sn, Haparanda kommun. - Stortriisket Gn 38
NV, TK 25N NV.
udden stdqrbdry- To: udde i Toreiilven soder om Tjiirutriisk. - Alven gor diir en

markerad krok, si att det bildas en triangelformad udde.

vadet stQqrvdra - NK: myr i Korpiki. - Storvadet Tk 25M NO. - Myren iir
beliigen diir viigen frin Korpike till L. Lapptriisk passerar over en b?ick frin
Mullbergstr?isket. Fore den nuvarande vhgens tillkomst har man alltsfi vadat
biicken ifriga.
vikenstQqrvbpka- NK: 2ing i Lantjiirv. - Var forr en vik i sydviistra delen av

Kvisslan. - To: 1. vik i norra delen av St. Lapptriisket.2. d:o pi viistra sidan av

Bergon. - Storviken Tk 25M SV.
frrkernstdprbka4-To: f d iker, nu bebyggd, ungefiir mitt i byn Tore. - Var byns

storsta 6ker, dtir de flesta'bonderna i byn hade tegar. Akern delade ocksi byn i tvfl
delar, dbr de som bodde norr ddrom kallades indkersar, de soder om ikern
benimndes utdkersar.
fin staerd -To : Kalixiilven vhster om Storholmen och Akerholmen i Bondersbyn.

- Det ror sig om den bredare av hlvens tvi firor; den dstra och smalare kallas
Lilldn.
oren stor@q4- NK: 1. strandremsa och udde i Norrfjlirden i Vinafjiirden. 2. liten
kulle, forr holme i Infjiirden i Ytterbyn. Se or under Huvudleder.

Storstenberget stbt4S1anbtbrla - NK: liten bergknalle oster om Lomben, precis i
sockengrdnskntiet. - Bestir av stora stenblock.

Stortriiskiilven stbqyaskdfua - NK: vattendrag i socknens ostligaste del. - Lombiil-
ven Tk 26M SO. - Gir frin Stortriisket till Bodtr?isket och flyter till stor del inom
Hietaniemi socken.

Stor-Lappvikenstbrldpveyka-vikiMjotresket norr om Rian och Gammelgirden. -
Lappviken Gn37 NO, Lappv. Tk 25M NO. - Har vanligtvis bendmnts Lappvi-
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ken. Det uppges att lappar forr haft kitor diir och att avkomlingar till dem iinnu

lever i socknen.

Stor-
Bjdrkvattnet, Briinnberget, Friingsmyran, Funiismyran, Fdrdn, Granholmen,

Gullnoret, Hdgc)n, Kalajiirvi, Kvarntriisket, Lapptriisket, Liirestriisket, Mdrttriis-

ket, Niitistdngviken, Renmyran, salttrdsket, sarvtjiirnen, svediemyran, sveggrun-

det, Trutskiiret, Trdskvattnet och VittrAsket. - Se Bidrkvattnet, Brdnnberget,

Friingsmyran etc.

Stor- dr den vanligaste av alla forleder i traktens ortnamn. Namnen pi Sror- bildar

ofta tillsammans med namn pi Lill- inbordes avhiingiga namnpar, Storberget -
Lillberget osv. Siirskilt vanliga iir sidana namnpar dbr det gemensamma elementet

utgors av ett (tidigare bildat) sammansatt ortnamn, typ Stor-Biorkvattnet - Lill-
Bjorkvattnet etc. Uppriikningen strax ovan iir just exempel pfl stdana namnpar.

Strand-
backen str and.b dken -NK: mindre hoj d vid Hbllfors. - Dalbacken Tk 25M NO. -
Hojden reser sig precis vid stranden av den s kPilkabiicken, som i sin nedre del f o
ben6mns Strandbiicken,valefter Strandbacken.Uttaletstrand-borvdl anses vara

yngre; jfr niirmast foljande namn. Det kan ocksi tillskrivas stbllningen i svagtryck-

ig upptakt.
bergetstr@tbbtla-To: berg pi ostra sidan av Kamlungetrbsket, strax norr om byn

Kamlunge. - strandb. Gn 30 so, Tk 25M NV. - Ligger precis vid sjostranden.

Har dven benbmnts Timmerstrandberget. Se Timmerstranden nedan'

viken strdtvblka -TO: vik av Kamlungetriisket. - Ligger strax soder om Strqnd-

berget ovan.
ingenastrigtthylj6a-NK: vidstriickta Sngsmarker pi iilvstranden, oster om Gam-

melgirden. - Strandiingen Gn 37 NO, Strandiingena Tk 25M NO. - Dessa

hngsmarker iir uppdelade pi ett flertal byar och limnar ett viisentligt bidrag till
nedre Kalixdalens foderforsorjning. Se vidare Kalix del 1' s 45, 49.

Strycken str{kan- NK: fors i Moin ca 1 km norr om sammanflodet med Orrtriisk-

biicken. - Strycken Tk 25M NO. - To: liten fors i Toreiilven strax norr om

Veniksel. - Ordet stryck avser ett stromt stiille, mindre brant och kortare dn en

fors. Jfr i*en Strdkan nedan.

Strflkan strdkan - NK: svag fors, "stromdrag" i Kalixiilven vid byn Strflkan2is och

soder om Akerholmen. - Strikan Tk 25M NO. - To: 1. svag fors i Toredlven ett

par km norr om Trirbole. 2. d:o i Forsin i Overmorjiirv, strax fore inloppet i
Morj2irvsavan. - Strikan Gn 30 so, Tk 26M SV. - Namnet avser dock de

intilliggande girdarna. En stdka 6r ett svagt stromdrag.

strflkaberget strbkab&qa - NK: berg i Strikanis, soder om byn. - Strikanlisb. Gn

37 NO, Strikniisberget Tk 25M SO. - Formen torde vara att se som en ellips till
Strdkanitsberget, el namnform som ocksi brukas.

Strflkaniistrisketstrbkanastrd,ska-NK: f d sjo huvudsakligen inom Strikaniis. -N.
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Rentrisket Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Kartornas namnform har knappast varit
slirskilt bruklig. I Strikaniis har sjrin oftast kallats Hitretriiskef, nflgon ging
N edretriisket. Jfr Rentriisket.

Strdmmen s/r 6man -NK:. myr i Ytterbyn, numera till stor del uppodlad. - Strommen
Gn 37 NO. - Namnet har ursprungligen tillkommit den biick som rinner genom
myren. Myrar benlmns inte si siillan efter vattendrag genom dem. Jfr Stromtriis-
ket nedan.

Strtimsundet stramsdda - To: sundet mellan Yttreon och Indreon el Stromson i
YttermorjZirv. - Vid virflod gir det en kraftig strom i sundet.

Striimtriisket strgmtreska - NK: myr, f d sjo i Ytterbyn. - Stromtriisket Gn 37 NO,
Strrimsmyran Tk 25M SO. - Den biick som lbngre ner gir genom Strdmmen ovan
rinner dven genom denna myr.

Stubbron stdbrb7 - NK: iker pi nr 7 i Rian. - Ordet ro betyder'vrfl'. Akern 169

liksom i en vri mellan kullar. Ddr var ocksfl mycket stubbar.

Stugustycket stilwtytsa - To: ikerteg tillhorig Framigirden i Tjiirutriisk. - Namnet
av att girdens gamla mangardsbyggnad forr stitt diir.

Stup-
backen s/ri4pbkkan-NK: backe pi nr 3 i Ryssbiilt. - Forleden iir adj stup'brant' .

Namnet avser den brantaste delen av den s k Strandbacken.
forsen stbtlbf6S4- To: fors i Kiilvin i socknens norra del. - Samma forled som i
fciregiende nailn. Uttalet iir Overkalixmil; uppgiften hdrror frin KZilvj?irv eller
Kiilvudden i Overkalix sn.

hiillorna stdqphalan - NK: berghiillar soder om girdarna pi Storon, - Hiillarna
6r branta.
landets/Q4plbta-NKi udde i Mjritrisket norr om Gammelgarden. - Djuplandud-
den Tk 25M NO. - Udden 5r brant. Den har dven benlmnts Djuplandet; det ar
djupt vatten utanfor.
myran s/$r*p rnbA ra -NK: -L myr vid Shnkmyran. - Stupm. Gn 25M NO. - Ligger
vid Mrirttriiskberget (Morttriiskryggen Tk), som dr ganska brant just diir. 2. myr i
norra delen av Hiillfors. - Stupmyran Tk 25M NO. - Myren lutar it norr. - To: 1.
myr v5ster om Veniksel . - Den siigs slutta 6t oster. 2 . myr oster om Tj?irutr?isk. -
Stupmyran Tk 26M SV. - Sluttar enligt uppgift it viister. Stup- tycks alltsi hiir
beteckna en lutning som inte iir siirskilt brant.
udden st$Wpbd.ry - NK: udde pi Halson. - Stupudden Tk 24N NV/25N SV. -
Udden dr brant. - To: udde pi sydviistra sidan av Rinon. - Stupudden Tk 25M
SO. - Det Zir mycket djupt vatten utanfor udden.

Stiidjeviken Tk 25M SO. Se Stddjeviken.

Stiimsjtin std,rlts!1n - NK: sjo i Piliinge. - Stiimsjon Gn 37 NO, Tk 25M SO. -
Forleden 6r fisknamnet stdm.

St6djeviken stb,rw@yka - NK: vik av Kroksfjiirden oster om Lappbiicken i Sangis. -
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Stidjeviken Tk 25M SO. - uttalet, som bor transskriberas stiidie-, ger knappast

nigon vettig mening. Olika meddelare har var frir sig menat att det ror sig om en

forvriingning av ett uttal * sti|nv@lkatill verbet s@ n stodia 'ljustra'' Jfr Stonnings-

landet ovan.

sttirustegen stbrust^an - NK: iker pi nr L i Borjelsbyn. - En upptecknale hal

.rpplyst om att marken iir hird och s tadig ochvillviil diirmed antyda att forleden iir

oriei slOru ,stadig'. Han har ocksi uppslagsformen Stadigtegen. Antagandet

stupar dock pi forledens slut-s; efterleden 6r fu teg. Sannolikt ing6r i namnet en

pu.utt"tt till iet i Lulemfllet belagda sftir as(a) stekarhus dvs 'byggnad med eldstad

(ugn?)'.

sugarbacken saQarbdkan- NK: backe pi vlgen mellan Korpiki och L. Lapptriisk'

- Backen var ling och tung att fiirdas i, den var "sugande"'

Sundet stita - NK: 1. biick i Lantj?irv. - Var forr ett sund mellan Rortr2isket och

Lantjiirv. 2. bzick inom PitZinge och Strflkanas. - var forr ett sund mellan N' och

S. Rentrhsket Pfl kartorna.

Suniholmen suruhdlrmen - NK: liten

Gammelgflrden. - SYnih. Tk 25I[d

namnet Sune?

svaget swdga- NK: iings- och skogsmark pi nr 3 i strekanes. - Ligger i ett svag

'sinka' mellan tvi bergomriden'

svallgrundet swdlgrbna- NK: holme strax oster om Storon. - Svallgr. Gn 37 SO,

Svl[grundet ft ZStr,t SO. - Diir gir ndstan alltid svallvigor. - To: grund utanfrir

Bodoudden pi ostra sidan av Rinon. - Svallgrundet Tk 25M SO. - Dbr gir

siirskilt vid sydostlig vind grov sjo.

svallri pwdl rb -To: svacka mellan Idbiicken och Ringlatrzisk pi landsvhgen Tore -
Vitin i R6nei. - Dbr iir ofta is-svall over vhgen. Efterleden dr vdl samma fti som

ingir i Storrd och Rddet ovan.

svalugrundet swhlragrfi.na - NK: grund i skiirgirden. - Svalansgr. sj 101' - Forle-

aen ar figelnamnet svala. Anledning okbnd. Sjokortets namnform felaktig'

svanamyran pwbnamilyra-To: myr norr om Hatatrask. - Svanamyren Gn 30 sv,

Svana-yran Tk 25L iiro. - Forleden iir gen pl av svan. Svanar har viil brukat hfllla

till dbr. Ordet svan sent rsprJin? Det gamla ordet ir iirnt'

svanatriisket swbnatrd"ska - To: sjo vid byn Smitriisk liingst vhsterut i socknen. -
Svanatrbsket Gk 30 SV, Tk 26L SO. - Vid uppteckningstillfiillet 61 1938 beriitta-

de husbonden i girden vid sjon (: Smitrask nr 3) att hans farfar en ging hade

skjutit en av svanarna i ett svanpar vid sjon. Den andra svanen hade di inte givit

sij ivag utan kretsat over den doda svanen och sjungit sin svanesing. Mannen

naae utiuit si tagen av detta att han lovade att aldrig mer skjuta nigon svan' Efter

denna handelse skulle sjon alltsi ha fitt sitt namn. Det kan forhalla sig s5; sjon kan

ursprungligen ha raknats som ett av smdtriisken' Smitriisk nr 3 ir ocks6 en ung

holme i Kalixf,lven, norr om Akerholmen vid

NO. - Forleden 5r osf,ker, meh[nda person-
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bebyggelse; mitten av 1800-talet?

Svarten pwd 7n -To: stor sten i havet scider om Siksundson. - Pysen Sj L02, Svarten

Tk 25M sV. - Ellips till svartstenen? Namnforsen Pysen ei genuin; uppdiktat

sjomiitarnamn? Ordet pys dt ytterst ovanligt och ett mycket ungt rikssprikslfln.

Svart-
biicken swdtbAkan- NK: bdck norr om Korpiki och Orrtriisk. - Svartbiicken Tk
25M NO. - Det viixer tiit och mork skog lZings bdcken. - To: blick v?isterifrin till
Kalixiilven i Bondersbyn. - Biicken rinner i en djup ravin som Zir skuggig och

mork. Den faller ut i Svartviken 4. nedan.

grundetpwdTgrbrua-NK: liten holme vid Storon. -Svartgr. Gn 37 SO, Svartgrun-

det Tk 25M SO. - Den har dven kallats Svartgrynnan swdlgrhyna.

holmen swtifft bhman-NK: holme vister om Bitskiirsnds. - Svarth. Gn 37 NO, Tk
25M SO. -fO: Iitenholme straxnorr omErikscirenvbsterom Rinon. -Starrgryn-
nan Tk 25M SV. - Granskogskliidd mork holme. Har dven kallats Starrgrynnan

stdtgrhyrua.
hiltan iwdyhb,la - NK: liten holme strax soder om Nordanskiir vid Ytterbyn.

myran pwdlmbyra - NK: myr norr om L. Lapptriisk. - Sedermera odlad.

nnset pwdlnasa"- NK: udde i sodra delen av Stortriisket Gn 30 so, oster om

Svartndsv. Tk 25M NO. - Har dven kallats Svartniisudden swbl4asddry.

skatan swdls;kbtan- NK: stort n6s pi Storon. - Svartskatan Gn 37 SO, Skagsud-

den Tk 25M SO. - Det sistniimnda avser vanligtvis endast den yttersta spetsen pi
det stora niiset. Kallas dven Svartskataudden.

skiiret swdflgara - NK: holme i Sangis, vdster om Fjuksholmen. - Svartskiiret Tk

25M SO.
iken Swd1veyka - NK: vik av ilven vid Nlsbyn. - Svartviken ek. - To: 1 . liten vik
pi vistra iidan au Tjiirutriisket. - Omges av sumpig granmark som gor ett morkt
intryck. 2. vik och st?ille for fiske med enavistet om dlven i Kamlunge. - Landet

v5ster om viken br ovanligt hogt och viken ligger ofta i skugga. 3' vik pi viistra

sidan av iilven i Bondersbyn. - Svartv. Tk 25M NV. - I viken rinner Svartbiicken

ner, och de bida namnen skall givetvis hillas samman. Ingen uppgift f<ireligger

dock om vilken av de bida lokalerna som gjort sig fortjbnt av beteckningen svart
,mdrk,. 4. swdfvbyka vik p5 vhstra sidan av Yttertrdsket vid byn Smitr?isk niira

grdnsen mot Rin66. - Viken har gyttjebotten och sura str6nder. Det anforda

uttalet 2ir Rinemil.

Svartabborrtjiirnen pwdloparlsln - To: tjiirn norr om Gallbergstriisk i socknens

nordostligaste del. - Svartabborrtj. Gn 30 SO, Tk 26M SV. - I tjiirnen finns

endast abborre, som vbl har varit ovanligt mork till fiirgen'

Svartholm(s)fjtirden swa Thehm(s)f14n- NK: havsvik vlster om Bitskiirsniis. - Svart-

holmsfj. Gn 37 NO, Tk 25M SO. - Ligger norr om Svartholmen Uttal sivil utan

som med -s- i sammans2ittningsfogen.

Svartskatahiillan pwbypkotahd"Ia - NK: holme vid Storcin. - Svartskatahiillan Gn 37

SO, Tk 25M SO. - Ligger strax oster om Svartskatan. Ddr finns kala hiillar.
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Svartstenudden pwb6;7end.dr"t, -Tb: udde pi vhstra sidan av Bergon. - Svartstenud-
den Tk 25M SV. - Man uppger att det finns svart "stenholster" pi udden.

Svedjan pwirya - NK: 1. lng hojd oster om Kiilsjiirv. - beliigen ndra Lill- o Stor-
Svedjemyran Tk 25M NO. - 2. liten kulle mellan iilven och landsvdgen strax
vdster om Myrgrynnan i Minsbyn. - Svedjan ir aven namn pi odlade marker i
Korpiki, Kiilsjiirv, Lantjiirv, Rian, Sangis och Ytterbyn. - To: odlad mark strax
soder om byn Okvattnet. - Namnen syftar pi marker som tidigare svedjats.
Nigot minne av svedjning har man dock inte i byarna ifrflga.

Svedje-
backen ryt swinbdftu - NK: kulle i Strikaniis. - Svedjebacken Tk 25M NO. -
Frirleden ir svedja'svedjeland'. Jfr Svedjan ovan.
biicken swinbd,kan - NK: 1. biick vdster om Lomben. - O. Svedjeb. Gn 30 SO,
Svedjebiicken Tk 26M SO. - Det iir endast denna biick som har kallats Svedje-
biicken. V. Svedjeb. Gn 30 SO har kallats Mittibdcken. 2.bdckcister om Manshe-
den. - Kommer fr. Empom. Gn 37 NO.

forsen swirtfilSry - To: fors i L<ijin (Gn 30 SO) i Overmorjiirv. - Troligen har

girden Svedjan i byn haft slitter diir. Jfr den inte lingt diirifrin liggande Svedie-

heden.
giirdan swtrtj4{ha - NK: .I. iingsmark i Piliinge. 2. odlad mark i Strikaniis.

heden swirthdra -To: hedland soder om Lilltriisket i Overmorjiirv. - Girden

Svedjan i byn har haft fiibodar hiir.
holmenpwirth&trman-NK: udde i Figeltriisket i Rolfs. - Var tidigare en holme i
den forutvarande sjon.
myran, Lill- och Stor- la{pwirrmi2yra, stQtllpwmm$yra - NK: myrar oster om

Kiilsjiirv. - Lill-Svedjemyran, Stor-svedjemyran Tk 25M NO.

rh yinrcb - NK: myr vdster om Granib. Gn37 NO, norr om byn Granin. - Jfr

betr efterleden Rddet och Storrd ovan.

sanden swinsQtrl - NK: vik pi vastra sidan av vinafjiirden. - Aven en vik pi
Storon har samma namn.
stycket swinstdylsa - NK: 6ker pi nr 6 i Piliinge. - Har viil frin borjan varit

svedjad.
tdden pwinildry - NK: 1. udde i Kalix?ilven vid Borjelsbyn. 2. udde p6 norra sidan

av Bodtriisket. - Svedjeudden Tk 25M NO.
viken swirw@1fta - NK: vik pi vastra sidan av Storon. - Svedjeviken Tk 25M So.

- Namnen betecknar gamla svedjestiillen, som man dock inte har nflgot minne av.

sveget tsa pw(a- To: odlad svacka i Bondeborg, Bondersbyn. - ordet sveg tycks

beteckna just naturlig svacka, shnka.

Sveg-
grundet, Lill-, Stor- la{swQgra4e, stQqpwqgrbna - NK: tvi uddar pA Storon. -
Sveggr. Tk 25M SO (: Stor-S.)'
landet swalQla - NK: skogland norr om Svegviken ovan. - Om forleden se Sveget

ovan.
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Sveg-
viken rr swavtbTken - NK: viken mellan de bida uddarna ovan.

Sviingen Sj 101. Se Vilcstrdmsgrundet.

sfle-
backen sdgbdkan - NK: 1. kulle i Bjorkfors. - Invid sigverket. 2. viigbacke i
Gammelgirden. - Vdster om Flasabdcken, diir det forr fanns sig(ar). Kallas iiven

Sdgberget s@bdria.
biicken s6bd,kan- NK: 1. biick frin Mjotriisket till Kiilsjbrv i Gammelgirden. -
Sagbiicken Tk 25M NO. 2. biick frin Flistriisket i Sangis. - Sagbbcken Tk 25N

NV. - Har dven kallats Kvarnbacken. -To: 1. biick i Bondersbyn. -Tviiran Gn 37

NO, Friingsbiicken Tk 25M NV. 2. d:oiYttermorjzirv. - Sagbiicken Tk 25M NV.

- Har iiven kallats Kvarnbdcken. Kommer ner vid det gamla Bruket'

Siilstenen siSlbn - NK: grund i Kalixiilven vid Rolfs. - Numera ser man aldrig sril i
dlven. Namnet borde kanske riitteligen skrivas Sjiilstenen; jfr Sjiilagrundet ovan,

med oomljudd form.

Sitgril sab6- NK: slittermyr i Strikaniis. - Forleden iir trbdnamnet sdlg. Om det

formella jfr bl a Fries 1957 s 172f..

Siilgudden sah&dr"t- Tri: udde och slitter5ng pi sodra sidan av Venikselet i Toreiil-

ven. - Det viixer mest srilg pi udden. Jfr betriiffande formen Fries 1957 s 158f.

Siilguddvarb ottnenasah.bdvarbdtna -To: plats vid Venikselet strax norr om foregi-
ende. - Det ror sig om ett stiille diir isen 6r svag pi vintern och 96r tidigt upp om

viLren. Namnet 6r best n pl. Jfr i ovrigt Bjorkuddvarbdttnenavid samma sel i iilven

samt V arb d ttnena nedarl'

siittingmyran sblngm$yra - NK: myr vid Bodtr[sk. - Siiltingmyran Tk 25M NO. -
Ddr vdxer enligt uppgift ett griis som k allas sdlting,vilken beteckning snarast torde

avse Juncus filiformis.

Siiltingsviken sdlttgsv@2ka - To: vik pi nordostra sidan av Granskhret vdster om

Rinon. - S?iltingsv. Tk 25M SV. - Se ndrmast foregiende namn.

Siinkmyran sdynysmfiyra- NK: myr vid den likniimnda bebyggelsen. - Sbnkmyran

Tk 25M NO: - Skrivningen Siink-, som flterger bynamnets officiella stavning, 6r

sprikligt felaktig. Det genuina uttalet bor iterges Synk-, som har medsiunka att
gora. Myren ligger i en sdnka som forr har varit svir att ta sig over, man sjonk liitt
ner dbr.

siivjelandet sawldta- NK: "sjdlwiiande" angvid Sangis. - Har utgjort en del av

den numera niistan helt uppgrundade sjon Lantjiirv, diir det vhxer sriv.

Siivjesvaget s&,vuwda - To: f d slittermark pi nordviistra sidan av Grantrbsket

(Grantr. Gn 30 SO) i byn Overmorjiirv. - Samma forled som i foreg namn. Jfr
dven Svaget ovan.

Siirbron sbqrbrdq - Tci: bro over nordligaste delen av Stortriisket inom Soren. -
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Namnet har brukats av Minsbyborna och syftar pfl att deras gamla viig till byn
Sdren gick over denna bro. I Soren och Okvattnet beniimnde s den Stortriiskbron.

Stir-
biicken sdrbaken - NK: biick inom Minsbyn, mellan N. och S. Rentriisket. -
Sorbiicken Tk 25M SO. - Forleden Sor- iir vdderstrecksbeteckningen 'sdrder'.

kalven sdrkbWan - To: f d vik av den nu helt uppgrundade sjon Kosjiirv. -
Sorkalven Tk 25M NV. - Samma forled som i foregiende namn. Jfr vidare
Norrkalvarna ovan.
myran sgrzibyra - NK: myr i sridra delen av Ytterbyn. - Sormyran Tk 25M SO. -
Tci: sriyrn&Ara myr i sodra delen av byn Kamlunge. - Sormyren Gn 37 NO,
Sormyran Tk 25M NV. - F<irleden iir dven hiir sor 'soder', men dess uttal iir
Overkalixpiverkat.
udden s&radry - NK: udde pi vhstra sidan av Kalixiilven i Bondersbyn, nbra
griinseh till Kamlunge. - Sorudden Tk 25M NV. - Namnet har mojligen samband
med Sdrmyran strax ovan. Udden ligger niimligen soderut i forhillande till
Kamlunge, inom Bondersbyn diiremot liingst i norr.

Siir-GarbergetsQrgparbbrya - NK: berg nordost om Storsien. - S. Garberget Gn 30

SO, Sor-Garberget Tk 25M NO. - Man har vanligen inte brukat riikna toppen
som ett siirskilt berg utan ansett den hora till Garbergef, se detta.

siir-Akroken sdrbkrbukan - NK: fors i Kalixzilven vid Rian. - Ar den sodra delen
av Akroken, soder om Akrokholmen.

Siirflskogtriisket sbraskoqtraske - To: sjri vbster om Sikniis. - Sorflskogstr. Gn37
NV, Soriskogtriisket Tk 25M SV. - Ligger inom ett ganska vidstrtickt skogsomri-
de som har brukat kallas sordskogen. Uttalet scbr- miirkligt, felskrivning?

Takvedalodet takvdralQqra - NK: lada i piliinge. - Med takved avses de runda
slanor som man brukar l2igga ovanpi niivret pi niivertak. Efterleden lod dr
setillvida oegentlig som den inte avser ladaisigutan den mzingd ho som ryms i en
lada.

Tall-
grandettdlgrbna-Ti5: holme norr om Rinon. -Tallgr. Gn 37 So, Tallgrundet Tk
2sM SO.
hedentdlhada y , -hQ,ra i)-NK: hedmark vdster om Ntisbyn. - Bevdxt med mycket
fin tallskog.
holmen tolhdhman - NK: holme i vinafjiirden. - Tallholmen Tk 25M so.
myran tdlmbgra - Tci: myr oster om Forsbyn vid yttermorjiirv. - Tallmyran Tk
25M NV.
ilsentolcgsrl- To: 5s vid Bondersbyn, strax vdster om Middagsberget. - Namnen
avser givetvis att lokalerna iir bevdxta med tall.

Tallfln tdlb -To: betydande vattendrag fr6n nordvhst till rjiirutriisket. _ Tallin Gn
30 sv, Tk26L so. - Forleden kan inte vara trddnamnet tall, som uttalas rol. Man
kan viil misstiinka finskt eller samiskt ursprung. Har dven kallats Modn eller
Mugglomdn, eftersom den kommer frin Mugglom i }verkalix.
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Talusbacken? tbhusbdkan - NK: mindre hojd centralt i byn Innanbdcken. - Nam-
net, som 6ven 6r bebyggelsenamn, 6r osiikert. Det forefaller att ha samband med
ett adj talug tdhu 'pratsam', och mojligen kan nigon diir bosatt person ha kallats
talusen'pratkvarnen' , Jfr i friga om bildningen Pihl Okm s 184 l6rnsas 'lunsig o.

senfiirdig karl'.

Tasselskogen tds-elskQqan - NK: skogsdunge i Piliinge. - Ar ett ungt namn som
givits dlirfor att det prasslar och tasslar dlir, viil av aspar.

Tattarmyran tdlarmdyra - NK: myr i Sangis. - Tattarmyran Tk 25N NV. - Som

tattare har man betecknat mer eller mindre morkhyade personer.

Tegudden rd firy-To: udde pi viistra sidan av dlven i Kamlunge. - Troligen dr detteg
'ikerteg' som ingir i namnet. Nflgot minne av tegar har man dock inte diir.

Tifotsgrynna\tifaAtsgrs7aa-NK: grund utanfor Storon. -Misgrundet Tk 25M SO.

- Siigs ha namngivits niir det en ging i tiden 169 L0 fot djupt, en mittuppgift som

dock far tas med reservation. Namnet anvinds knappast ldngre, utan grundet
kallas numera Mdsgrundef, se detta.

Tiljeholmen tihh&hman - NK: liten hojd i Ytterbyn. - Det finns Ziven en g6rd med
samma namn ddr, och viigen till den var forr spingad, di markerna omkring den

var sanka; tilja : 'sping pi myr'.

Tiljemyran trhmdAra myrar - NK: 1. pfl v?igen mellan Sockentriisk och O. Flaka-
triisk. - Diir fains spiinger vid passagen over en myr.2. i Minsbyn. - Aven den

var spingad. - To: vid Sm6triisk. - Tiljemyran Tk 26L SO. - Samma namngiv-
ningsorsak.

Timmermyr an tAwberrnd,yra - NK: myr i Rian. - Forr timrade man vintertid lador
diir och korde sedan ut dem till de platser diir skulle st6.

Timmerstrandentblmbe,pydta-TO: vik av Kamlungetriisket pi dess cistra sida. -
F<irr i viirlden brukade man vid flottningen ligga och viinta diir innan man gick ner
for Kamlungeforsen. Namnet knappast brukligt lbngre. Viken kallas nu Strand-

viken.

Timmerstrandberget. Aldre namn ph Strandberget, se detta.

Timrusmyran tb2mbrusm$yra - To: myr i Torbole. - Ftirleden kan vara att tolka
somtimmerhrzs, i si fall avseende en verksamhet sidan som den som nd'mns under
Timmermyran ovan.

Tinforcent@pfbS4 -NK: fors i Sangisiilven vid Bjorkfors. -Tinforsen Gn 37 NO, Tk
25M NO. - Ftirleden ir tina'en slags mjiirde for fiskfingst'.

Tjuvbiicken tiqbirkan - To: biick och slitter?ing oster om byn TjZirutriisk. - Liir ha

fitt namn av att husbonden i en av gardarna rojde diir utan att som brukligt var
niimna detta for husbonden i granngirden; han gjorde det i smyg.

Tjuvholmen tilThbhman - NK: udde i norra delen av bydelen Bredviken i Niisbyn. -
Det finns ingen uppgift om namngivningsorsaken.
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Tjuvholrnsundet nqhabmsdla - NK: biick i Niisbyn. - Bbcken rinner ut strax sdder

om Tjuvholmen ovan och har viil tidigare varit ett sund som avskilt denna frin
fastlandet.

Tjiiltberget? lsi"ltbhtla-To: litet berg norr om Ronningsheden oster om Bolstriisket
vid Torbole. - Det Zir mojligt att forleden i stiillet bor skrivas Kdlt-. I si fall
foreligger viil ett samband med det hos Pihl Vb s 34f anforda kiilta (av)'barka',
med hiinvisning till ett i ostsvenska dial belagt kdlta'avtiljamed kiilta, tviireggad
yxa'. Namnet skulle di avse en gammal awerkningsplats.

Tjirnberget ly1nb&rya berg - NK: 1. i Pflliinge. - Degertj?irnberget Tk 25M SO. -
Ligger norr om Degertjiirnen. Kallas inen Degertiiimberget. 2. vdster om Bjcirk-
vattnet. - Tjiirnb. Gn 30 SO, Tjiirnberget Tk 25M NO. - Ligger vid Myrbergs-
tjiirnen.

TjEirnmyran lsinmgyra - To: myr soder om byn Lingfors. - Pi myren ligger en

obetydlig tjiirn : Tjiirnmyrtj. Tk 25M NV.

Tjiiru-
grundet pira gr64a -NK: sk?irgirdsholme soder om Ytterbyn. - Tj?irugrundet Gn
37 SO, Tk 25M SO. - Man tror att en skuta med tjiira slagits sonder diir. Forr i
viirlden utskeppades hir stora miingder med tjiira.
skatanygiraskdtan-To: udde pi nordvdstra sidan av Bergon. - Man har troligen
briint tjiira diir forr.
triisket ysirutraske - To: riitt betydande sjo i socknens norra del. - Tjiirutr?isket
Gn 30 SV, Tk 26L SO, 26M SV. - Jfr Tiiiruviigen nedan.
viigenssiruvdgan-To: forsta delen (ca 4 km) av en korviig norrut frin Tjirutr?is-
ket mot Bredtriisk i Overkalix. - Den var iordningsstiilld av bonder friln Tjiiru-
triisk och man forslade tjiira lZings den.

Tjiirusberget Ssirusbdnp" - NK: berg vid Bjorkvattnet. - Tunnelb. Gn 30 SO, Tk
26M SO. - Man uppger att det har funnits bra tjiirvirke pi berget. Forleden kan
alltsi mojligen vara att se som tjiirhus, viil med syftning pi tjiirdal. Berget kallas
numera Tunnelbergef, se detta.

Tjiirutriiskkolenysirutreskt*{ry- To: stort hogre skogsland i socknens norra del. -
Tj2irutriiskkolen Gn 30 SV, TjZirutrdskkiilen Tk 26M SV. - Namngiven efter ltiget
cister om Tjiirutriisket.

Toberget tdqbbrya - NK: berg vid Bjorkvattnet. - Toberget Tk 25M NO. - Forle-
den [r /o f 'sumpig granudde i myr och dyl.'. Man brukar 2iven beteckningen
granto grantdq for vilken anges betydelser som 'lig mark vid myrkanter, med
enbart gran'.

Toholmarna tdhbhman- To: f d holmar i den forutvarande Aviken av den numera
utgriivda sjon Kosj?irv. - Forleden dr to to'tva'; det ror sig om tvi holmar som
liksom sitter ihop.
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Tolvlindebron tol.vldyndabrbU - NK: spiinger over en myr pi viigen Innanbdcken-

Piliinge. - Jfr foljande namn.

Tolvlindemyran tdlttkmdambara - NK: myr norr om Stormyrtj. Gn 37 NO, vid

v6gen Innanbiicken-Paliinge. - tlarnmyran Tk 25M SO. Upptecknaren upplyser

om att ,,En l2liingder spingad stig gick forut diir over myrmark". uttalet
stdmmer dock inte helt med en tolkning rr liingd, som alltsfl fir betraktas som

ostker. Har dven kallats Tiiirnmyran.

Tolvmansba cken t6lrymansbdkan- NK: odlad mark i Ytterbyn. - Har viil pi nigot

siitt haft att skaffa me d en tolvman 'ndmndeman' . Nigon gir d Tolvmans finns inte

i ytterbyn men dtremot i den tvf,rs over iilven beliigna Ntisbyn. Ett samband med

denna gird iir inte otiinkbart.

Tomasmyran tbmasm$yra - NK: myr i norra delen av byn Gammelgarden. -
Tomasmyran Gn 37 NO. - Bendmns pi Tk 25M NO Mjotriiskmyran, som kan

yara ettyngre namn. Miirk att dhr dven finns Tomasmyran. - To: myr nordost om

byn Gallbergstriisk. - Tomasmyran Tk 26M SV. - Forleden 6r personnamnet

Tomas, men inga upplysningar om en sidan person foreligger'

Tomasiiren tbmas@q4- NK: stengrund i Kalixiilven vid Ytterbyn. - Ingen Tomas

kiind.

Toppiiren tdpcq4 - NK: obetydlig holme i ytterskiirgarden, soder om Halson. -
tioppo.el Gn 37 So, Tk 24N NV/25N SV. - Frirmodligen dr Toppi)ren de;1

g"rroiru benhmningen. Diir har kanske funnits nigon toppig sten el liknande.

Forleden Tropp- ger ingen vettig anknytning. Numera anvands dock ofta just

formen Tropporen, i anslutning till kartans namnform'

Torrfurumyran td4furomoyra - NK: odlad mark pi nr 5 i Minsbyn, norr om N.

Rentrlsket. - Man uppger att det finns martallar diir'

Torrfurukdl en tdrJuralsl4 - To: bergformation vid overmorjiirv. - Ingen uppgift

om vegetationen.

Torrvedsiin thrvasd - NK: forutvarande o vid Ytterbyn. - Torrvedsholmen Gn37

NO, Torveson Tk 25M SO. - Formodligen iir forleden att tolka Torrveds- . On har

varit upplagsplats for ved och diir har forr funnits ett litet sigverk. 6n dr numera

.u*-ur,urr*en med silirl Matholmen och Killingholmen som fasta land.

Toskkiirret tdskl;rhra - To: myr vid bicksammanflodet soder om Stjikutriisket i
Sikniis. - Ftirleden toska ir sirkerligen ett Sldre ord for 'groda', som nu i dial heter

grofta. Ordet iir dock fortfarande levande i Luledalen liksom i den angransande

Rflnea sn. Aven i Kalixmilet lever det kvar som senare led i sammansiittningen

rump-toska'grodyngel', dvs "svans-groda"'

Tranu-
botrbnubQr4-NK: myr strax norr om byn Sangis. - Forleden Srfigelnamnettrana

och efterleden kan knappast vara annat itn bo, dven om man har nigot svirt att

forestiilla sig att tranoi byggt bo si tatt inpi en storby som har' Ellips till
Tranubornyran?
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Tranu-

myrantrbnum$yra-myrar NK: 1. mellan St. Lapptr?isket och Lakatjlirnen, soder
om byn L. Lapptriisk. - Tranor har brukat hiicka diir. 2. ibyn Rolfs. - Det iir
slikerligen liinge sedan tranor hiickat diir. 3. vid Sangis. - Det siigs att tranor
brukat ropa diir pi viren. Mojligen frireligger h?ir ett samband med, Tranubo
ovan. - To: 1. nordvdst om byn Mjolafors. - Tranum. Gn 30 SV, Tranumyran Tk
26M sv. - I Mjrilafors kallas den dock fbr Lill-Tranumyran; stor-Tranumyran
ligger soder darom.2. nordvdst om Ringlatriisket och till st<irre delen inom Ranei
sn. - Tranumyren Gn 37 NV. 3. pi norra delen av Bergon. - J?imfor Tranuviken
nedan.
vikentrbnuvdfua-NK: vik vid Ytterbyn. -Tranv. Gn 37 NO, Kiilwiken Tk 25M
so. - Den senare namnformen iir den vanligaste. - To: pi norra sidan av Bergon.
- Tranuviken Tk 25M SV. - Aven hiir har vdl tranor brukat hftlla till.

Tredjeberget trirbd4la - To: berg dster om byn Okvattnet. - Tredjeberget Tk 26M
NV. - Ar det tredje i ordningen av tre berg, varav ett bendmns Fdrstberget el
Storberget, detndstaAnneberget. Namnen iir givna frfln Okvattnet. Tillsammans
har bergen benimnts Viisterbergen, ett namn som i sin tur iir givet frin Bonders-
byn eller Borjelsbyn.

Treflakaviigentrdlftokavaen-NK: stigvdsterombynBodtriisk. -Diirharfunnits
tre figelflakar efter vhgen. Uttalet iterger lingt i, tri.

Tregranagrundet trQpgranagrh4a - Tri: liten holme soder om Sikniis. _ Tregrina_
grundet Tk 25M sv. - Mitt pi holmen fanns tre stora granar som syntes over den
ovriga skogen. Har 6ven kallatstr@granahalrman. Tre-bordekanske skrivas ?rj-
eftersom uttalet Sterger ett gammalt langt i. Det andra uttalet bor iterges rre_
granad-.

Treskiilstegen trb$t*tstlgan -TiS: odlad mark pi Rinon. - Utsiidet bestod av 3 skiil
korn.

Tresundet /rasrifa - NK: sund mellan Stortriisket och Kvarntriisket i pilbnge. - Har
ursprungligen bestitt av tre smfl sund, numera endast tv6. Aven uttalet Tresyndet
trds$ynde foreligger. Om formen se Olson, App. s 386f.

Tretjiirnarna tr@il:*Lnan - To: tre smfl tjiirnar oster om Torbole. - Tretj. Gn 37 NV,
Tretjiirnarna Tk 25M NV.

Trelleborgstan trd4laborurdn - NK: labyrint pi Halson. - Har varit en vanlig
beniimning pi labyrinter som finns pi en del sjoholmar, iiven bl a Maloren. Jfr
hirom bl a Sahlgren oUA 1960 s 34 "Ett liknande vandringsnamn 6r Trelleborg,
som troligen gir tillbaka pil Trojeborg". om det sistniimnda som namn pi
labyrinter se bl a Sahlgren NoB 1942 s 159 och Steenstrup NoB 1914 s 13g.
Upptecknaren har tiinkt sig ett samband med "trilla runt", ett forslag med ett visst
stod i uttalet, som snarast bor iterges Trille-, viil att se som en folketymologi. Ett
dldre namn siigs ha varit Trindborgstan, se detta.
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Trindborgstantrirud.bonsf&n - NK: 6ldre namn pA labyrint pi Halson : TrelleborS-

stan oyan och en ombildning av detta. - Trind- viil med syftning pi labyrintens

runda form.

Trollen Sj 102, Tk 25M SO. - Det fr6n sjokortet overtagna namnet (sjomiitarnamn)

iir inte folkligt. Det genuina namnet har varit Bredskiirsstenen.

Troll-
berget trdlbaqa - To: berg s<ider om byn Overmorjlirv. - Trollb. Gn 30 SV,
Trollberget Tk 25M NV.
holmen trdlhbhman - To: holme i nordvbstra delen av Kamlungetriisket. - Troll-
holmen Tk 25M NV.
myran trdlmbAra - NK: myr oster om Niisbyn. - Trollmyran Tk 25M NO.
triisket trdltrd,ska - To: sjo vdster om Gallbergstriisk. - Trolltr. Gn 30 SO,

Trolltrbsket Tk 26M SV.
0n /rtilo - NK: forr betydande o soder om B6tskiirsniis. - Trollon Gn 37 NO, Tk
25M SO. Ar numera sammanvuxen med fastlandet i norr och Frodsoren i soder. -
Lokaler med namn pL Troll- har tilltrotts overnaturliga foreteelser.

Tropptiren trdpCqn-NK: liten holme soder om Halson. -Tropporen Gn 37 SO, Tk
24N NV/25N SV. - Ar det numera vanligen brukade namnet. Jfr dock Toppdren
ovan.

Trutbfldan trdqtbbran d, -bbdan y - NK: litet grund i skiirgArden vdster om Repskii-

ret. - Trutbidan Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Trutar har v?il brukat hfllla till diir.

Trutskiiret trdptsfiera - NK: holme oster om Storon' - Trutskiiret Gn 37 SO,

Trutskiir Tk 25M SO. - Uppges ha varit hiickningsplats for trutar.

Trutskf,ret, Lill-, Stor- lalltrdqts4sara, std4traqtsltere - NK: holmar soder om

Bitskiirsniis . - L., St. Trutskiiret Gn 37 NO, Trutskdrs grund, St. Trutskiir Tk
25M SO. - Namngivningsorsak v6l densamma som for foregiende namn.

Trytriisket? trdAtrin-ke, trdpres-ka- To: sjo oster om byn Tore. - Trytr?isket Gn 37

NV, Tk 25IvINV. - Vad /ry skulle kunna vara vet man ej. Den meddelare som

liimnat uttalet tr@!L- menar dock dock att forleden ir tri'tre'och att namnet givits

d?irfor att sjon av en holme delas liksom i tre delar. Detta stdmmer med de faktiska

f<irhillandena, och tey- fir di ses som ett Rinemfllsuttal av rikneordet tre.}Idr
Zir det ju inte lingt till Rinegriinsen.

Trangfln trQkb - To: del av Kalix?ilven mellan Krokforsen och Morjiirvstrhsket. -
Tringfln Gn 30 SV, Kalixiilven Tk 26M SV. - Alvstrbckan 6r smal och raskt

strommande. Namnet har alltid varit den lokala benimningen. Pfl Overkalixmil
heter det trhqgrtdn.

Triisket tra$ka- NK: forr sjo nu odlad mark vid byn Kiilsjiirv. - f d Kiilsjarv Gn 37

NO, Kiilsjiirvtriisket Tk 25M NO. - Har varit den i socknen gii'ngse bendmningen

pi ifrigavarande marker, df,r ndstan alla byar har del'

Trdsket, Inre o Yttre indratrd;ka, bytratrd,s-ka-To: sjoar i sodra delen av Sikniis. -
Inre Trhsket, Yttre Triisket Gn 37 NV, Inretrhsket, Yttretriisket Tk 25M SV.
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Trisklaggen tragklbga - NK: jordvall runt Stortrdsket i Piliinge. - Kallas hven
Gammallaggen, se i civrigt detta.

Trlskmellan triskmila-To: landtunga mellan Vittriisket och Stjikutriisket i Sikniis.

- Elementet -mellan dr att se som en postposition.

Triiskmyrrfldet tra;kmayrdra - NK: skogs- och myrmark pi nr 6 i Vallen, Rolfs. -
Ligger motTriiskmyran.For efterleden jfr Rddetovan, men ixenTriiskrd nedan.
Omridet har dven kallats Triiskmyrsvaget trb,4kmopwda, ett namn som dven det
framhdver omridets karaktiir av lSgre mark; suag : 'svacka, shnka'.

Triiskrfl trd"skrb -NK: odlad mark i Minsbyn. - Var frAn borjan en myr som rojdes
till iingsmark. Den hZinger ihop med Stormyran. Jfr Trdskmyrrddet ovan.

Tr0sk-
hiillan trd;khala- NK: stenhiill pi nr 3 i Piliinge. - Forleden har enligt uppteck-
naren mojligen samband med "att vara trosk" : ha otur med sig. Ett hus, en lada
osv kan vara trosk. - To: hiill pi Rinon. - Jfr for liget Troskhiilludden Tk 25M
SO. - Forleden dr trosk 'frirgjord (genom trolldom)'enligt upptecknaren. Ordet
uppges ocksi betyda'besvbrlig, olycksbfldande' etc. Jfr dven Trdskpotten nedan.
potten trdskpbtan - NK: tjiirn oster om Kiilsjbrv. - Troskpotten Gn 37 NO, Tk
25M NO. - Tjiirnen iir trikig av sig, det var alltid diligt med fiske df,r. Det var
diirf<ir "troskt" att fi fisk d6r, om man inte kunde smyga sig dit osedd . Om pott se

bl a Slotte 1978 s 133f.
vattnet, Lill- och Stor- lapltrdskvhtna, stoqydskvittna - NK: sjoar norr om Holm-
triisk. - St. Troskvattnet Gn 37 NO, Stor-Troskvattnet Tk 25M NO. Lilla 7., som
numera ir myr, ligger soder om Stora T. * lnga siirskilda upplysningar om
sjciarna, men forleden 5r givetvis densamma som i foregiende namn.
viken /rds/cvblka - NK: vik i sodra delen av Halson. - Diir pistis vara"troskt"
med fiske. Jfr Troskhdllan och -potten ovan.

Tunnelberget turyalbdrya - NK: berg vbster om Bjcirkvattnet. - Tunnelb. Gn 30 SO,
Tk 26M SO. - Ungt namn som tillkom efter det att man spriingt en tunnel for
jiirnviigen genom berget. Forr hette det Tjdrusberget.

Tunnskiiret /rirlsySb,ra-NK: holme sydost om Bitskiirsnhs. - Tunnsklret Gn 37 NO,
Tunnskir Tk 25N SV. - Forleden dr vii tunna; okZint av vilken anledning.

Tuvmyran tdqmbyra - NK: myr vid Korpikin, nordvdst om Homyrfors. - Det har
viil funnits tuvor pi myren.

Tuvogmyran tQqam{yra - NK: myr pe nr 1 Bodtriisk. - Enligt uppgift finns det
mosstuvor pi myren.

Tviirftillet /warfd,la-To: vattenfall i Toredlven norr om Lflngfors. - Forledenar tvdr
'(tvar)brant ' adj, efterled fdlle'vattenfall'. Forr var dhr en brant fors over
trappliknande hiillar. Den f,r numera genom sprlingning utjiimnad.

Tviirmjalan twarmlcbhan - branta strhnder NK: 1. i Kalixiilven vid Rian. 2. i
Kroktriisket inom Brirjelsbyn och Rian. - Jfr foregiende namn. Ordet mjala



171,

betecknar'brant sandstrand, nipa'. Jfr i Overkalix det nlirbesliiktade miiila m$ba-

Tiillberget /d, lbh4a -To: berg oster om Kamlungetriisket. - Tiillberget Gn 30 SO, Tk
25M NV. - Forleden dr tdlle 'tallskog', jfr iiven foljande.

Tiiltmyran ti,lmbyra - To: myr vid Sikniis. - Tbllmyran Tk 25M SV. - Det vdxer

tallskog runt omkring myren. Jfr frireg namn.

Tdrndren tdqbt!4- To: holme (holmar) i Siknbsfjiirden (Torefjiirden Gn 37 NV)

soder om byn Soren. - ThrnorarnaGn3T NV, Thrnoren Tk 25M SV. - Forleden

ar tiirna,figeln. Namnet har avsett den storsta av holmarna och pluralformen har

knappast varit brukad.

Tiicknen tdkna-NK: litet grund i Piliingefjiirden. - To: grynna soder om Renskdret

i Tore yttre skiirgird. - Tocken Sj 102. - Namnet iir bestiimd form av tocken f
t$lgan'dimma'. Det har viil brukat bildas dimma vid grundet.

T6refjiirden tdWrfian- To: havsvik vid kyrkbyn Tore. - Namnet har betecknat den

innersta viken vid kyrkbyn + Gn 37 NV Toreviken. Torefjiirden Gn 37 NV har

bendmnts Sikndsfjdrden. Namnets forled iir bynamnetTore,varom se ONON 7 A
s 66f.

Tor(e)ilntdqrub elTiir(e)llventdqrhWq-To: betydandevattendrag. -Torein Gn 30

SV, 37 NV, Toredlven Tk 25M NV. - Ar kommunens ndst storsta vattendrag och

det dominerande i dess vdstra del. Efter vattendraget har den stora tbtorten och

kyrkbyn i den gamla Tore socken uppkallats. Det ror sig ursprungligen om ett
gammalt namn pi vattendraget, och som utgingsform bor vi av allt att doma

anshtta en form *Taura. Om dess innebord se diskussionen i ONON 7 A s 66f.

Tor(e)dn ir att anse som det gamla genuina namnet, som undan for undan fitt ge

vika for bendmningen Tor(e)iilven. Om d och iilv se under Huvudleder.

Uddviken dd.ve2ka - NK: havsvik pi Storon. - Innergrundsviken Gn37 SO, Uddv'
Tk 25M SO. - Har fitt namn efter l6get norr om den sk Gregsudden. Aven
namnet Innergrundsviken har brukats men torde numera vara ovanligt.

Uddsj0boden 6d.sybQqra - NK: gammal sjobod pi Storon. - Lirgpi den nyss ovan

nhmnda Gregsudden.

Uddstyckena ddstiltsa-To: ikertegar i byn Veniksel. - Lig pi en udde iToreiilven,
dlr flera girdar forr hade sina korntegar.

Underviinningselforsen dqndr.vdrugsalfsy!- To: fors i Toreiilven. - Lirg soder om

byn Veniksel, vartill -viinningsel- 6r en alternativform. Jfr Viinningselen nedan.

Uppmyran dpm,fiy ra - myrar To : 1 . soder om byn Lingsel vid Toreiilven. - Uppmy-
ran Tk 25M NV. - Bonder frin byn Tore ltir ha slagit den forr, och frin deras

synpunkt lig den uppflt iilven.2. sydviist om Idbiickstrdsket, pi Rinegriinsen. -
Uppmyran Tk 25M NV. - Ligger ganska hogt uppe i terrhngen. 

"

Upptigan bptdan - NK: backe pi vigen mellan Kiilsjiirv och Homyrfors. - Det dr

den ostra sluttningen av denna backe som bbr namnet. Den vdstra sluttningen har
kallats Bymyrupptdgan. - Efterled i upptdga 6r ett kortstavigt maskulinum ur
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*/ogi, som hor ihop med tdga 'seghet' etc och verbet tdga, i dialekten med
betydelser som 'draga, strbcka, toja' etc. Bakgrunden eir viil den att man fir lov att
tdja sig'tiinja sig' ndr man skall ta sig upp f<ir backarna. Namnet iir siireget.

lJtbiicken Gn 30 SO. Se Atbiicken.

Utgrynningen (framt) tdqtgnbyrugan - NK: 1. dng i Strekanas, vid iilven diir Bjug-
biicken rinner ut. 2. sankmark i Vallen, Rolfs. - M<ijligen = Agrundet Tk 25M
SO. 3. Angsmark i Sangis. - Namnet avser marker som kommit till som uppslam-
ningar av vattendrag och har snarast appellativ karaktiir.

Uttergranden btergr(try - Tci: slittermark pi <istra stranden av Kalixlilven, strax
sydviist om Storberget. - Forleden iir djurnamnet utter.

Vaktgrynnan vh$tgrq/na - To: litet grund strax norr om Greporen vid Rinon. -
Vaktgrynnan Tk 25M SV. - Har anvdnts som vaktplats vid siiljakt.

vakthushiillarna vhlgthoqshd"lan - NK, stenhiillar pi Storrin. - vid dem har forr
stfltt vaktstugor, s k vaktkulor, som nyttjats vid jakt pi riiv och annat vilt.
Beniimningen vaktkulor antyder att ordet hus kan avse ganska obetydliga bygg-
nader.

Vakthusuddenvhkthgqsidry-NK: udde i Stortriisket, Piliinge. - Man hade byggt
en vaktstuga diir for jakt pi riiv. Jfr foregiende namn.

valbiittnena vahbdtna - To: djupa vattenhilor pi sldttmyran i soren. - Myren, nu
dikad, lig forr helt under vatten och diir fanns dfl stiillen som ofta gick <ippna pi
grund av kallkiillor el dyl. Jfr foljande.

Valbtittnet (tst) vahbdtnan -To: stiille pi Tjiirutriisket. - Diir iir kiillor pi sjobotten,
varigenom isen pi vintern siillan fryser till. Upptecknaren har sett formen som en
best f pl, men det kan lika girna vara friga om en best dat n sing. Jfr i ovrigt
Varbottnena nedan.

Valholmen vqhhdkman - NK: skogsmark vid Granin. - Troligen identisk med
Hultet Tk 25M SO. - Det iir fullt med val'ris och brite' diir.

Valholmmyran v@hhetrm$yra - NK: myr vid Granin. - Valholmsm. Gn 37 NO,
Valholmen. Tk 25M NO. - Yid Valholrnen oyan.

Yallberget vdlbitrla - To: litet berg pi Rinon. - Vallb. Gn 37 SO, Vallberget TK
25M SO. - Forleden torde syfta pi en tidigare fiibodvall, som man dock inte har
nigot minne av.

Yallenv6fu"t-NK: iingsmark i viistra delen av byn Pil$inge. - Aven hiir torde det rora
sig om en f d fiibodvall.

Yallsundet vd!;Qta - NK: sund i iilven vid Rolfs. - sundet striicker sig mellan stora
Fisket och bydelen Vallen och iir den stora farleden i iilven.

Y alv et w 6 hv e - NK : myr <ister om Bredviken i Niisbyn. - Valvet Tk 25M so. - Myren
uppges vara skilformig, som en tallrik. Om formen se Rutberg 1924 s 65.
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Valwattnet wbhvdtna forledsvariant wblr-, wbh- - NK: myr i Mflnsbyn. - Viilwatt-
net Gn 37 NO, Valwattnet Tk 25 M NV, Kalwattnet (!) Tk 25M SV. - Uppteck-
naren har eventuellt tiinkt sig ett samband med val'brite' etc, eftersom sjon
uppges vara stenig med stenholster runt ikring, men upplyser iiven om att sjon
ligger liksom nerstnkt. Sistniimnda forhillande kan viil tiinkas knyta an till en

innebord valv , jfr Valvet ovan. Ordet val iir viil mindre troligt, di ju det betecknar
'ris, brflte' men riitteligen inte stenig terrdng. Det stimmer inte heller ljudmiissigt.
Jfu Valholmen oYat.

Varbiittnena varbdtna- Tri: tvi st?illen i Morjiirvtriisket utanfor byn Overmorjiirv.

- Vart och ett av dessa stiillen benhmns Varbdttnet; jfr hiir Varbottnet nedan.

Varbiittnet varbdtna - To: 1. stiille i nordvistra delen av Kamlungetriisket i byn
Yttermorjiirv.
2. ra varbdtnaru - tvi stiillen i Venikselet i Toreiilven. - Namnet innefattar de s k
Bjdrkuddvarbottnena och Siilguddvardbottnena, bel2igna intill varandra. Upp-
tecknaren har sett namnformen som best f pl, och det formella dr en aning
forbryllande. Namnformen ovan med sin preposition bor ses som en best dat n
sing, men stir som ett sammanfattningsnamn for tvi foreteelser, vilkas namnfor-
mer 6ven skulle kunna uppfattas som best f sing, alternativt n pl. Man vill viil 2indi
inte tiinka sig att vi skulle ha att gora med tvi olika ord for samma foreteelse. Med
h?insyn till att samtliga namnformer, inklusive Valbdmtena och Vatbottnet ovan
gir att iterfora pi ett neutralt -bottne f.ilr man vZil iindi antaga att det ror sig om en

ra-bildning tlll botten, friimst upptrZidande som efterled i sammansdttningar; jfr
Olson, De appellativa substantivens bildning s 386ff. En formell parallell forelig-
ger t ex hos Ekre L960 s 104, Tverrbyffnef. Namnen ph Val- iir viil att se som

tillfiilliga varianter och formerna ph Var- som de ursprungliga. Forleden bor
d?irfor antas utgi frin ett *varmbi)ttne'varmbotten', och namnet har ju foranletts
av att platserna ifriga kdnnetecknas av att inte frysa till i samma utstrlckning som

andra delar av sjoar eller vattendrag. Orsaken br viil att soka i kiilldrag och vissa

stromforhillanden pi platserna ifriga; de har ansetts ha varma bottnar. Jfr hiir
Phil 6km s 100 f med annan uppfattning av de varierande formerna.

Varpet, Nedre-, Yttre- och Ovre- n6,Qra vdrpa, 6ytre vdrpe, 6yre vdrpe- NK: sel i
Korpikin vid byn Korpik6. - Bysvarpet resp Nedrevarpet och Ovrevarpet Tk 25M
NO. - Obs att Nedrevarpet pi Tk beniimns Bysvarpet, detta dtirfor att det ligger
mitt for den centrala byn. Namnen har sin grund i att man pi samtliga tre sel har
haft notvarp for fisk.

Vassholmen vdghlrman - - :-- - NK: holme i Kalixiilven vid Gammelgirden. -
Vassholmen Gn 37 NO, Tk 25M NO. - Dir vhxer vass. Holmen har tidigare varit
timmersorteringsplats.

Vassviken vdsvbyka-NK: vik inne i den s kAvan i Ryssbiilt. Ordet vass betecknar i
milet hela vegetationen, sjiilva vdxten heter rdr.

Vatuggrubban vbtugrfiba - NK: tj?irn soder om Korpikin, rakt scider om byn
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Granin. - Det ror sig om en mycket liten rund tjdrn, som kan betecknas som en

'blotgrop, gol'. Forleden iir adj vatug'vattensiuk'.

Vatuggrundet ve.tugr1rua - NK: grund i norra delen av Halsofjiirden. - Forleden

vatug'blot, v6t' anger att grundet vid namngivningen var si ligt att det overskolj-
des av vflgorna. Jfr Vatuggrynnan ne.dan samt namnen pL Vatung-.

Vatuggrynnanvbtagrfyza - NK: holme strax soder om Maldren - Namngivnings-
orsak densamma som vid foregiende namn.

Vatugmyran vhtomdyra-NK: 1. myr vid Bjorkfors. -Vattumyran Tk 25MNO,25N
NV. - Myren shgs vara sur och vattensjuk. 2. odlad mark pi nr 6 Vallen i Rolfs. -
Vattumyran Tk 25M NO? - Diir siigs ha varit mycket sankt. - To: myr vid
Bondersbyn. - Vattumyran Tk 25M NV. - Den shgs vara mycket blot.

Yatungen vdtoqgan-NK: 1. holme i Vinafjiirden. - Vattungen Gn 37 NO, Tk 25M

SO. 2. holme oster om Stortin. - Vattungen Gn 37 SO, Tk 25M SO. 3. del av

Borstskiiret. - Vattungen Tk 24N NV/25N SV. - Har iven benbmnts Bdr(s)t-
skiirsvatungen och var tidigare en friliggande holme, numera : den sydostra

udden av B. Samtliga lokaler torde ha namngivits di de lig i vattenbrynet. Ordet
vatung, som numera knappast 6r ett levande appellativ, betecknar nlmligen'den
blota'. Jfr bven namnen ph Vatug-. Om namn ph Vatung- jfr i ovrigt Olsson

Gotliindska terringord s 134f.

Yatungsudden vdtosrtfu3. - NK: udde i Piliing. - Gir ut mot den s k Avatungen.

Vedahopmyran vi"rahqqpm$yra - To: liten myr vister om Degerberget och Ling-
myran i Soren. - Forleden vedahop- ir kanske att tolka som 'vedkast'.

Vedahusstycketverah$q;tdylse - NK: iker pi Pflliinge nr L. - Lflg bakom girdens
vedahus 'vedbod'.

Vedgflrdsmyran vi.EoSmdyra - NK: myr oster om Niisbyn. - Viiskosmyren Gn 37

NO, Vedgirdsmyran Tk 25M NO . - Enligt uppgift har man visst brukat ta ved diir
i nbrheten.

Vejiirv vQbrv - . , - NK: sjo strax scider om byn Lantjiirv. - Vejiirvi Gn 37 NO, Tk
25M NO, SO. - I ett namn med den finska efterledenTZrvi'sjo' bor man helst anta

att 6ven forleden iir ett finskt ord. Nigot passande enstavigt sidant tycks inte sti
till buds. En tbnkbar mojlighet iir dock att forleden gir tillbaka pi ett finskt vieri
'rand, kant, sida'. Ett *Vierijdrvi skulle i svensk itergivning bliVeriiirv, diir det
forsta r liitt kan bli utsatt for dissimilatoriskt bortfall. Namnet skulle di avse l6get
intill byn och f d sjon Lantiiirv.

Yenikselen vd"ru.ksi.la - To: sel i Toreiilven vid byn Veniksel. - Det foreligger dock
ett annat, mihdnda riktigare, uttal, varom se Viinningselen nedan.

Yibbgrundet vi"lbgrbrua - NK: skiirgirdsholme vid Repskiiret soder om Bitskdrs-
nis. - Vibbgr. Gn 37 SO, Vibbygrundet Tk 25N SV. - Forleden iir s?ikerligen

mansnamnetVibbe,ettkortnamn snarastfor Vibjorn. Detfinns 5r L543belagtbl a

frAn Lulei socken. Formen Vibby- en missuppfattning.
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Vidjeholmen virthdtrmanmen Sven wirl- (?) - NK: myrholme i f d sjon Figeltriisket.

- Man har viil tagit virke till vidjor diir.

viken rua v@lkan-NK: 1. slittermyr, delvis odlad, vid Pillinge. - Ar en forutvaran-
de inre vik av Piliingefjiirden. Storparten av byn ligger vid denna. 2. odlad mark
oster om Rolfsbacken i Rolfs. - Var forr en vik frin iilven. - To: v@1ka 1 . stor vik i
sodra delen av Sikniis. - St. Bergv. Gn37 NV, Tk 25M SV. - Har pi orten inte
bendmnts Stora Bergviken. Det ror sig om en markerad vik, strdngt taget den

enda pitagliga viken i byn. Diirfor har men inte heller haft nigot behov av att forse

namnet med en narmare bestiimning. 2. viki norra delen av byn Soren' - Viken
Gn 37 NV, Tk 25M NV. - Viken 6r numera inte siirskilt pitaglig' Namnet avser

dven en bebyggelse.

Vikholmen vdlkhelrman- NK: hojd rakt oster om Avan i Ryssbiilt. - Fiirleden Yik-
syftar viil pi -4 van, somtidigare uppenbarligen varit en havsvik. Soder om holmen

ligger Vikmyran Tk 25M SO, som tidigare varit ett sund'

Vikstriimsgrandet v{kstramsgrbrua - NK: grund i yttre sklirgarden. - Vikstromsgr.
Gn37 SO, Tk 25M SO. - Okint efter vilken person Vikstrom som grundet fitt
namn.

Vilstenen wd2lstan - To: 1. stor sten i sodra delen av byn Sikn2is. - Stenen 169

ungefdr halwiigs pi viigen mellan Sikniis och Rorbiick i Rinei sn, och man

brukade vila pfl den. 2 . d:o pi Ljusheden i Soren. - Man brukade vila diir pi viig

frin byn till iingarna vid Stortr?isket.

Vindskatan vb1ndskddarz - To: udde och fors i Kalixiilven nedanfor Lingforsen norr
om Morjiirvstrhsket. -Vindskatan Tk 26M SV. - Forleden dr adivind;udden har

ansetts vara skev och vind. Dbremot 6r den inte siirskilt utsatt for vindar.

Vinterviigsberget vd1ntarvaisbbrya - NK: berg i Borjelsbyn. - En vintervig har

gitt over dlir.

Vintrusmyran vblntnnmdyra - myrar NK: 7 . i vdstra delen av Ytterbyn. - Vintrus-
myran Tk 25M SO. 2. norr om Strika(niis)berget i Strikaniis. - Vintrusmyran Tk
25M SO. - Forleden forefaller att vara ordet vinterhru. Det iir dock oshkert vad

det skulle syfta p6. Snarast vill man viil tiinka sig att det skulle avse mangirdsbygg-

naden till skillnad frin sommarhuset dvs bagarstugan. Jfr vinterstuga Pihl Livet
s 11. Myrarna ligger dock si att diir aldrig har funnits nigon gird i niirheten.

Mojligen kan det rora sig om samma forfarande som omtalats under Hustiiimen
ovan, ndmligen att man byggt hus diir som man sedan forslat ner till byn, pi
vinterfore.

vit-
berget wd{bhua- To: berg i Sikniis. - vittriiskb. Gn 37 NV, vitberget Tk 25M

SV. - Berget ligger pi ostra stranden av Vittriisket, och namnet hr nog att se som

en redukt tlll Vittrdskberget.
grandetw@r^tgrbAa-NK: ganska stor skiirgirdsholme oster om Storon. - Vitgrun-
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det Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Pi sodra sidan av cin finns vita kalkstensklippor. -
To: holme soder om Berghamnen i Tore yttre sk?irgird. - Vitgrundet Tk 25M SO.

- Ingen uppgift om orsaken.

vit-
hedenwdfiharc - NK: /. hedland soder om K?ilsjiirv, norr om Stor-Salttr?isket. -
Vitheden Tk 25M NO. - Bestir av fin ljus sand och iir bevlixt med bl a vitmossa.

2. d:o i Niisbyn. - DZir shgs vara sandigt och vdxa vitmossa. Marker med detta

namn finns iiven i Borjelsbyn och siigs besti av vit sand samt i Rolfs diir det siigs

vdia vitmossa. - To: /. hedland vhster om Kamlungetriisket i dess sodra del. -
Det talas om renmossa och vit sand. 2. d:o pi norra delen av Rinon. - Diir finns

sandbankar och vitmossa. 3. hed nordost omVitberget i Sikniis. - Namnet givet

efter l?iget vid Vidberget.
myran watm$yra- To: myr vdster om byn Smisel vid Toreiilven. - Vitmyran Tk
25M NV. - Myren iir fliickvis alldeles vit av hngsull, som i Smisel kallas haralo

'harludd'.
triisket wdt^trb"ska- To: sjo i Siknhs. - Vittresket Gn 37 NV, Tk 25M SV. - Sjon

har ovanligt klart och fint vatten. Den iir ocksi mycket fiskrik.
trdsket, Lill-, Stor- la2lwbytras-ke, stfuqrwqTtraska-To: tvi smi sjoar i ostra delen

av Overmorjiirv. L., St. Vittr. Gn 30 SO, Lill-Vittrdsket, Stor-Vittriisket Tk 26M

SV. - Sjoarna siigs ha klart vatten och sandiga strinder.
vattnet wdltvdfue-NK: sjo v[ster om Stortriisket i socknens ostra del. - Vitvatt-
net Gn 30 SO, Tk 25M NO, SO. - Ingen uppgift foreligger om sjons egenskaper'

Vitistackmyrarna wh,tostakm$yran - Tci: myrar sydviist om Idb2ickstrhsket mot
Rinegriinsen. - Inr., Ytt. Vitflstackmyran Tk 25M NV' - Bonder frin byn Vitin i
Rinei sn har haft slitter d?ir och brukade stacka hoet.

Vrakvedatjiirnenvrakvd"ral*Ln - vrokvtbra'-NK: tjdrn norr om Rian' - Uppteck-
naren uppger att diir viixer dilig skog "vrakved". Han upplyser samtidigt att dven

ett uttal med b- forekommer, och det iir siikerligen att se som det rtitta. Se vidare

Brakvedatjdrnen ovan.

Vflnafjiirden vbnafldn - NK: havsvik vid byn med samma namn. - Vinafjiirden Gn
37 NO, Tk 25M SO. - Namnets forled ilr sikerligen enligt Wiklund 1921 s 210 det

finska vuono'stor havsvik, fjtrd', som torde ha varit namn pi viken. Ett sidant
ord miste av de svensktalande Kalix-borna ha uppfattats som kortstavigt di ju
andra stavelsens slutvokal fanns kvar. Eftersom ordet knutits till denna morfolo-
giska kategori miste forsta stavelsens vokal bli kort; av vuono har blivit vonamed
kort o.

V&nafjiirdsmyranvbnafiqpmdyra - NK: myr viister om Korpikin. - Vinafjiirdsm.
Gn 37 NO, Vinafjiirdsmyran Tk 25M NO. - Har fett sitt namn av att "vinafjdr-
darna" 'byborna i Vinafjiirden' har haft utskiften diir.

Viigamyran vh,gam6yra-NK: myr sydvlist om Innanbiicken. - Vid landsviigen mot

Piliinge.
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Vinningselen? vdrugsdla- To: sel i Toreiilven vid byn Veniksel. - Venikselet Gn 30

sv, Tk 25M NV. - Namnet avser ett enda sel, men pluralformen dr motiverad av

att det bestir av flera vikar it olika hflll. Det gir dessutom i bukter och v?indning-

ar, och det iir knappast slirskilt viryat att tolka namnet som 'vdndning(s)selen'.

Selets karakteristiska konfiguration finns itergiven i Kalix Del 1 s 53. Selet har

givit namn it den by som officiellt heter Venikselet. Se detta ONON 7 A s 67f.

viinningselrivelnvh"rugsalr{valry - To: stort rullstensfZilt pi Mjotraskkolen oster om

Toredlven vid byn Veniksel. - Namnet sammanhdnger med Vdnningselen oYan.

Har dven kallats Riveln. Se detta.

Vf,stannflsavanvistanasbvan-To: storvik avMorjiirvstriisket. -Vistanndsavan Gn

30 SV, Tk 26M SV. - Namnet givet efter bydelen Vdstanniis pir ett markerat nds i
viken.

Vistanndsbergetvitstanasb&4a- To: berg strax vdster om den ovan nhmnda byde-

len Viistannris i Overmorjiirv.

Viisterbergen vistarbdrla -To: tre berg oster om byn Okvattnet. - Namnen 5r av

allt att doma givna frin Borjelsbyn; diirifrin sett ligger de rakt i vister' I byn

Okvattnet har man haft skilda namn pi bergen, i tur och ordning Fdrstberget eller

Storberget, Anneberget och Tredjeberget. Det sistnbmnda har i Minsbyn kallats

Viisterberget, efter liiget viister om Klinten.

Viisterfjiirdenvdstarfidn-NK:1. sjoviisteromRyssb2ilt. -Viisterfj. Gn37NO, Tk

25M SO. - Har tidigare varit havsvik. 2. tidrd norr om Bitskiirsniis. - Ar ett

annat namn pfl Kroksfjiirden Gn 37 NO, Tk 25M SO, bven bendmnd Ytter-

fjiirden.

Visterskiiret vi"stapSSd,ra - NK: f d sklirgirdsholme. - Viisterskiiret Gn 37 SO, Tk

25N SV. - Uttalet kan iven varaatt se som Viisterst-skiiref, jfr det strax oster

d6rom liggande Mellerstskiiret. Den iinnu pi L930-talet friliggande holmen dr

numera sammanvuxen med Halson.

Viisterskiirsgrundet vhstapisaSgrrira - NK: liten skiirgardsholme. - Ligger enligt

upptecknaren strax oster om Vdsterskiiret ovan. Vdsterskdrsgr. Gn 37 NO och

Viisterskirsgrundet Tk 25N SV ligger i si fall fel.

Yiisterslump en vhstapl1qnxpan - To: dngsmark vid byn B jumistriisk' - Var forr en

vik av den numera uppgrundade sjon Bjumistriisket (Gn 37 NV, Tk 25M NV).

Var liksom en avskild del i sjrins nordvistra del. Elementet slump, som knappast

existerar som levande appellativ, betecknar just sidana avskilda delar i ena hnden

pi sjoar eller fjiirdar.

Viisterst-Holsteriiren vA"s-te,plhoSYarbq4-To: holme mellan Siksundson och Bergon'

- Holsterorarna Gn 37 NV, Tk 25M SV. - Ar den viistligaste av de ursprungligen

tre Holsterorarna. De ovriga dr Mitti-Holsteroren och Landerst-Holsteroren, den

sistn6mnda numera en udde pi Bergcin. Betriffande forleden se Holsteri)rarna.
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Viistiviken vasfiv@Lka-To: vik pi norra sidan av Rinon. - Viken ligger strax vister
om huvudbebyggelsen pi on.

Vistrebalken vixtrabikkan - To: griinslinje, : Tore sockens vtstra grdns mot
Rinei sn. - Ordet, eller namnet?, anvdndes ir 1938 av en di 8O-irig man i byn
Idbdcken i Trire sn. Han var fodd i nordostra delen av Rinei sn. Ordet balk
betecknar vanligtvis mellanvZigg t ex i spiltor och andra liknande avbalkningar. I
bemiirkelsen 'griins(linje)' upptrider ordet icke appellativt. HZir iir det anviint i
overford bemiirkelse om en skiljelinje. Ordet for griins iir annars linje. Jfr aven
Hagabalken.

Ymmyran dym,byra-NK: myr norr om Rian. - Ymmyren Gn 37 NO, Ymmyran Tk
25M NO. - Enligt meddelaren har myren fitt namn av att"ha &ym o kbt der"
tdet ymar (kvider) och lSter ddr', detta diirfor att nigon tros ligga begravd dtir i
ovigd jord.

Ytterfjiirden bylarf16n- NK: 1. havsvik utanfor Sangis. - Kroksfjiirden Gn 37 NO,
Tk 25M SO. - Namngivning efter liiget i frirhillande till Sangis by. Har iiven
bendmnts Krol<sfiiirdenellerViisterfjiirden.2.myriYtterbyn.-YttrefjiirdenGn
37 NO, Ytterfj. Tk 25M SO. - Namngiven efter lbget i forhillande till den stora
Infjdrden. En mindre inre del benimns Arasfjdrden.

Yttertriisket bytaftd"ska - sjoar To: f . it sydviist frin byn Ytterinorjiirv. - Yttertr.
; Gn 30 SV, Yttertriisket Tk 25M NV. - Ligger frinbyn sett utdl dvs soderut . 2 . den

sodra, stora delen av det tudelade Bdlstriisket vid Torbole. - Bolstriisket Gn 37
NV, Tk 25M NV. - Den inre sjodelen har i rnotsats hiirtill ben?imnts Ovretiisket,
Ov. Tr?isket Tk 25M NV. 3. vid byn Smitriisk. - Yttertr. Gn 30 SV, Yttertriisket
Tk26L SO. - Soder om Hemtriisket vid byn.

Ytterstgrundet hteilgrdna -To:- det yttersta, dvs sydligaste av de tre smi grunden
norr om Kastoren, pi Tk 25M SO beniimnda Huvogrunden.

Ytterstlandet btep[lQta - NK: den sydligaste av en grupp strirre holmar soder om
Ytterbyn. - Ytterstlandet Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Elementet land markerar
alltsi att det iir friga om storre landomriden i motsats till de utanfor liggande
skiren och smigrunden.

Ytterstviken btepsv@1ka - NK: vik i Ryssbek. ; Ligger liingst i soder pi byns
fastlandsdel.

Ytterstfln w bteSyrbn - NK: dngsmark vid Flakatilven srider om O. Flakatriisk. -
sannolikt : Alvsmyren Gn 30 SO. - Ligger ytterst i Flakaiilven, strax fore
bdcksammanflridet.

Yttrevarpet hytravdypa - NK: sel i Korpikin vid byn Korpik6. - Nedrevarpet Tk
25M NO. - Ar det nedersta av tre sel vid byn och samtidigt plats fcir notvarp.

Yttre-Smfltriisket dylrasmt[trbska - NK: det ena av Smdtriisken i Piiange. - L.
Smitr. Gn 37 NO, Ytt. Smatrasket Tk 25M SO. - Ar numera en ytterst obetydlig
tjiirn.
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Ytt(e)rom fiitfrn dylro fat&n - NK: iker pi nr 4 i Pil2inge. - Namnet av att 6kern frin
girden riknat ligger bortom fdtdn, en kostig med giirdsgird pi omse sidor. Den

ledde till fiihagen'den inhdgnade betesmarken'. Ordet fdtd fatb uppges hos

Rutberg 1924 s 79 vara maskulint, men den efter prep foljande formen ovan bor

snarare tolkas som en feminin dativform.

A.
berget 6bbrp- NK: berg vid PAliinge. - Aberget Tk 25M SV' - Aberget Gn37
NO 2ir felplacerat. Detta berg har kallats Tresyndberget trinayndbdna : Tte-
sundberget Tk 25M SV, efter liiget vid Tresundet, se ovan.

blcken 6bi,kan - NK: biick i Pflliinge. - Ar densamma som Pdliingdn ovan.

Vattendraget dr numera rlitt obetydligt och fortjiinar inte att bendmnas ri.

grundet dgrbna - NK: rund udde mot 6lven i Ytterbyn, soder om Sandviken. -
Agrundet Tk 25M SO. - Var tidigare en friliggande holme i rin, dvs hlven.

hedendhi"ra- To: hedland scider om Forsbyn pi cistra sidan av Kamlungetrdsket.

- Aheden Tk 25M NV. - Forleden zi- torde hiir syfta p6 Kamlungetrhsket, som

kan ha betecknats som ett stort sel i dn,Kahxirlven. Jfr hlir foljande namn.

holmarna 6hhbman- To: tvi holmar mitti Morjdrvstriisket, riitteligen Morajiirv-
triisket.- Aholmen, Ov., Ned. Gn 30 SV, Ovre-Aholmen + Nedre--A.holmen Tk
26M SV. - H?ir stir forleden,,i- trett klart for den stora sjon ifriga, som tidigare

benimnts Morajdrvdn,varav framgir att man uppfattat sjon som ett mycket stort

sel i Kalixiilven.
kniisen 6knqUst'! - To: udde vid byn Smitriisk. - Ligger vid ins, Toredlvens,

utlopp ur Yttertrdsket. Uttalet iir Rinemil.
kroken fukrbqkan- NK: en skarp ikrok samt en ddr befintlig fors mellan Miris-
byn och Rian; iiven namn pi bydel i sistnhmnda by' - Akroken (beb) Gn 37 NO,
Tk 25M NO. - Man skiljer pil Norr-A. och Sor-,4. Aven beniimnd Akrokforsen.
marken tbmkrka - To: skogsomride pi viistra sidan av dlven i Bondersbyn och

norr om Salkostholmen (vid beb Forshaga Tk 25M NV). - Namnet givet efter

liiget vid dn, dvs Kalixhlven, eller vid Slvgrenen Potadn.

myran fumbAra - NK: myr vid Korpiki. - Ligger invid Korpikin, soder om

Yttrevarpet.
vatungen t$vbtoqgan - NK: udde i Piliinge. - Nbra Piliingin.
engetbarldaa-T6: slatteriing i sydligaste delen av Lillin (Gn 30 so, Tk 26M sv)
frin sydbnden av sjon Rdktiiirv.

Akberget dkbbrt^a - NK: berg i Borjelsbyn. - Akberget Gn 37 NO, Atberget Tk
25M NV. - Uttalet fir ses som anpassat till generalstabskartans missvisande

namnform. Det genuina namnet dr Atberget, se detta'

Akmyran dkmbyra- NK: myr i Rolfs. - Akmyren Gn37 NO, Akmyran^Tk 25M

SO. - Myren 8r mycket sank. Enligt meddelaren var det gamla namn et Atmyran,
se detta.

Akerholmen @karhdhmare - NK: holme i Zilven vid Gammelg6rden. - Akerholmen
Gn 37 NO, Akerh. Tk 25M NO. - To: d:o iilven vid Bondersbyn. - Akerholmen
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Tk 25M NV. - Holmen har god jord, och fcire storskiftet hade niistan alla bonder i
byn ikertegar dir.

Akrokforsen rbkroqkfbpan - NK: fors i Kalixiilven. - Annat namn for.Akroken, se

detta.

Akrokholmen fukrokhbbmr-n - NK: holme i Kalixiilven vid Minsbyn och Rian. -
Akrokh. Tk 25M NO. - Holmen ligger just i dlvens stora krok, i borjan av forsen
Akroken.

Atrotrls;trasket bkrok(s)traska - NK: myr i Minsbyn. - Akrokstriisket Tk 25M
NO. - Var forr sjo men 6r numera helt torrlagd. Ligger strax soder om Akroken.

Arasfjtirden brasfiiln- NK: myr, numera ganska torr, i Ytterbyn. - Arasfj. Tk 25M
SO. - Namnet tycks ibland ha brukats om hela Ytterfjiirden, ibland endast om
dess inre del. Det sista hr formodligen det ursprungliga. Namnet ir sv6rtytt. Ernst
Lundbiick i Kalix har i brev foreslagit en tolkning av forleden ar-os 'imynning'. Ur
topografisk synpunkt iir tolkningen i viss min befogad, en i frin Infjiirden har en
ging mynnatiArasfji)rden.Frilganiir bara niir detta 6gt rum. Ytterbyn miste ju
genom hela 1500-talet ha foretett bilden av ett skdrgirdslandskap med holmar och
havsvikar. Infjiirden och Arasfjiirden har di varit forbundna med ett sund och
forst pi 1600-talet har viil diir funnits en biick mellan dem. Man har viil anledning
att ifrigasiitta om en gammal genitiv ar di kunnat vara i levande bruk i dialekten.
Det iir knappast mcijligt, och namnet fir nog sdgas vara osbkert.

Ltberget @tbbrya-NK: berg i Borjelsbyn. - Akberget Gn 37 NO, Atberget Tk 25M
NV. - Forleden.uit- 6r nog att se som den riktiga. Se betriiffan de dennaAtmyran.

Atbecken dtbakan- NK: biick liingst norrut i sn. - Utbiicken Gn 30 SO, Atbacken
Tk 26M SO. - Om forleden se Atmyran nedan.

Atmyran dtmbyra- NK: iing i Vallen i Rolfs. - Akmyran Tk 25M SO. - En Zildre
ortsbo liimnade vid uppteckningstillfiillet den upplysningen att det pfl den tidigare
myren forr var si mycket dt attman knappt kunde gi diir; ri, : stickande insekter
som mygg, knott och broms.

Aggstubbskatan agstabskblan - NK: udde och iing vid Mjritrisket i Borjelsbyn. -
Aggstubbskatan Tk 25M NO. - En upptecknare menar att diir funnits figelbon
med ligg i stubbar. Men namnet behciver inte nridvdndigtvis tolkas Aggstubb-
skatan utan lika giirna,rigg-stubbskatan dvs 'stubbudden diir man brukade samla
in iigg'.

Aggtjiirnen i,glSln - Tci: liten tj?irn nordost om Bredtriisket (Gn 30 SV). - Man har
kanske samlat sjofflgelsiigg diir.

Algmyran bhmdyra - Tci: myr i sydviistra delen av byn Yttermorjiirv. - Lill-
Algmyran, Stor-Algmyran Tk 25M NV. - Algar har viil brukat hilla till dir.

Alven dWa - NK + To: en vanlig bendmning pi Kalixdlven. - Namnet torde vara
ganska ungt och halvt appellativt.
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Alvgrynnan dWgrhyna - NK: liten holme utanfor Ytterbyn' - Alvgrynnan Gn 37

NO;Tk 25M SO. - Ar en l&g holme i iilvens mynning och har ganska sent dykt

upp.

Amtholmen isnthbbman-To: liten udde pi sodra sidan av Grantrdsket (Gn 30 SO) i
Overmorjiirv. - Forleden dr iimt'svan', den gamla beniimningen. Jfr Svana-

triisket.

rimttltirnen d,mptSln - To: myr med liten tjiirn i Sikniis. - Empomyren Gn 37 NV.
Ampttj?irnen Tk 25M SV. - Samma forled som i foregiende namn.

Andliismyran itlgqsmbyra- NK: myr norr om Niisbyn. - Andlosmyren Gn 37 NO,
Andlosmyran Tk 25M NO. - Myren dr stor med ett otal vikar och grenar. -To:
myr vister om byn Lingsel vid Toreiilven. - Andlosmyren Gn 30 SV, Bolsmyran

Tk 25M NV. - Som synes skilda uppgifter. Troligen zir dock Tk-formen riktig. Pi
Tk 25M NV upptas dven namnet Andlosmyran pi en annan myr; troligen den

r[tta. Den iir l6ng och smal.

Anges-

grtndetdryl{4esgr64a-To: liten holme strax norr om Rinon. -Angesgr. Tk 25M

sv. - Forleden iir gen av iinge '(naturlig) d.'ng'. Man har forr haft slitter diir.

holmen buld+ash$bman - NK: udde, fcirr holme, i Kalixiilven vid Gammelgar-

den. - Angesh. Tk 25M NO. - Samma forled som i foregiende namn'

trirsket drlj6estras-ke-Td: liten tjiirn norr om Torbole och strax oster om Tcirein.

- Angestr2isket Tk 25M NV. - Jfr foregiende namn.

viken by,j4asv&2ka-NK: myr i Rolfs och Ytterbyn' - Angesviken Gn 37 NO, Tk
25M SO. - Har fdrr varit en havsvik.

nn er7(6asd - To: hotme i nordvhstra delen av Kamlungetriisket. - Angeson Gn

30 SV, Tk 25M NV. Namnen pi Anges- anger att man har (haft) hoslatter pi
lokalerna ifriga.

Okvattnet g qkvdna-T6: utgrbvd sjo vid byn med samma nanrn. - Okvattnet Gn 37

NV, NO (avser byn). - Forleden Ok- totde syfta pfl att sjon med sina flacka

strdnder haft liitt for att oka 'svdmma 6ver' vid hogvatten. Man talar dven om

Stor-Okvattnet stdqrgqkvdtnamdjligen avseende det som pi Gn 37 NO bendmns

Storiingen.

6n o .- NK: lingstr?ickt hedland vid byn Lantjiirv. - Var tidigare en o mellan de

fcirutvarande sjoarna Slumptrdsket och Lantjdly. - To: Q, xa 6n riitt stor o i
Sikniisfjiirden, soder om byn Soren. - On Gn 37 NV, Tk 25M SV. - Den iir
numera hopvuxen med Ldngdren.

Opotten dpclan - NK: myr vid Bodon. - Opotten Gn 37 NO, Rorvikstriisket Tk 25N

NV. - Liiget vid Boddn och det forhflllandet att dtir finns en liten vattensamling

har foranlett namnet dpotten.

Oskatan tlsk btan-NK: udde i Ryssbiilt. - Stor-Oskatan Tk 25M SO. - Ligger liingst

i srider p5 den forutvarande on Hiistholmen, och O- kan syfta just pi denna.
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Orarna dqran - NK: del av o, Ytterbyn. - Orarna Gn 37 SO, Tk 25M SO. - Har
ursprungligen varit flera smiholmar, som nu vuxit samman och vidare ihop med
Stororen m fl. - To: 1. tvi smi stengrund i ostra delen av Morjiirvstriisket, rhtt
nhra stranden srider om huvudbyn i Overmor jilrv . 2. smigrund i sodra delen av
byn Soren, norr om Ttrncirarna Gn 37 NV, Tbrnoren Tk 25M SV. Ordet or avser
'grusbank, stengrund' etc.

6ren q,q4 - NK:1. udde i Niisbyn. - Ar numera mycket svagt markerud.2.
skogsholme i Piliing. - Ligger iViken, och det lir ganska l6nge sedan den var
omgiven av vatten. - To: 1. stengrund pi ostra sidan av Edetvid Kamlungeforsen.
2. stenholme i ?ilven pi griinsen mellan Kamlunge och Marieberg. - Neupolaoren
Tk 25M NV. Se dven detta.

OrsEitten qq1ld,ta - NK: mindre sl?ittmark i Ytterbyn. - Ligger i sridra 6nden av
Stororen, mellan denna och det dtirmed nu sammanviixta Lutskiiret. Har fdr inte
allt for l2inge sedan stigit upp ur havet.

Ortermyran b1armgyra-To: myr i byn Soren. - Jfr vidare Ortermyrtjiimennedan.

Ortermyrtjiirnen h1armorl*in - Tri: myr i byn Soren. - Ortermyrtjiirnen Tk 25M
NV. - Namnleden Orter- iir osiiker. Det uppges att lommar har brukat hilla till
diir. En tiinkbar mojlighet lir att det kan rora sig om ett *Alptar-, en gammal
genitiv till glpt'svan' , ett ord som inte dr levande i den lokala dialekten, diir man i
stiillet finner ordet iimt, som vdl bor vara niirbesliiktat. Ett visst stod kan denna
tolkning ha i nigra namn phoyar-,vanligen skrivnaAlter-,i Lule iilvdal. Diir ligger
vil *Alptar- n6got n?irmare till hands. Och uttalet ifriga kan nog tiinkas ha
utvecklat sig till det som foreligger frin Tore. Det iir f ci inte otiinkbart att Orter-
kan ha syftatpillom i st?illet for svan. Folkliga beniimningar pi viixter och djur har
ju en beniigenhet att variera.

Ostanifjiirden bstarufidn - NK: havsvik i Ytterbyn. - Lillofjiirden Gn 37 NO, Tk
25M SO. - Ligger 6t oster frin Stortin sett. Har iiven kallats Ostaniviken hstaru-
v &yka och Lillofj iirden.

Osterbottnen wa ilsterb&tna - NK; grynna i yttersta skiirgirden. - Osterbotten Gn 37
SO. - Det iir oklart vad namnet egentligen har for innebord; bottnen : grynnan i
oster?

Oster{iiirden bstarfid,n - NK: fjiird vid byn Sangis. - Sangisfjiirden Gn 37 NO, Tk
25M NO, SO. - Ar vid sidan av Innerfjtirden Sangisbornas beniimning pi fjiirden
ifriga. I ovriga byar kallas den Sangisfiiirden.

Osterviken rbs tarv@1ka-NK: vik i Stortriisket i socknens ostra del. - Osterv. Tk 25M

Ostfrmarken hstamdrka-Tci: stor slittermyr i byn Overmorjiirv. _ ost_i_marken Gn
30 so, Ostimarken Tk 25M Nv. - Ligger i den cistra delin av byns omride. Kan
inte vara osd-.
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Over-Morajiirvin hvarmdralervUt -To: "i i Tore sn" enligt upptecknarens uppgift.

- Med all sannolikhet avses den stora sjo, eller om man si vill det stora sel i
Kalixiilven som pi orten har benhmnts Morajdrvtriisket eller Moraiiirvdn (se

detta) : Morjiirvstriisket Gn 30 SV, Morjiirvstriisket Tk 26M SV. Jfr iiven d under

Huvudleder.

Overst-Grantjiirnen dve,plgranisln- NK: tjiirn i Gammelgirden. - Overst-Grantj.

Tk 25M NO; - ov. Grantj. Gn37 NO iir felplacerat, tjiirnen ifriga har brukat

kallas M itti- G r anti iir n e n .

Overstsvedjan hva66;wir7a- NK: odlad mark i Gammelgirden. - Ofuersvedj. ek. -
Ar en del av den s k Skldran.

Ovreklubben bvrakhdban- To: udde i byn Overmorjiirv. - 6v. Klubben Gu 30 SV,

Ovreklubben Tk 26M SV, - Det finns hven en udde Klubben i samma by men

liingre soderut.

Ovre-Smfltriisket dvresmqtrinka - NK: forr sjo, nu torrlagd, i Gammelgirden. -
6v. SmitrZisket Tk 25M NO. - Har dven kallats Ovretriisket; jfu Nedretrlisket.

Owetr$isket ovretrhka-NK: nistan uttorkad sjo i Strikaniis. - S. Rentrbsket Gn 37

NO, Tk 25M SO. - Ar frin Strikaniis sett den ovre 'bortre' sjon i forhflllande till
N. Rentriisket, som diir ofta kallats Hitretriisket. - To: del av Bolstriisket vid
Torbole, se detta. - Ar den norra liksom avskilda delen av sjon ifriga.

Ovreuddstry cken hvraadstr$kan -To: liten fors i Toreiilven norr om byn Smisel. -
Viil vid nigon ovre udde.

Owevarpet hyravdtpa-NK: sel i Korpikin vid byn Korpiki. - Ovrevarpet Tk 25M

NO. - Har varit ett gammalt notvarp. Jfr iiven Nedrevarpet ochYttrevarpet.

Owe-Aholmen durabhbtrman-To: liten holme i Morjiirvstriisket. - Ov. Aholmen

Gn 30 SV, Ovre-A,holmen Tk 26M SV. - Ar den dvre'nordligare' av de bida
Ahol*ama, jfr detta.
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Huvudleder

avadva, dvanm'litenvattensamling, insnord vik, utvidgning avvattendrag, ett med

dlven genom ett kortare nor forbundet stillastiende vatten, stigande och fallande

med dlvens vattenstflnd'. Som synes minga olika forklaringar, men det typiska for en

ava dr att den pi nigot s?itt iir ett bihang till vattensamling eller vattendrag. Helt
friliggande avar frnns inte. R2itt vanligt. Aven som bled.

Avan; Brdhd-, Morajdrv-, Ri)r-, Sten-, Viistanniis-.

backebkk,bdrkan m'obetydlig hojd, den ena sluttningen av en hojd'. Lokaliteterna

med namn pi -backen ir som regel belbgna i ndra anslutning till bebyggelse eller

annan mera varaktig miinsklig verksamhet. Mycket vanligt. Finns dven som bled.

Backen; Alholrn-, Asp-, Back-, Bakustu-, Banka-, Basw-, Btuks-, Dal-, Diupgrav-' Doffel-' Fallar-'
a-,

"d:,

8-,
Talus-, Tolvmans-.

bakval bekvdb, bakvdn m. Ett skydd mot viider och vind bestiende av ett mot

marken stiillt sluttande tak, ofta i en backsluttning, och forsett med korta sidoviiggar

men helt oppet framtill. Ordet upptrader endast i ett simplexnamn Bakvalen, en

udde. Bled i ett par namn.

balk bobk , b6hkan m. Ordet betecknar 'liigre sidoviigg' i t ex siing, hoskrinda, spilta

etc. En sammansbttning ft agabalkmeden innebord 'skiljelinje, avskilt markomrflde'

ingir i namnet Hagabalken pi en del av hage. I ett enstaka namn som Viistrebalken

har ordet fitt en betydelse 'grdns'.

berg bdn, bdrya n. ordet betecknar 'hojd av varierande slag, i allmiinhet ganska

kraftig och hog', men som regel inte alltfor pitagligt utstr?ickt i lbngdled. Ordet iir en

av de allra vanligaste hlederna, ifriga om beteckningar for hojdformationer den utan

konkurrens vanligaste. R?itt vanligt iiven som bled.

Anne-, Bastu-, Bin-, Bjurnis-, Bjdrt<skata-, Bi6rn-, Bldbiir-, Bod-, Bodd-, Brand-, Brantds-, Bred-

triisk-, Bruks-, Briinn-(Lill-, stor), Bdtskiirs-, Damm-, Deger-, Degertiiirn-, Dustlomb-, D6dmanvik-,

Empo-,
Gravatj
mans-,
Kaub-,
Li.ll-, L
Orr-, Ox-, Pitkka-, Plankmyr-, Pdliing-, Rammel-, Renhiill-, Rfr-, Riiktfurs', Riiktidrv-, Rdd-' Rdnn'

biicks-, Sidala-, Silver-, Sjuls-, Sklaver-, Skogs-, Snfrr-, Sndd-, Socken-, Stabbsand-, Stor-, Storsten-,

Strand-, Strdka-, Sdg-, Sdr-Gar-, Tirnmerstrand-, Tiiilt-, TiQrn-, Tiiirus-, To-, Tredie-, Troll-, Tunnel-,

Tiill-, Vall-, Vintervdgs-, Vit-, Vartanniis-, Viister-n, A'' Ak-' At-.
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blota bhdta best f sing. Det si lydande appellativet betecknar en rnatriitt bestflende

av 'brod doppat i flott eller buljong eller kokt mjolk'. Nigot sidant appellativ med
toponym innebord finns inte, men ordet ingir i namnet Storblotan som beteckning
for en obetydlig rest av ett tidigare sund mellan Storon och fastlandet. Ordet finns
iiven i Overkalixbbot^dur bleytaibetydelsen'brtidblota'. Pihl s 278 uppger 6ven en

betydelse 'lig o. sumpig 6ngsmark', men den torde vara abstraherad ur namnet
Blotan bh0fia pi en blotiing vid byn Marsjiirv.

bod bqqr, bdqra f.'fiskebod, flibod, forvaringsbod, sjobod, visthusbod, hdrbre'.
Ordet lir inte siirskilt vanligt som hled men ddremot som bled.

Iserst-, Sjd-, Uddsj6-.

botten b6tqt m 'botten, men even om sdnkor och ligliinta partier (som varit sjobot-
ten?) eller inre delar av nigot'. Endast i namnet Osterbottnen.

brinka brdpgk f . Ordet iir hiir belagt endast i betydelsen 'sittbriida pi avtride'. Frin
Overkalix anfor dock Pihl iiven 'naturlig tvirbrant', en innebord som miste foreligga
i naturnamn. Endast i namnet Binken, som tycks iterge en maskulin form, i ovrigt
icke belagd. I ett fall som bled.

bro brou f 'bro av skilda slag, kavelbro, spinB', over huvud anordning som gor det
mojligt att torrskodd ta sig over vattendrag eller sankmarker. R?itt vanligt. Forelig-
ger 6ven som bled.

Ava-, Biickmellan-, Fdrsiktig-, Halvvdgshiill-, Kalv-, Kavel-a, Ko-, Kvarn-, Ny-, Skldver-a, Sdr-,
Tolvlinde-.

brott brot, brdte n'stiille i havet diir vigorna bryter mot grund'. Siillan i ortnamn.

Hall-, Ol-Niba-.

brtkbrdpk, brdqka n. Dels 'mindre industriell anldggning', vanligtvis masugn eller
sigverk (i namnet Bruket), dels 'nyodling' (i Nybrukef). Endast i dessa bida namn.

brygga br&yg, br&yga f 'bitbrygga, kaj'. Endast i namnet Skakabryggan.

briinde br$t, brita n 'av skogseld hiirjat omride'. Ordet iir ovanligt som hled men

diiremot r?itt vanligt som bled.

Brdndet; Sara-.

briindtand britlQt, britlQtan'mark diir skogseld gitt fram'. Ar snarast att se som en
mer tillfiillig sammansdttning med briinde ovan. Endast i namnet Snodbriindlandet.
Jfr land.

bttkt bot4kt, bdWktry m. Ordet anvdnds nigon enstaka ging om havsvik och enligt
uppgift iiven om krok pi viig. Ar viil ett rikssprikslln utan ndmnviird forankring i det
lokala milet. Foreligger endast i namnet Stabbsandbukten.

bildabdrad,bdday,' anm'litetgrundutanfcirstorreholme'. Ordethtirhelthemma
i skiirgirden. Ar ganska vanligt i ortnamn.

Grus-a, Halsd-, Lill-, Lbv-, Slatt-, Sndd-, Sten-, Trut-.
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birck bek, bd"kan (i vissa namn -bitysan), 'biick, mindre vattendrag'. Mycket vanligt i
ortnamn; det utan konkurrens vanligaste i namn pi vattendrag. Namnen har forle-
der av de mest skiftande slag. Ordet upptrader dven som bled.

Abborr-, Bjug-, Bjdrkniis-, Bjdrn-, Brand-, Brandbiir-, Bu-, Bur-, Biickmellan-, Damm-, Degertiiim-,

Djup-, Drickar-, Flasa-, Fdrsiktig-, Gal-, Glo-, Grav-, Groftland-, Gullnor-, Gutu-, Gdrd-, Harr-,
H,frl-, Id-, Ill-, Ind-, lonk-, Kalv-, King-, Klinger-, Kokestiiirn-, Kroks-, Kvarn-, Kyl-' KAll-, Kdtp-'
Lapp-, Ler-, Mara-, Mitti-, Mjdtriisk-, Ndrd-, Ronnings-, !.d-,-Riivakul-, Sand-, Sklaver-, Skravel-,

Sp)int-, Sten-, Stopp-, Svart-,-svedie-, Sdg-, Sdr-, Tiuv-, A-, At-.

dal dab, dqn m 'dalg6ng; sbnka'. Riitt vanligt i ortnamn. Som forled syftar ordet i
regel pa tjiirdal.

Baki dalen; Dyn-" Kiiring', Mdrk-, Ny-, Nygdrds-, Rot-.

damm daryt, ddqa n'damm, fordiimning'. Ovanligt i ortnamn.

Kvarn-, Mjdtriisk-.

driivja drd"vt, drd"u_pa f 'sank mark, blot siinka pi iing, stillastiende pol'. Endast i tre
namn.

Driivjan; Ronnings-, Sand-.

dy Ordet tycks inte finnas belagt frin Kalix men bor antas ha funnits diir, di det ju
finns belagt frin sflviil Nederlulei som grannsocknen Rinei i betydelsen 'dy, los

gyttja'. Ingar mojligen i det nigot oslikra simplexnamnet Dyn med vhxlande genus.

diild Inte heller detta ord kan bel2iggas pi orten men daremot frfln NederhiehdaQ,
ddQa vixlande med ddlda(?) dkQ och med betydelsen 'liten dalsinka'. Det bor viil
t[nkas ingi i det enda belagda namnet Kalldtilden.

diippe dA"p, di,pa n 'grop pe ett hedland'. Frin RAnei anfors for ordet betydelsen

'blot griisbevZixt plats pi berg eller hedar' och frin Edefors i Luledalen 'pol pi
skogsmark'. Ett samband bor v?il antas med Overkalix dviippe dwap n 'liten blot
siinka mellan tvi hedar'. Endast i simplexnamnet Diippet.

eda iru,: f 'stromvirvel, bakstrdm'. Endast i ett fetal namn.

Ed.an; Bastu-, Bdthus-, Finngdrd-, Hdg-, Ribonw-, Stor-.

ed(e) gr,|ra el?r, ire'landremsa mellan sjoar, landstriicka l?ings fors ddr man miste
gi till fots'. Bide den starka och den svaga formen foreligger, dven om man kan
misstiinka att den sistnhmnda 6r sekundlr och piverkad av dativformen. Se simplex-
namnet Edet.l ovrigt endast i tre namn. Nigot oftare som bled.

Edet; Bromyr-, Dyn-, Flurk-.

Iiske Ordet upptriider i namnen Lillfisket och Storfiskef, vhl avseende gamla fiske-
stiillen, men 6r i ovrigt knappast siirskilt levande som appellativ. Vissa namn p L Fisk-
kan vara Fiske-.

filirdfiah, flan m 'havsvik, ofta stor och oppen sfldan'. Vanligt i ortnamn, i namn pi
havsvikar det vanligaste elementet. Nigon ging liven som forled. Namnen pi
-fjiirden avser inte si siillan mer eller mindre sanka partier men tiven odlade marker,
dvs fcirutvarande havsvikar som genom landhojningen torrlagts.
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Fjtirden; Bodd-, Finskdr-, Gadd-, Habii-, Hiistholm-, In-, Inner-, Kroks-, Kyrk-, Laka-, Lill-, Lilld-,
Nordan-, Norr-, Pdling-, Rdnd-, Sangis-, Siknds-, Skiirs-, Slump-, Svartholm(s)-, Tdre-, Vdna-,
Vi)ster-, Aras-, Ostani-, Oster-.

fladaftdra,ftdranm'.legt och jiimntomrede, dvenivatten', kallas dhgrundfladar
grenftdran. Endast i namnen Fladan och Orrskatafladan samt ett par ginger som
bled.

flarkftark,fhdrkanm'surterrhng, vattensjukmyr, gungfly, surpolpemyr'. Endasti
namnet Flarken, men dessutom ett par genger som bled.

fors/op, fdp4 m'fors, kraftig och besviirlig strom i vattendrag'. Vanligt i ortnamn. I
nigra fall so-.m bled.

Ava-, Briindudd-, Fall-, Forsbo-, Henrik-, Holm-, Hytt-, Hbmyr-, Kamlunge-, Ko-, Kovall-, Kvarn-,
Ldng-, Mjdla-, Morajiirv-, Mofi-, Nederstkvarn-, Ri-, Rdkt-, Skata-, Skithus-, Stup-, Svedje-, Tin-,
Undervdnningsel-.

fus(e) frrys, fd4sa el f&Ws, fdqsa n 'fdhus, ladugird'. Den enstaviga formen iir den
vanligaste och cirkumflexformen fir viil ses som en reminiscens av utgingsformen
fiihus . I baki Fuset, ett namn med snarast appellativ karaktlir och vidare i samman-
siittningen sornrnarfus, se nedan. Ett fetal ginger som bled.

fiflle -fala n 'vattenfall'. Ordet upptriider veterligen inte som sjilvstZindigt appellativ
utan endast som efterled i namn, en normal sidan bildningtillfall. Visserligen tycks
Pihl s 134 vilja se det som ett appellativ, men de exempel hon anfor ?ir bida
ortnamn. Man kan alltsi misst?inka att ordet 6r en abstraktion ur ortnamn.l Fiillet
och Tvdrfdllet.

fiit$ fatrb, fatrbn m 'fdgata, inhiignad kreatursviig till bete eller ladugArd'. Endast i
Ytt(e)rom ftitdn, vars namnstatus kan diskuteras.

gata Q4iqt, dahta f inhiignad, kiitte, stiingsel for fir n?ir man tog fast dem pi
sjoholmarna om hcisten. Gjordes av ris och man drev in fireni gjutan, som var niistan
kilformig'. En frfln Norrfjiirdens sn anford betydelse 'dalging' kan inte bel?iggas hhr,
knappast heller i Luledalen. Endast i Gjutan och Isigdrdgjutan, namla pi odlade
marker.

glo gboq f 'stillastiende vatten, bliinkande vattenyta'. Ordet iir inte levande i mi,let,
men ingir i ett par namn. Pihl anfor s 235 en betydelse 'liten vik'. De anforda
betydelserna torde samtliga referera till de namngivna lokalernas utseende.

Glon; Kvarn-, Skata-.

graln gr&n, gr@na f 'triidet gran'. Ingir endast i namnet Modgranen.

grande grQt, grQtr.t m 'uppgrundning, grusbank, lingsmal sedimentanhopning i ?ilv'.
I ett par namn.

Granden, Grandarna ; Ytter-.

gray gr&v, gr@vaf'grav, sbnka, vanligen om grdvda rbnnor eller diken, endast siillan
om naturliga shnkor'. I itskilliga namn, vanligen om frirdjupade b?ickfiror for
siinkning av sjoar'.
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Graven; Grantritsk-, Grundtriisk-, Idtriisk-, liirw-, Kallar-, Pdliing-, Rd-, Stor-.

groy graq f. UpptrZider endast i namnet Groven. Pihl Okm s 235 ansiitter betydelsen
'dike', men Kalixnamnet avser en naturlig svacka, och ordet torde avse just sidana
till skillnad frin grav ovan, som avser av mdnniskor istadkommen shnka. En
uppteckning frin Overkalix uppger ocksi en betydelse 'naturlig s6nka'.

grubba grQ$, grdba f 'grop, sinka, svacka'. Ordet betecknar relativt smi formatio-
ner, ofta mer eller mindre rundade till formen; kan inte avse typiskt lingstriickta
siinkor. Syftar nigon ging iiven pi djupgrop i vattensamling, men iiven pi vikar och
smi tjiirnar samt pi odlade, ligt liggande marker. Inte stirskilt vanligt i ortnamn.

Grubban; Ler-, Nedett-, Starr-, Vatug-.

grand gra4, gr64.a n 'grund eller holme i havet'. Namn pk -grundet finner man
knappast inne i landet. Lokalerna med sidana namn kan numera ibland vara ritt
stora och hoga, och iir inte sA siillan sammanvuxna med andra oar eller med fasta

land. Av 9L lokaler avser 65 holmar, 2L uddar, ett par delar av holmar och 3

forhojningar uppe pfl land. Ett resultat av landhojningen. Jiimforhar grynna nedan.

Grunden; Al-, Alholm-, Allmans-, Alors-, Babb-, Baki G., Bastu-, Bji)rk-, Blfrbdr(s)-, Bdrstings-,
Btirstskiirs-, Ena-, Finnhus-, Fjuksholms-, Fjiirds-, Flok-, Gammal-, Ganas-, Get-, Granskata-, Grd-
sjd(s)-, Halsd-, Hara-, Hund-, Hus-, HdlI-, Hdgd-n, Innerst-, Jakob-, Kackelmickel-, Kallskiirs-n,
Kaptens-, Klinger-, Klockar-, Kors-, Kuller-, Kullra-, Kyrk-, Lax-, Lill-, Ldv-, Ldv-n, Malungs-,
Mitti-, Mossa-, Nordantill-, Ny-, Niisskata-, Niiti-, OU-, Repskiirs-, Rot-, Rdd-, Rddhiill-, Samel-,
Sand-n, Sarkos-, Sjiila-, Skags-, Skir-, Snbbsand.-, Stor-, Svall-, Svalu-, Svart-, Sveg-(Lill-, Stor),
Tall-, Tjiiru-, Tregrana-, Vatug-, Vibb-, Vikstrtims-, Vit-, Viisterskiirs-, Ytterst-, A-, Anges-.

grynna gr&yn, grdyna f 'ligt och flackt grund, liten holme, undervattensgrund'.
Namen pi -grynnanhorhemma i havet, grynnorinne i landet finns inte. Engrynnair
heller aldrig si hog som minga holmar med namn pi -grundet kan vara. Det
forefaller alltsi som om g rynna tillhor ett senare tidsskede in grund. Mycket vanligt i
ortnamn.

Grynnan; Alholm-, Ankar-, Bastu-, Boddrs-, Djupvarp-, Finnholm-, Flada-, Galt-, Gammalhw-a,
Grfrsjdl-, Giirsvarp-, Hdgd-, ldrn-, Katafitt-, Koppar-, Kugg-, Kus-, Kyrk-, Lag-, Lian-, Ldng-,
Malungs-, Myr-, Mds-, Ny-, Nyniis-, Per-Jdnsa-, Per-Larsa-, Rr,s-, Rossor-, Sand-, Skdt-, Starr-, Stolp-,
Tifu*-, Vakt-, Vatug-, Alv-.

gryvja *gryvt, gryuw f. Ordet torde knappast vara levande i dialekten men finns i ett
par simplexnamn samt en gflng som bled. Av dessa torde man kunna dra slutsatsen
att det betecknar en naturlig, rdtt markerad fordjupning, viil urgropt av rinnande
vatten. Om accentforhillanden i ord av denna typ se bl a Fries 1957 s 167f.

Gryvjan, Gryvjorna; Rdrmyr-.

*guta Ordet finns inte belagt i milet, men det ingir i namnet Gutan, avseende en

siinka pfr en holme i Kalixiilven. Vidare finns i Vinafjiirden tre namn med fcirleden
Gutu- av vilka Gutubticken torde vara det primiira. Den uppges vara ganska djupt
liggande. Det forefaller alltsi som om det bakomliggande ordet har avsett'vatten-
fylld siinka'.

girda j4Qh, dad,ba f inhiignad odlingsmark'. Ordet iir vanligt i namn pi odlade
marker. Jfr hdgna.
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Adolt-, Ava-, Back-, Bak-, Bro-, Ed-, Finn-, Fw-, Gammal-, Garvar-, Hed-, Holnt-, Hyckel-,
Klockar-, Nick-, Ny-, On-, Pata-, Ro-, Sved,je-.

gdiQ6yb, j4,1ihaf'mindre vattensamling (med dyigt vatten), pol'. Endasti detettpar
gingei uppt;adande namnet Golen.

hagabalk Se under balk.

hagehdad,hbgay,. -nm'sttngsel, giirdesgird'. I ettpar namn. Aven som bled i tvi
namn.

Oxhdgn-, RA-, Skid-.

halse ft6p, hdprlm. En betydelse'nds, forbindelse mellan exempplvis tv6 myrar, 6ven
mellan dar' hdr uppgivits. ordet iir knappast siirskilt brukligi som appellativ, men
har i ortnamn en innebord av avsmalnande parti av olika formationer. Jfr det i 4 fall
upptriidande namnet Halsen. Det foreligger ocksi nigra ginger som bled.

Halsen, Halsarna; Briind-, Kallskiirs -, Killingdr-, S and-, Slurnp -.

hammare hdmar, hdma7m. Tycks endast foreligga i betydelsen'hammare, verkty-
get'. FrAn Overkalix uppger Pihl s 56 dven 'bergknalle'. I namnet stenhamrarna,
avseende en hojdformation.

harrrln hamn, hdmna f 'bithamn'. I nigra ortnamn; ett par ginger som bled.

Hamnen; Berg-, Hals-, Hdll-, Ko-.

hed he, h|ra f 'hed, jbmn, torr och sandig mark, nigot hogre bn omgivningen och

beviixt foretriidesvis med tall'. Mycket vanlig hled, i enstaka fall iiven som bled.

Heden; Abborrmyr-, Abborrtiisk-, Algrund-, Ansto-, Ant-, Back-, Bastu-, Bergmellan-, Bldsar-a,

Boil-, Brink-a, Brdnd-, Briind-a, Dammsel-a, Empo-, Gartar-, Gorrtall-a, Gullnor-, Hamptiiim-'

Hult-, Illskata-, Johan-Hindersa-, Klapur-, Kvarn-, Lapp-, Lappis-, Litjer-, Lius-, Lomb-' Liiger-a,

Mititrdsk-, Nordanvik-, Nykd-, Oppiyr-, Rot-, Rava-,iind-, itin-a, Stenott-, Sved'je-, Tall-, Vit-, A"

hide h@2r, hQ2ran '(bjorn)ide, riivlya'. Endast i det ett par ginger upptradande

Riivahidet.

holme hkhm, hdtrman m 'holme, fast mark i vattensamling eller vattendrag men aven

mindre forhojning i myr eller skogsmark, rnyrholrne, skogsholme'. Ar en av de allra

vanligaste huvudlederna, vanlig dven som bled.

Holmen; Al-, Ava-, Backronnings-, Baki-, Bastu-, Binn-, Bidrk-, Bidm-, Bock-, Bod-, Bondersby-,

Bilki-a, Bdrs-, Dyras-, Entalle-, Fagnds-, Finn-, Fisk-, Fiul<s-, Fot-, Furu-, Fus-, Fdr-, Gran-(Lill-,
stor-), Grissel-, Griis-, Gdstjtim-a, Hals-, Hara-, Hus-, Hiigg-, Hiill-, Hiingel-, Hdst-, Hiimyr-, Innerst-

,Idr*-, Kalv-, Karsina-, Kik-, Killing-, Ko-, Korp-, Kviirkniis-, Lapp-, Lax-, Lillkitor-' Ldng-' Ldv-,

Mat-, Met-, Mdr-, Not-, Ols-, Orr-, Pon-, Ren-, Revel-, Ris-, Rdg-, Salkost-, Sand-, Sini-' Skags-Furu-,

Skog-, Skdt-, Smala;, Stor-, S-uni, Svart-, Sv.edie-,.Tall-, Tilie-, Tiuv-, To-a, Troll-, Val-, Vass-, Vidie-'

Vik-, A-a, Aker-, Akrok-, Atnt-, Anges-, Ovre'A-.

holster hdppr, hdpyan'omrAde med grovre, oregelbunden sten i oordning och med

hiligheter och klyftor emellan, besv?irlig att ta sig fram i'. Man talar iiven om

stenholster.I namnet Holstret samt ett par ginger som bled.

hagghog, h6ga'hygge, st?ille ddr man hugger virke eller ved, awerkat skogsomrS-

de'. I namnei Kolhugget och Sarahugget.
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halte hbrylt, hdqlta n 'kulle, mindre hojd beviixt vanligtvis med lovskog'. Flera
ginger i ortnamn, dven som bled.

Hultet, Hulten(a); Asp-, Fager-, Hbg-, ldrvinkiiis-, Nyli.d-, Stor-.

hushqqrs, h&qsa n'hus, stuga, byggnad, dvenmindresomt exvedahus: vedbod'. I
Skata-Gabbhu"set men dven nAgra ginger som bled.

htibbre hdbar, hi,bra n 'visthusbod, stolpbod'. Endast i namnet Lapphdbbret.

hdgnhd,an d, hd"gany, hd"gnaf 'kreaturshbgnad, ofta betesmark'. I nigra namn med
ord for boskapsbeteckningar i bleden. Aven som bled i nigra namn.

Back-kalv-, Fdr-, Hiist-, Kalv-, Ox-.

hillahdl, hi,laf.'sldtt och plant eller svagt sluttande parti berg i dagen'. Vanligt som
huvudled men rbtt vanligt 2iven som bled.

Hdllnn, Hiillorna; Ava-a, Bakval-a, Bjiirlcskdrs-, Finnholms-, Darcar-, Grytniis-a, Grd-, Hals-, Halv-
vdgs-, Hdlamyr-a, Kaptern-, Kavel-, Orrskata-, Rbd-, Snaru-, Spasilver-a, Stup-a, Svart-, Svartskata-,
Trdsk-, Vakthw-a.

jordp4b, tdqhaf ' jord(min)'. Endast i det icke liingre brukadenamnet Hanajorden.

jiirv(i) Det finska ordet jiirvi '(in)sjo' foreligger i ett par rent finska namn samt i sin
svenska form jiirv i nigra namn som i sin helhet overtagits frin finskan. Nigot si
lydande appellativ finns inte i Kalixmilen.

Kala-(Lill-, Stor-); Kiils-, Lant-, Riikt-, Ve-.

jolp johp, 16hpa f.'sttille dZir man drar upp noten, upptagningsvik vid vinterfiske'.
Endast i det halvt om halvt appellativiska namnet Notjdlpan.

kilv kaW, kdkven m'kalv', i toponym bem[rkelse om'mindre, avskilt parti vanligt-
vis av sjo', niir det stir som huvudled. Som forled stir det alltid frir djuret 'kalv'. I
nigra fi namn, siviil som huvudled som i bled.

Lill-, Norr-a, Stor-, Sdr-.

klack khak, khdkan m 'litet runt stengrund'. Endast i namnet Kusgrundklacken.
Nigon betydelse av liten, kullrig hojd pi land tycks inte finnas belagd.

klapur khdpu4 best m'anhopning av rundslipade stenar, rullstensfdlt'. I namnen
Klapurn, Lapptrdskklapurn och Mi otrds kklapurn.

klintkbelnt, khdptn m'markerad, brant och riitt hog bergknalle, dven mindre topp
intill vidstriicktare berg'. I nigra namn. Aldrig som forled, annat dn som liigessekun-
d?irer till namnet Klinten.

Klinten; Binnmyr-, Degermyr-, Grav-a, Lill-, Stor-.

klippakbdyp, khi"lpa 'stort fristiende stenblock, framtrhdande stort stenparti i berg'.
Som simplexnamn och i ett par sammanshttningar.

Klippan, Klipporna; Bastu-, Berghamn-.

klubb ktob, khdban m. Appellativet har betydelsen 'vedklabb, avsigad bit av

trddstam'. I ortnamn avser klubb uddar, nigon ging holmar, som 5r jdmnbreda,
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bulliga och vanligen tvhrt avskurna. Det iir friga om formationer som till formen
piminner om en vedklabb. I simplexnamnet K/ubbensamtnigra ginger som forled.
Lokalerna ifriga har alltid anknytning till sjo eller hav. Nigon klubb ph torra land
tycks inte finnas.

Klubben; Briindava-, Grissel-, Hundkdtt-, Mara-, Ox-, Ovre-.

kldipp kbap , khd,pan m 'mindre, vanligen stenig kulle, obetydlig forhojning' . Endast i
namnet Hiillkldppen.

knabb knab,kndbenm'tttdr litenbackknalle,dvenmindrestengrund'.lKnabbeno
Knabbarna samt nigra ginger som hled i sammansatta namn.

Knabben, Knabbarna; Bastu-, Elias-, Hed-, Hultmyr-, Smulter'.

l<niis kneqs, kn@W"t m 'mindre bergknalle, storre dn knabb och ofta stenig'. I tvi
simplexnamn samt nigra gflnger som hled i sammansdttningar. Ingir 2iven i namn pi
grund i hhvet.

Knbsen, Kndsarna; Briind-, Hana-, Li)nnings-, Rosvedje-, Sand-, A-.

koski : det finska ordet for'fors'. Foreligger endast i namnen pil Salkost- samt i
namnet Sarkost.

krok krq4k, krdpkan m 'krok, brijning (i vatten el vattendrag)'. I namnen Niiskro-
ken och Akroken (drven Norr-A- o Sar-A).

kugg koqg, kdqgan m. Har som appellativ endast betydelsen 'kugge (i kugghjul)'
men uppges iiven kunna syfta pi 'upphojning t e i ojiimn vdg'. Det iir viil nflgon sidan
innebord som foreligger i namnen Kuggarna och Lillkuggen.

kulle k&41, kdWb!m'mindre hojd'. Ordet iir ovanligt. Endast i namnet Lappkullen'

kvarn kwa4, kwd4a f 'kvarn, avser hdr endast vattenkvarn'.1Gammalkvarnen och

Ryssbdltkvarnen.

kvissla Ordet iir inte levande i dialekten utan upptriider endast i namnet Kvisslan

och det diirtill sekundiirt bildade Gammalkvisslan samt en ging som bled. Syftning-

en iir vbl 'forgrening'.

kviirk Nigot sidant appellativ finns inte men formen foreligger som ortnamn i
Kviirken samt som bledi Kvlirknrisef. Syftningen iir viil 'fortrSngning' av nigot slag.

kilta kdta, k,btan m'koja, kita,, liten stuga'. Endast i det osiikra namnet Lakdtan.

kiillaystl f 'kdlla, brunn'. I Lappkdllan samt atskilliga ginger som bled.

kerr !*@t, lSthra n 'sankmark, (blot) myr'. Endast i ett fetal namn.

Kiirret; Skepphw-, Stor-, Tosk-.

knl SSyh el lSth, l8L4 m. Ordet avser som appellativ endast 'betkdl'' I ortnamn

betecknar det ofta vidstrickta vildmarker, skogsomriden mellan bygder. I ett2}-tal
namn. I ett enstaka fall som bled.

Kdlen; Bodmyr-, Hat(t)aberg-, Hovlos-, Hiill-, Hdg-, Kamlunge-, Manbergs-, Midffisk-, Moraiiirv-,
N ourds k-, N dver-, Rdgrav -, Riiktb erg-, Stor-, Tjiirutriisk-, Torrfuru-.
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lada ldru, f '(ho)lada'. I ett 20-tal namn. Aven, ehuru s[llan, som bled.
Bastu-, Berg-, Bjdrnholm-, Brandbiir-, Degerrnyr-, Finnsliitt-, Flada-, Flark-, Fw-, Halvrdste-, Holm-,
Hiign-a, HdsthA-, Kallkiill-, Korp-, Mjdvatten-a, Rds-, Smedje-, Stoffers-, Stolpbod-.

lagglag,l6gaf . Som appellativ 'lagg(rand) i laggkiirl'. I ortnamn 'sjiilva strandlinjen
i en sjri i det fall att den bildar en markerad kant, kanten av en tjiirn eller myr,. I n6gra
fi ortnamn.

Gammal-, Ldngtjdm-, Mjdvatten-, Trihk-.

lamp Ett frin finskan hiimtat lampi'tjdrn', som ingir i ortnamnet Lampen. F6re-
kommer inte som appellativ i Kalixm6let.

land lqt, lQta n'hogre och torrare omride t ex mellan myrar, fast mark i motsats till
vatten, strandomride'. Ratt vanligt i ortnamn.

Baki L., Bratt-, Djup-, Flaka-, Flnrkogmyr-, Furu-, Hd-, Ldng-, Ny-, Rot-, Samik-, Skog-, Sly_,
Snddbrdnn-, Stonnings-, Stup-, Sveg-, Sdvje-, Ytterst-.

led lq, ldda el l(,ra f 'viigstrickning, fiirdstriicka' etc. ordet har i sig sjilv ingen
topografisk innebord men ingir i Ldngleden, namn pi terriingformationer, d6r
gamla f?irdleder gitt fram.

lid le{, ldya f.'den ena sluttningen av en hrijd, liigre 5s'. Ordet ?ir inte siirskilt
vanligt. Ingir i ett par ortnamn.

Berg-, Fla.ka-, Hdpik-.

linje lint, liap f. ordet, som viil iir l6nat frin riksspriket, har betydelsen 'linje,
riging'. Ingir i namnet Finnlinjen.

lod ldqra best n /. 'si mycket ho som ryms i en lada'. 2.,den 6ng som ger en
avkastning av den storleken'. I itskilliga namn pi iingsmarker.

Frtiken-, Fdrhdgn-, Gran-, Innerst-, Kallkiill-, Knekt-, Lilladu-, Takveda-.

lombe ordet ?ir icke belagt som appellativ men upptrlider dels i ett flera ginger
belagt simplexnamn Lomben, dels i Bodtriisklomben och Mjdtri)sklomben. Det Zir
<ivertaget frin det finska /ompolo 'tjiirlr och betecknar mindre vattensamlingar, ofta
bihang till st<irre sjoar.

lott lat, ldtry m'iingslott, odlingsdel'. I namnet Lotterna.

hnd h4t, lut l ^'triiddunge 
pfl i ovrigt triidlost omride'. I namnen Allunden och

Hiigglunden.

lfl f . Ordet iir ej belagt frin Kalixomridet, men foreligger frin Luledalen i betydelsen
'lig sandstrand' samt i ett par ortnamn frin Ranei. Hiir i namnet sandldn.

liigd lagd, ld"gda f igenlagd 6ker'. I namnet Liigden.

viger ld"gar, ld,gra n'169, sank griisbevuxen mark, ofta slittermark'. som simplex-
namn samt ett par ginger som hled i sammansiittningar.

Liigret, Liigren; Henrik-, Knock-

liinning lirug,liruggan m rti[aggsplats f<ir bitar'. r namnet Aspliinningen. Aven som
bled.
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lotletlt,l&Utaf'betesmark i skogen eller civerhuvud utanfor inhiignad mark'. Endast

i namnen Ltiten och Kall\ten.

maramdra, mbran m. Ordet iir knappast levande i milet men betecknar i ortnamn

'(mycket) sank mark'. I namnen Li llmaran och Stormaran, lokaler som tidigare varit

havsvikar.

markmark, mdrkaf 'skogsmark, s?irskilt avliigset beliigen sidan'. I ett fital namn'

Bod-, Pors-, A-, Ost,fr-.

mjalamjdha, mldhanm'brant sandstrand, nipa'. I ett fetal namn. En ging Sven som

b1ed.

Mjalan; Hed-, Nybrul<s-, Tviir-.

mosse (-rnris an). Ordettycks inte l5ngre vara levande i Kalixmfrlen i bemhrkelsen av

en slags terrhngformation; mdsa betyder alltid'mossa, vaxten'. Frin flera hill i
Norrbotten anges dock en betydelse 'mosse bevuxen med vitmossa'. I Kalix be-

niimns formationen ifrflga mossamark el mossamyr . Ordet upptriider dock i namnen

Lillmossen och Stormossen.

mynne Knappast levande som appellativ men forekommer i namnen Mynnet och

Furutriiskmynnet i betydelsen'6mynning'.

myramQyr, msyra f 'myr, sankmark'. Ytterst vanligt i ortnamn, den i siirklass

vanligaste hleden.

Abborr-, Aktsarn-, Al-, Amanda-, Annar-, Ansto-, Anto', Asphult-, Aspvatten-, Aspvattdnstor-,-Bac-k-

ldng-, Bak-, Bakberg-, Bakval-, Bastu-, Berg-, Binn-, Bondersby-, Brant-, Bratt-, Bred-, BredffAsk-,

Bri-, BrAndskata-, 
-Brdnd,rygg-, 

Brdnnbergs-, Bytriisk-, Biick-, Bdnk', Bdls-, Dal-, Damm-, Datnm-

sel-,'Deger-a, Drag-a, Drugs-, Dyn-, Eds-, Empo-, Finn-, Flaka-, Flark-, Flarkog-, Flok-, Frock-'

Friiken-l Friiknes-, Friingsfuilf, Stor-), Gammaldal-, Garbergs-, Gentros-, Giller-, Ginn-, Glom-

rners-, Godnlug-, Granttt*k-, Gross-, Grus-, Gruv-, Gucku-, Gulogmossa-, Gult-, Gungs-, Gdrds-'

Gd'-, GfrsiArnl Haga-, Haku-, Hals-, Halvvdgshiill-, Hamptidrn-, Hana-, Hara-, Harabergs-, Holm-,

nuti-, ni-, Hdt-, Hdta-, Hiigg-, Hiill-, Htissie-, Hiissiesld-, Hdst-, Hiisthaga-, HAs*iill-' Hiistsko-,

Idbdckstriisk-a, Iittriisk-, Itl-, illbergs-, Ingars-, Isak-, lonk-, tdns-, Kall-, Kall-a, Kallfiilla-' Kallkdll-'

Kalv-, Karn-, Kata-, Kvissel-, Kyl-,-Kdll-, Ladu-, Lapp-, Lappis-, Lass-Ersa-, Linie-, Lomb-, Lomb-a'

Lusi-, Ldng-, Ld.ng-a, Manbergs-, Manda', Mans-, Mickels-, Missen-, Mio-, Midtriisk-, Mossa-,

Mosstahiissle-, Mosiarot-, Munk-, Mdmiis-, Niist-, Ndt-, Ndtos-, Ol-Isaks-, Opp-, Orr-, Oxhiign-, Pet-,

pipkAllar-l plank-, pott-, Pdliing-, Raga-, Raga-a, Raka-, Ren-(Lill-, Stor), Ris-, Rolk', Rddflok-'

Rbdflou-, Radmossa-, Rdr-, Sairi-, Sevik-,Sr-, Sr88-, Sklaver-, Skdftes-, Sldu', Smal-, Smal-a, Smeds-,

Snotter-, Snotter-a, Sndr-a, Sndd-Bdts-, Snt)d-, Spikasten-, Starr-, Statars-, Stor-, Stup-, Svana-,

Svedle-(Ull-, Stor-), Siilting-, Sdnk-, Sdr-, Tall-, Tattar-, Tilie-, Timmer-, Timnn-, Tidrn-, Tolvlinde-,

foias-, Torrfuru-, Trani-, Troll-, Tuv-, Tuvog-, Tiill-, Upp-, (alho!m-, loruS;,V-eilahop-, Ved-

gdrcls-, Vintrw-, Vit-, Vitistack-, Vdnafiiirds-, Viiga-, Ym-, A-, Ak-' At-, Alg-, Andlds-, Orter-'

nor noer l nQqran'kort och smal, svagt strommande forbindelse mellan tvi vatten'. I
namnet Gullnoret (Lill-Gull- o Stor-Gull-), diir dock numera pi grund av landhoj-

ningen inget nor liingre finns kvar'

niis n€s el nas, nha n 'nbs, udde, ofta liLgltint och trubbig'. Riitt vanligt i ortnamn.

Aven som bled.

Niiset; Berg-, Bu-, Bur-, Flaka-, Fors-
Mal-, Rd-, Svart-.
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pata p d ta, p dtan m' piibyggnad vanligen for laxfingst med fasta liigen for mj iirdar'. I
namnet Hiillbrottpatan.

pott pat, pdtt! m'obetydlig vattensamling'. I ett par tre namn.

Potten, Pottarna; Trdsk-, O-.

rad 16(r), r@ra f 'starkaste stromfiran i vattendrag', kallas dven strdmrad. I namnen
Lillraden och Storrad,en.

rey r&v,rd"van 'frin land ellerholmar utskjutande lflngsmala steniga omriden under
eller nigot over vattnet'. I nflgra ortnamn. Aldrig som forled. Ordet uttalas siviil
ling- som kortstavigt, diir lingstavigheten 5r vanligare i obestiimd form, kortstavig-
heten i bestlimd.

Revet; Drdms-, Gds-, Lilld-, Sand-, Snaruhdll-.

revelrdval, ri"valry m '6s, rygg av stenskravel eller stenbumlingar'. Det forekommer
dven ett uttalrivel, en ging rentav med lingt i, vilka former miste ses som oegentli-
ga, mihiinda riksspriksinfluerade? Silunda hor ju ett lingt i i denna stiillning over
huvud inte hemma i dialekten. Bida formerna foreligger i (ett fital) ortnamn. Jfr
rivel nedan.

Reveln.

rift f. Ordet tycks inte vara belagt men upptriider i namnet Riften pi lingstrlickta
bergiga isar. Av namnformen framgflr att det ror sig om ett femininum. Ordet bor
j?imforas med rdfte nedan.

rivel, se revel ovan.

ro rer*,f? 'vri, horn'. I tre namn pi odlade marker.

Kallkvav-, Sop-, Snbb-.

ronning rdrug, rdntg(g)an m 'rcijning, dngsmark tillkommen genom rcijning', enligt
Rutberg s 75 "ddr skogen bortr<ijts", enligt Pihl s 114 "rcijd plats i skogen, nyod-
ling". Vanligt i namn pi odlade marker, nigra ginger dven som forled. Jfr rudd.

Ronningen; Almdk-, Ava-, Dammbiick-, Finn-, Gullnor-, Gdrbis-, Hund-, Hytt-, Hiissje-, Koppar-,
Kvodd-, Lag-, Lagnnds-, Ldng-, Mdkar-, Skiipp-, Statars-, Stor-.

rova? Det 2ir mrijligen detta finska ord ur samiskt rdvve? 'stiille diir skogseld g6tt
fram, brinde' som ingir i namnet Roan.

raddra/, rhf,af'riijning, avrojd iing'. Ordet 2ir numera nastan bortglomt i dialekten,
men dess innebord'av rojning av nigot slag framgir klart av dess upptriidande i ett
ganska stort antal ortnamn. Det iir oklart vari skillnaden i betydelse mot den hos
ronning ligger. Av ortnamnsmaterialet framgir dock att lokalerna med namn pi
ronning dels vanligen iir betydligt stdrre 6n de med namn pi rudd, dels iiven ligger
mindre centralt. Jfr ronning.

Rudden;Antomyr- Damm-, David-, Flakamyr-, Grav-, Lag-, Lapp-, Lasselvisa-, Lusi-, Ldng-, Nika-,
Ndk-, Skogs-, Stor-, Snr-a.

ryggrdyg, rdygen, m 'rygg, kroppsdelen'. Ordet har knappast nigon rent topogra-
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fisk innebord men upptr[der i nigra
anledning liknats vid en rygg.

Briind-, Flaka-, Iniby-, Mossa-, Norrerst-.

namn pfr hojdstrlckningar som av nflgon

rhd rw(r), rcbre n 'lflg shnka, sank diild' etc. Ordet Zir knappast levande i dialekten

men upptriider i ett ganska stort antal namn som avser sanka marker eller forutva-

rande sidana. Det nigra ginger foreliggande uttalet rq,ra anger att vi har att gora

med en utgflngsform radh.lJttalen -rrb och -rba dr att tillskriva anknytning till det i
grundformen liklydande rd'firying, grhns'. Annorlunda Dahlstedt 1960 s 218ff. Jfr

dven Andersson 1984 s 5ff med hiinvisningar.

Rddet; Friings-, Hdmyr-, Kiilt-, Lanta-, Ldng-, Missen-, Mdrk-, Rdrrnossa-, sab-, sevig-, skant-, stor-,

Svall-, Svedie-, Sveg', Siilg-, Triisk-, Trdskmyr-.

rofterdft, rdftan'sonderskuren, stenig terrdng, skravel'' Ar att se som en variant till
det som appellativ icke belagda rff. Endast i namnen Roftena och Statarsrdftena.

riise r&s, r&sa n 'stenrose'. Endast i namnet Basturdset.

sand sqf, sQtry m 'sand, sandigt omride'. I nigra fi namn pi sandhedar men framfor-

allt pi sandstrtinder. Betydligt vanligare som bled och di uttalat san- i vanligtvis

trycklos st?illning.

Finn-, Ingars-, Stabb-, Stor-, Svedie-.

sel s&1, sd,la n 'lugnt, ofta sjoliknande avsnitt av vattendrag'. I nigra namn.

Berg-, Damm-, Granholm-, Holm-, Hytt-, Moraidrv-, Venik-n, Viinning-n'

sjti sy - sL sAn m 'sjo i bemZirkelsen hav eller havsvik' . I namnet Bldmesosidn ph en

obetydlig vattensamling som 6r en rest av ett sund av havet. I ovrigt i ett par namn

som gor intryck av att vara mycket unga. Det normala appellativet for insid ar i
dialekten tnisk.

Bldmeso-, In-, Inre-, Mitt-, Sfirn-.

skag Detta ord finns inte som appellativ i milet men upptr[der i namnet Skage, samt

ett par ginger som bled med syftning pi spetsiga uddar.

skg1te skdta, skdtan m 'spetsig udde, lflngt utskjutande udde, yttersta delen av udde

eller holme'. Riitt vanligt i ortnamn, nflgra ginger bven som bled.

Skatan;Bergniis-, Bidrk-, Boit-, Bredvik-, Diup-, Diupudd-, Gar-, Gran', Hund-, H.?l-, Hdllhamn(s)-,

Krdk-, Ldng-, Narki-, Niis', Ot-, Pfu, Rbr-, Svart-, Tiiiru-, Vind-, Aggstubb-, O-'

skrfte sSS|,7ft, sSSi.Tfta n 'viss del som en bgare har i skog eller iingsmark' .l Adams-

skiftet.

sklaver sklrdvra best n 'storre anhopning av olikstora och olikformade stenar, mark

uppfylld med stenros'. Endast i Sklavret men nigra ginger som forled. Formen 5r

typisk for Kalixmilen. Jfr skravel nedan.

skogskoq, skflWanm 'skogbevuxen mark av storre omfattning'. Inte siirskilt vanligt i
ortnamn. Nigra ginger iiven som bled.

Bod-, Bond-sdrd-, Bruks-sdrd-, Holm-, Kiti-, Klapur-, Lag-, Pissmdr-, Tassel'
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skravel skrdyha best n. Ordet har samma betydelse som sklaver ovan och iir den

regelriitta form som iterfinns i Norrbottensmilen med undantag for Kalixsocknar-

na. I namnen Skravlet och SkravelbiickeniTore sockens vistligaste del ndra grinsen

mot Rinei socken, och sZikerligen representerande Rinemil.

skhr sll,@r, s/Sthra n'stenig plats, rev, (kalt) stengrund'. Ordet h<ir helt hemma i
havet och har viiLl frin borjan betecknat mindre, vanligtvis kala holmar. Numera 6r

dock itskilliga lokaler med namn ph -skiiret stora holmar, ofta med rik vegetation.

Ordet [r en vanlig hled.

Bjork-, Bred-, Borst-, Dodman-, Get-,

Rrp-, Svart-, Trut-(Lill-, Stor-), Tunn-
Gran-, Hasta-, Hdll-, Kall-, Kunu-, Lik-, Mellan-, Mellerst',
Viister-.

sfump sloqmp,-anm. Det som appellativ nu knappast levande ordet tycks hahaft en

innebord 'rest'. I ortnamn avser det 'avskild vik av sjo, bihang'. I namnen Slurnpen,

Norrslumpen och Viisterslumpen. Aven som bled ntgra ginger.

slfrfit slatr, st64 m 'sl6tteriing, sliLttermyr men dven slitter, verksamheten'. I namnet

Kolhusslduen samt ett par ginger som bled'

sldfit slat, sld,ta f.'sliitt' i riksspriklig betydelse men syftar iiven, ja vanligtvis, pi
mycket smfl omriden av sliit mark' Endast i ett par tre namn.

'Finn-, Sand-, Or-.

sommarfus sbmarffiW, sbmarftdqsa n 'sommarladugird'. Endast i namnen Back-

sommarfus et och Sommarfusen.

spigspatg m. Appellativet endast som ben?imning pi fisken spigg. Endast i ortnam-

net Spiggin, viil med syftning pfl nigon spetsig formation'

*spika Nigot sidant kortstavigt maskulinum finns inte men miste antas foreligga i
ortnamnet Spiken. ' .

spilk spllft, sptlkan m'maskin for spiintning av takspin'. Endast i ett par namn

Spilken.

spfll spOt m 'smal sandig is som loper ut i t ex myr, smal udde, sandbacke' . I naRrnen

Renskdrsspdlen och Sandspdlen. Sorn appellativ torde det numera vara i det niirmas-

te okint, nflgon ging htir man dock sandspdl.

stqn st&n m 'sten'. I nigra namn pi siirskilt pitagliga stenar eller sAdana med viss

funktion. Aven bled.

Abborr-, Grav-, Kutar-, Land-, Landkiilling-, Linkar-, Lyar-, Meso-, Sdl-' Vil-'

stopp rrop, stdpe n'litet vattenfall, brant strom'. Belagt endast i Stoppet och

Stoppbiicken Se dessa.

strand str@t, strdta f 'strand'. I nigra namn pi strandpartier.

Asp-, Bin-, Guru-, Gdrie-, Ldng-, Snrr-.

stryck stryk, str$kanm 'kraftigt strcimdrag, mindre fors'. I nigra fi namn . Jft strdka

nedan.

Strycken; Indudd-, Isigdrd-, Ovreudd-.
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sfiSlJt;astrdka, strdkanm 'starkt strcimdrag'. Ordet iir knappast ett levande appellativ
liingre. Foreligger i namnet Strdkan, dven bebyggelsenamn, samt som bled. Betydel-
sen tycks stdmma med den hos stryck, som fcirefaller att ha eftertrAtt strdka som
appellativ.

strdm s/rez, strdman m 'strom(drag)'. I namnet Strommen samt ett par ginger som
bled.

stuga s/du f 'stuga, mindre byggnad, koket och vardagsrummet i gammal bondgird'.
I Flyttjestugan samt en ging som bled.

stycke stbyfi, stdylsa n 'stycke, mindre del av nigot'. I ortnamn har ordet den
speciella betydelsen '(mindre) iker, del av tegskiftad flker'. Appellativt ben?imns
detta dkerstycke. Hleden stycket ir mycket vanlig i namn pi ikrar. Aldrig som bled.

Asp-, Back-, Bakustu-, Bastu-, Bod-, Dal-, Far-, Ftu-, Gdrds-, Hiign-, Kallviilling-, Klingra-, Knall-,
Kornladu-, Kdl<s-, Ler-, Marja-, Orr-, Orr-Iohanna-, Port-, Ri-, Rund-, Smal-, Smedje-, Stall-, Stugu-,
Udd-a, Vedahus-.

sund sr7l - sgt - sqt, silta n 'markerat avsmalnande parti av vatten'. Vanligt i
ortnamn.

Sundet;Ava-, Bergnds-, Bladagriis-, Bjdrnhw-, Bodd-, BAfti-, Djup-, Fisk-, Friikne-, Fiilesd-, Grund-,
Holm-, Hd-, Kalvstrdsk-, Kattfitt-, Laka-, Nedre-, Sand-, Sik-, Strdm-, Tjuvholm-, Tre-, Vall-.

svag plryg, fwda n'svacka, sdnka, liigre land'. Ordet tir knappast levande som
appellativ. I ett par tre namn.

Svaget; Gdrje-, Sdvje-

svedjasw/n, swiLgaf'sved,marksomavbriintstillodling'. Ordetiirknappastlevande
i dialekten men foreligger i nigra ortnamn, dven som bled.

Svedjan; Bjdrk-, Hult-, Lill-, Smulter-, Stor-, Overst-.

sveg slryg, sw4a n 'svacka, siinka pi eller mellan hojder'. Ordet, som inte liingre tycks
brukas appellativt, avser formationer som ar storre 6n suag.

Sveget; Bastuberg-

synke -sdynTya best n. Ordet frireligger veterligen endast i ett par namn pi Hamp-,
avseende stiillen ddr man brukat siinka hampa for rotning.

Hamp-, Hamp-a

sf,ter Detta kortstaviga ord finns inte som appellativ och fcireligger endast i namnet
Lappsdtret; jfr detta.

tall tol, tdLry m'tall, tradet, ofta i kollektiv bemtirkelse'. Endast i namnet Nils-
Tomasatallen men flera ginger som bled med syftning pi tallskog.

teg te, t4an a, tQgan y m '6kerteg, avgrdnsad mindre del i storre gemensam iker'.
Vanligt i namn pi 6krar. En gingdven som bled.

Back-, Bakustuback-a, Bastu-, Bred-, Bod-a, lobb-, Kall-, Kl6va-, Kiill-, Lava-, Ldng-a, Olov-, Ri-,
Smal-, Smala-a, Stall-, Stolpbod-, Stdrw-, Treskiils-.

tiltra tih, tiQa f 'planka, briida, tilja', i namnet Ldngtjiirntiljorna avseende en bro,
speng, liksom dven som bled i ett par namn.
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tjirn lSw m. Ordet hr, vid sidan av triisk, den dominerande bendmningen pi
insjovatten av olika slag. Som regel avser vii tjdrn mindre vattensamlin g dn trdsk. I
varje fall kan riktigt stora vattensamlingar aldrig kallas tidrn.Distinktionen iir dock

inte alla ginger helt klar. Det finns exempel pi att av tvi intill varandra liggande

vattensamlingar den sttirrre kan ha ett namn pi -tiiirnen och den mindre ett pi
-triisket. Hur detta forhillande skall tolkas iir oklart. Vid sidan av anforda uttal har

dven anfcirts l*a,1somvil miste ses som en mycket ung novation piverkad av den

rikssprikliga skrivningen.

Abborr-, Ansto-, Bakberg-, Bastu-, Berg', Bergs-, Biur'a, Bod-, Bondersby', Brakveda-, Brekt-,
Briinnbergs-, Brdnnvins-, Bdls-, Deger-, Diup-, Diuptriisk-, Dustlomb-, Femte-, Fidrde-, Flaka-,

. Friings-, Furu-, Garbergs-, Glommers-, Gran-, Gdrds-, Gfis-, Giidd.', Hals-, Halsd-, Hamp-, Hat(t)a-
berg-, Hw-, Hiiggmans-, Htill-, Hiillsvedie-, Hdg-, Id-, Idbiicks-, Ind-, Iakob-, Klint-, Kokesbdck-,
Kosjiirv-, Krok-, Kroka-, Kunu-, Ladu-, Laka-, Lass-Mickelsa-, Lom-, Lomb-, Ldng', Met-, Met-

trdsk-, Mjdtriisk-a, Mossarot-, Nederst-, Nederst-Gran-, Nottriisk-, Niitistdng', Niird', Orr-, Ox-, Ren-,

Rud-, Rymmar-, Rbr-, Sarv-(Lill-, Stor-), Skogs-, Skdrd-, Snirkar-, Sndrtriisk-, Stor-, Svartabborr-,
Tre-a, Vrakveda-, ASg-, Amt-, Ortermyr-, 6verst-Gran-.

trirda tr?r f?'6kerlinda, iker som lagts i tride och sedan besatts med griis' . Aven Pihl

s 219 uppger femininum men anfor dessutom ett neutrum, som ocks6 finns uppteck-

nat frin Nederkalix: trd-r, trira med samma innebord. Av de sju hiir behandlade

namnen med denna hled iir 4 helt klart neutr sing medan tre, de pi-trbra kan tolkas

som antingen bestiimd neutr plur el fem sing. Alla ortnamnsformer k a n alltsi gi
tillbaka pi en neutral form. Det fortjiinar pipekas att det alltid heter trdsho'trddes-

ho', med den neutrala formen i forleden.

Alholrn-a, Hiign-a, lotta-, Kiill-, Nick', Ny-a, Oll-.

trdsktrask, trd,ske 'insjo'. Ar det vanliga ordet for insjo och kan syfta pA sidana av

hogst varierande storlek. Riktigt stora sjoar har alltid namn pe -ffdsket, en ytterst

vanlignamntyp. Slillansombled. Jfriovrigt tjiirnovan. OrdetsTo drdiremotmycket
ovanligt som hled i namn pi insjoar. Vanligare iir di det nigra ginger upptrlidande

vatten. Om hleden -dn som variant till lrdsket se d nedan'

Trtisket (Inre, Yttre); Abboft-, Alder-, Baku-, Berg-, Bjurnis-, Bjdrk-' Bod-, Bred-, Brdnnvins-, By-,

Bdtskdrs-, Bdls-, Djup-, Empo-, Finnmyr-, Fisk-, Fidlas-, Flaka-, Flds-, Furu-, Fdgel-, Galbergs-,

Gran-, Grund-, Gungs-, Giidd-, Giirs-, Hata-, Hem-, Holm-, Hiigg-, Kalvs-, Kamlunge-, Kattis-,

Korpis-, Krok-, Kvam-(Lilt-, Stor), Kvavis-, Kdll-, Lagna-, Lapp-(Lill-, Stor-)' Lappis-' Lill-,
Lillstu-, Lomb-, Ldng-, Liires-(Lill-, Stor-), Met-, Miii-(Lill-, Stor), Moraiiittt-, Mod-, Mdrt- (Lill-,
Stor-), Nedre-, Nedre-Smd-, Not-, Oru-, Ox-, Pdliing-, Pdliing-Ren-, Pdliing-Stor, Ren-, Rengdrds-,

ill-, Stor-), Skogs-, Slump-, Srnd-n, Sndr-, Socken-, Sten-,

Sdrfiskog-, Tjiiru-, Troll-, Try-,Vit- (Lill-, Stor), Ytter-,

, Ovre'.

tdde qd, ddrym'landtunga som skjuter ut i vattnet' men aven 'hogre och torrare land

som sticker ut i myr'. Mycket vanligt i ortnamn, siillan som bled.

Abborr-, Al-, Almans-, Alskata-, Aludd-, Aslcskata-, Aspskata-, Bakval-, Bastu-, Bi6rk-, Blad.agriis-,

Bod-, Bod6-, Boddrs-, Briindskata-, Bu(r)niis-, Dal-, Damm-, Daviil-, Erik-, Esperi-, Fagniis-, Fdr-,

Fdrhdgn-, Fiirjstiills-, Fdlje-, Gammalgiird-, Gammalhw-, Gran-, Granskata-, Hals6-, Hamn-, Hasta-

skiirs-, Holster-, Hungrig-, Husmyr-, Hiissie-, Hdg-, Jotta-, Jiirpsand-, Killing-, Klubb-' Kil-, Kolhus-,

Koppar-, Krissnes-, Kdta-, Kiilsiiirv-, Lapp-, Linie-, Ldng-, Malm-, Miala-, Mioskata-, Mossa-,

Mbmiis-, Nisstomasa-, Nyvarp-, Niis-, Ndtiskata-, Orm-, Ox-, Pata', Pellfus-, Rev', Rund-, Rymmar-,

Rdnn-, Rdnnvik-, Rdr-, Sand-, Sandvik-a, Silver-, Skata-, Slump-, Smultersvedje', Spik-, Stor'' Stup-,

Svartsten-, Svedje-, Stilg-, Sdr-, Teg-, Vakthus-, Varungs'.



200

vaara Detta finska ord med betydelsen 'berg' fcireligger i ett par namn i socknens
<istra del. Ej appellativ i mfllet.

Palo-, Sortti-.

yall v@, vdre n'vadstiille i vatten'. I namnen Lillvadet och Storvadet.

vallval, vdlrl.m 'fiibodvall, renvall, oppen oftast griisbevuxen mark i skog'. Avser i
kustbygden vanligtvis'fdbodvall'. Endast i namnet Vallen samt ett par.ginger som
bled.

*varmbiittne Nigot sidant appellativ tycks inte foreligga i milet men bor antas ha
existerat med en betydelse 'det varma bottenst2illet'. Pihl s 100 syns mena att ett
appellativ foreligger, men antagandet torde vara baserat pi ett par ortnamn. Forelig-
ger i ortnamnen Bjorkuddvarbbttnena, Sdlguddvarbottnena, Varbdttnena och Var-
bottnet (jfr i ovrigt dlir) samt i ett par varianter pi Val-, Valbottnet och Valbottnena.
Det i mfrlet levande appellativet for foreteelsen dr viirmsel f .

yarp varp, vdrpa n'dragning av not, plats for notdragning'. I nigra fi namn.

Varpet, Nedre, Yttre o Ovre; Ny-, Res-.

vass ya,!, vdsry m 'vassbevuxet omride i sjo'. Ordet avser ddremot icke vdxten vass,
som i det lokala milet heter ror. I namnet Ollvassen samt ett par ginger som bled.

vatten vdtrry, vdTna 'vatten'. I ortnamn nigra gflnger i namn pA sjoar, som regel
mindre sidana och dessutom ocentralt beliigna.

Asp-, Bjdrk- (Lill- o Stor), Mj6-, Trdsk- (Lill- o Stor), Valv-, Vit-, Ok-.

vaturngvdtot1g m. Ordet finns icke som sjtilvstlindigt appellativ men foreligger i nflgra
namn pi mindre holmar som vbl vid namngivningstillfiillet legat just i vattenytan. I
ett fetal namn. Se vidare Olsson 1959 s 134f.

Vatungen; Bdrstskiirs-, Hilltskiirs-, A-.

ikvelk, v@pkaf 'vik, inbuktning av strandlinje i sjo och hav'. Ar det helt domine-
rande ordet for foreteelsen i friga och ytterst vanligt i ortnamn, nigon ging eiven som
bled. Det nigon enstaka ging upptriidande bukt dr knappast genuint i milet.

Viken; Almans-, Aludd-, Badfuk-, Bak-, Bjdrk-, Bod-, Bodd-, Boddrs-, Bred-, Dal-, Djup-, Drag-,
Dyn-, Dddman-, Ena-, Finn-, Fdrjstiills-, Galt-, Gammalhus-, Gi-, Gjut-, Gorr-, Grarxkata-, Gull-,
Giirds-, Giirs-, Haga-, Hals-, Hamn-, Haras-, Holm-, Hult-, Hdlskata-, Hiign-, Hiill-, lobbar-, Kalk-,
Kall-, Killing-, Klubb-, Korpholm-, Kroks-, Kdta-, Kiilv-, Ladu-, Lapp-, Lax-, Ler-, Ldng-, Liinning-,
Mara-, Missen-, MdrF, Mdrtlek-, Not-, Ndtistdng- @ill-, Stor), Ox-, Rdnn-, Rdr-, Sand-, Skinna-
hamn-, Skut-, Skiira-, Sldtt-, Smedje-, Stor-, Stor-Lapp-, Strand-, Stddje-, Svart-, Svedje-, Sveg-,
Siiltings-, Tranu-, Trdsk-, Udd-, Vass-, Viisti-, Ytterst-, Ostani-, Oster-.

in v@Ln, v@Lna n 'orrspel, tjiiderspel, plats diir sidant 6ger rum'. Endast i namnet
Gammalvinet.

vuoma Finskt ord for 'stor, sank myr'. I namnet Sadinvaaranvuorna. Ej appellati-
viskt i kalixmfllen.

vdgvg, ven elvean d, v(gan y m 'veg, stig'. I nagra namn, nigon ging 6ven som bled.

Allman-, Ed-, Husmyr-, ldmtd-, Ronnings-, Tjdru-, Treflaka-.
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yiiggvag elveg, vdgen m 'vagg (i byggnad)'. I namnet Hdllvdggen med syftning pi
brant bergviigg.

h @, @n m 'stort vattendrag'. En upptecknare uppger best2imd fotm 6a f, en form

som hogeligen kan betvivlas. Pihl upptar ocksi ordet endast som maskulinum i
Overkalix. Det iir vid sidan av iilv dengiingse beniimningen pi stora, dominerande

vattendrag. Man kan dock i namnforrfldet konstatera en skillnad i bruket av orden.

Medan efterleden -dn gentintforeligger i namnet pi de tre dominerande vattendra'

gen inom kommunen, nzimligen Kalixdn, sangisdn ochToredn, samtliga med (yng-

re) variantnamn pi -iilven, tycks namnen pi -iilven vanligen avse obetydligare

vattendrag som inte mynniu i havet utan i de stora vattendragen. Silunda iir

Korpikiilven, som den genuint kallas, ett biflode tlll Sangisdn och har i sin ovre del

beniirnnts Flakaiilven. Namnet Lapptriiskiilven avser den del av Sangisin som ligger

ovanfor sammanflodet med Korpikiilven, och Lombiilven ir ett ratt obetydligt

vattendrag till Stortr?isket i kommunens nordcistra del och kan snarast karakteras

som en biick, Ordet d tycks alltsi vara den gamla genuina beteckningen pi stora

vattendrag medan iilv dr senare inkommet, i nigon min kanske pi officiell vbg.

Ovriga namn pfl -dn avser ocksi foreteelser i anknytning till de stora vattendragen.

Silunda dr Lilldn, Potadn och Stordn namn pi grenar kring holmar i Kalixiilven.

Furudn, en annan Lilldn och Loidn ingar som ett forgrenat avsnitt av samma dlv.

Smaldn, Stordn och Talldn betecknar avsnitt av Tcireilven och Trdngdn ett kortare

avsnitt av Kalixiilven. Och den stora sjo som officiellt heter Moriiirvstriisket hat
genuint kallat s Morajiirvdnoch br ju att se som ett stort sel i Kalixiilven. Vidare 2ir att

miirka att namnen pi zi- ocksi 2ir lokaliserade titl de stora vattendragen. Silunda 5r

Agrund.etenudde ut mot Kalixiilven,,4 krokenenskarp krokisammavattendrag och

A-marken ett skogsomrflde v[ster om samma alv. Aheden pi <istra sidan av Kam-

lungeliiskethar ansetts ligga vid rin, dvs vid det-sel som sjon 6r att se som, och mitt i
Miajdrvdn (Morjiirvstiisket) ligger de bida Aholmarno. och Akni;sen ligger vid

Toredlvens utlopp ur Yttertrhsket. L?ings de stora dlvarna finner man dhremot inga

gamla namn pL Alv-. Den lflnga och flacka Alvgrynna i Kalix?ilvens mynning har

forst ganska sent kommit upp ur vattnet och f6tt namn. Ortnamnen ger alltsi ett klart

besked om att ri iir den gamla beteckningen.

Furu-, Groft-, Kalix-, Kiilv-, Lill-, Ldi-, Mo-, Morajdrv-, Mugglom-, Pota-, Pdliing-, Sangis-, Smal-,
Stor-, Tall-, Trdng-, Tdre-, Ytterst-, Over-Morajiirv-.

ilker tbkar, cbka4 m'iker' enligt en upptecknare 'vexande 6ker'. Ordet, som i
materialet fdreligger i tre namn, synes avse storre gemensamma 6krar som t ex

Knektdkern, som innehades av tre knektar och Stordkem i byn Tore, diir de flesta
bonderna i byn hade tegar. Nigon ging tycks det, som ifriga om Backdkern i
Ryssbiilt, kunna avse enstaka mindre flker. Vanligtvis kallas s6dana, liksom tegar i
strirre ikrar, for dkerstycke. Detta upptriider som hled i namnet Bastudkerstycket

men har i ovrigt i ett stort antal ikernamn den reducerade formen -stycket.

Back-, Knekt-, Stor-.
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flkerstycke bke,ptd4tf n. 'flkerteg, mindre iker'. Jfr i ovrigt dker ovan.

Basru-.

fls crs, 6sry m'skogis, bergis, lingstrlickt men inte pitagligt hog eller brant hojd-
strdckning'. I ett fatal namn.

HOg-, (Lill-Hdg-, Stor-Hdg), Linje-, Sand-.

dlv elrv, dhva f. Den numera vanligaste beniimningen pi de stora vattendragen. I
nigra namn, i tre fall med varianter pi -dn. Jfr i ovrigt utredningen under ri ovan.

Kalix-, Korpik-, Lapptriisk-, Sangb-, Stortrds k-, Tiire-.

iinde i/, efn m 'ende, inre eller yttre del', vanligtvis av sjo eller myr. Endast i ett par
namn.

Gorr-, Riiktjdrv-.

iinge hp7fl6,,brudAa n'naturlig iing'. I en hel rad ortnamn. Atstittiga ginger iiven
som bled.

Ava-a, Bdck-, Glo-, Griift-, Hals-, Halvrdsteladu-, Hara-, Hem-a, Hiissje-, Krissnes-, Lag-, Orm-,
Porr-, Rot-, Skau-, Skogs-, Socken-, Strdka-a, A-.

6 e f 'o, av vatten kringflutet relativt stort landomride'. Numera iir flera lokaler med
namn pi -on landfasta. Vanligt som hled i ortnamn, mera siillan som bled.

On; Berg-, Bock-, Bod-, Bdt-, Fdr- (Lill-, Stor), Fdles-, Hals-, HAg- (LiU-, Snr),Inner-, Lapp-, Lill-,
Liigen-, Ris-, Silaunds-, Torrveds-, Troll-, Anges-.

or qqr, @W4 m.For ordet anges ett flertal betydelser som 'grusbank, grusgrynna,
grovt grus, rev, (l6gt) stengrund, stenigt skbr' etc. Ordet iir mycket vanligt som hled i
ortnamn, nflgon ging dven som bled. Minga lokaler med namnpL-oren 6r nu ganska
stora oar, en del av dem iiven landfasta.

Oren, Orama; Al-, Avagiird-a, Bin-, Bod-, Ed:-, Etik-, Fager-, Finsk-, Frdds-, Grep-, Griis-, Gds-,
Giirs-, Holster-a, Hult-, Ing-, lyss-, Kast-, Kungs-a, Landerst-Holster-, Lapp-, Lappis-, Lill-, Lisbet-,

. Ldv-, Mal-, Mitti-Holster-, Neupol-a-, Not-, Ox-, Rrs-, Ross-, Rdnn-, Skog-, Skog-a, Skriinmds-,
Splitter-, Stor-, Tomas-, Tiirn-, Viisterst-Holster-.
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Huvudledsgrupper

Siffrorna anger antal namnbeliigg, inte antal lokaliteter.

Sjoar och andra vattensarnlingar: ava(1), glo(3), gol(1), jerv(i)(7), lamp(1),
lombe(3), pott(4), sjo(5), tjiirn(S3), triisk(99), vatten(9)

Vattendrag och delar diirav: biick(59), eda(1), fors(25), fiille(2), grav(9), koski(1),
miirg(L), rad(Z), sel(8), stryck(4), strika(l), strom(L), fl(19), elv(7)

Vikar, sund och fjiirdar: bukt(1), fjard(28), hamn(S), kalv(4), nor(2), slump(L),
sund(24), vik(83)

Sankmarker: blota(l), dy(l), driivja(3), flark(l), kiirr(4), mara(2), mosse(2),

myra(222), r6d(19), vuoma( 1 )

Oar, holmar och grund: brott(2), bida(8), grande(3), grund(79), grynna(39),

holme(88), klack(L), rev(6), skiir(20), vatung(4), 6(20), iir(aS)

Niis, uddar: klubb(7), niis(L7), skag(l), skata(25), spil(2), udde(86)

Hdj dformationer, sluttningar: backe(61), berg(49), hammar(1), klint(6), khpp(1),
knabb(7), knos(S), kulle(L), kdl(17), lid(3), revel(1), rift(l), rivel(2), rygg(s),
rrifte(2), vaara(2), 6s(4)

Dalar, siinkor: dal(8), dald(1), diippe(l), grov(1), grubba(5), gryvja(3), guta(1),

svag(3), sveg(2)

Skogsmarker: hulte(8), lund(2), mark(4), skog(9)

Stenig terriing: holster(1), hiilla(23), klapur(3), klippa(4), sklaver/skravel(2),
sten(10)

Odlade marker: bruk(1), garda(2}), hiign(5), lod(8), lott(l), Hgd(1), liiger(4),
l6t(2), ronning(L9), rudd(16), skifte(l), slfltt(1), stycke(29), svedja(7), teg(20),
triide(7), vall(l), iker(3), ikerstycke(l), iinge(19)

Viigar, broar och andra byggnadsverk (artefakter): bakval(l), bod(3), bruk(L),
brygga(1), damm(2), tus(l), hage(3), hus(l), hiibbre(L), kvarn(2), kita(1),
lada(20), pata(L), rose(L), sommarfus(2), spilk(L), stuga(L), tilja(1), vag(7)
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Huvudledsfrekvenser

Efter antal namnbeliigg i materialet

myra
berg
tr6sk
holme
udde
tjirn
vik
grund
backe
biick
or
hed
grynna
stycke
fjrrd
fors
skata
sund
giirda
lada
skf,r
teg
o

land
ronning
rfld
e

6nge

kol
nf,s

rudd
bro
sten

222

rt9
99

88

86

83

83

79

6T

59

45

44

39

29

28

25

25

24

20

20

20

20

20

19

L9

t9
t9
T9

t7
t7
t6
L2

10

grav, skog, vatten

bflda, dal, hulte, knos,lod, sel

aya, eda, halse, jiirv(i), klubb, knabb,
svedj a,trdde, vlg, 61v

klint, rev, rygg, strand

grubba, hamn, hign, sand, sio, varp

ed(e), hage, kalv, krok, kirr, lagg, l6ger,

mark, mj ala,pott, stryck, vatung, fls

bod, brdnde, driivja, fus, glo, grande,

gryvja, huvud, klapur, klippa, lid, rivel, ro,
slltt, svag, slump, var(m)bottne, iker

brott, bruk, damm, fiske, flada, fhlle, gjuta,

hugg, krok, kvarn, kvissla, lomb, lund, lot,
mara, mosse, mynfle, nor, rad, rofte,
sommarfus, spf,l, sveg, synke ,Yaara, vad, [nde

bakval, blota, botten, brink, brygga, brandland,

bukt, by, dy, deld, diippe, flark, fatfl, gran,

grov, guta, gol, hammar, hide, holster, hus,

hiibbre, jord, jolp, klack, kl[pp, kf,lla, lad,

lamp, led, linje, lott ,Lil, [igd, 15nnitr8, pata,
revel, rift, rova, rose, skag, skifte, sklaver, skravel,

slfltt, spigg, spike,'spilk, stopp, strf,ka, strom,

stuga, s[ter, tall, tilja, vall, vagg, flkerstycke
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Sflrskilda namnbildningar

Derr pi orten vanliga naturnamnstypen 6r den som bestir av en huvudled som anger

typ av lokal och i bestZimd form ingir som senare element i en sammansdttning, mera

sdllan som simplexnamn. Frin denna typ av namnbildning awiker ett fital namn
innehillande ord som vanligtvis kan beliiggas i det lokala milet men i betydelser som

inte hiinfdr sig till viss lokaltyp. De h<ir hemma inom andra begreppssfiirer och

karakteriserar pi skilda siitt det namngivna objektet eller en del diirav. Det ror sig

om jiimforelser av skiftande slag, likheter i nigot avseende, ibland tillfiilliga associ-

ationer. Namnen kan vara knutna till folkliga forestiillningar eller aktiviteter. Inte si
siillan iir det friga om ellipser dvs losbrutna bestimningsleder som fitt sjiilvstiindig
funktion som ortnamn. Det iir inte heller alla ginger helt liitt att avgcira hur man skall
betrakta namn av den hiir typen.

H6r anfors nu ett antal sprflkliga element som ingir i sidana i viss min oregelmhs-

siga ortnamnsbildningar.

bleck n.I namnet Binnmyrblecket pir en liten tjiirn pi en myr. Det som appellativ i
nigon tilliimplig konkret betydelse icke belagda ordet 6r viil att tolka som "blin-
ket" pi myren.

bo n. Ingir i namnet Tranubo pi en myr. Av allt att doma ellips till ett tidigare
sammansatt namn, forslagsvis *Tranubomyran. Ddrfor talar 6ven namnets obe-

stimda form som antyder att det iir utbrutet ur ett sammansatt namn i normalt
besttimd form. Vi har att gora med vad man skulle kunna kalla en reell ellips.

dyna f. Foreligger i namnet Dynan eller Raggdynan (se dessa namn) pi ett berg.
Vissa foreteelser vid berget har gjort att det liknats vid en dyna, ett bolster.

diirr m. I namnet Landkiillingdorren pi en rostfiirgad sten som i den folkliga
forestiillningen troddes vara den mytiska figuren landkdllingens inging till den

klippa diir hon antogs bo.

flurkaf .l Flurkan, namn pi en iing. H?ir kan det mdjligen rcira sig om ett tidigare ord
med toponym innebcird, som inte liingre kan bel?iggas. Det br inte heller uteslutet
att namnet kan representera en ellips till ett tidigare *Flurkmyran.

fot m. I namnet Landkiillingfoten pi en sten diir ett fotliknande avtryck ansetts

hirrora frin den ovan nlmnda landkiillingen. Ett pars pro toto-namn.

foting m. Ingir i Hdgfotingen, namn pi en udde. V?il en tilffellig(?) bildning tillfot
med en innebord 'den som ser ut som en hog fot'.
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gadd m.I namnet Gaddarna pi.en udde, tidigare tre holmar. Har viil pfl nigot sdtt
ansetts sticka ut som gaddar.

gungse? m. I forsnamnet Gungsarna samt i nigra sammansatta namn pi Gungs-.En
oklar bildning.

hakaf.I namnet Hakan pi en odling som liksom avslutar en hojdstriickning. Nigon
form av jiimforelse 'den utskjutande nedre delen'?

hake m. I namnet Haken pi ett trekantigt ikerfiilt.

hatt m. Endast i namnet Golihatten. Det iir viil friga om nigon slags likhet.

holkm.I namnet rlolkenpbenkraftig fors. Hiir kan det mojligen rcira sig om en som
appellativ inte lbngre belagd ft-avledning till hdl med en innebord 'urholkning,
eller liknande.

hus n. Ing6r i namnet Ndlhuset pi en stenig och rnycket besviirlig fors. Den har
betraktats som rivig som ett ndlhus 'ndldyna'.

huvud n. Ar i namnet Salkosthuvudetpit en del av forsen Salkost att se som en
elliptisk form for forshuvud, den normala beteckningen for oversta delen av
forsar.

ftog. Nigot neutralt sidant substantiv finns inte men tycks ingi i namnen Ht)get och
Isigdrdhdget Ar snarast att se som en ellips till*hdgstiillef dvs hogsta punkten.

kamm. Nigot sidant ord med toponyrn innebdrd finns inte i det lokala milet men
ingir i ett par namn Kammen ph markerade hojdformationer. Nigon form av
likhetsassociation? Helt uteslutet iir inte att namnet kan ha inforts frin nigon
trakt d?ir ordet haft terriingbetecknande innebord.

klingra f 'kringla, trissa'etc. Endast i namnet Lillklingranpi en liten rund myr. En
likhetsassociation.

kylaf. Ordet betyder'rbnsel, mats?ickspise, oftast av skinn'och f<ireligger i namnet
Kylap| en myr. Det kan rcira sig om en ellips till ett*Kylmyran, myren till vilken
man miste medfora matsiick.

kyrkaf . Ordet ingir i namnet Landkiillingkyrkanph en hog klippa. Pi grund av sin
storlek och resning har klippan i den folkliga forest?illningen ansetts vara den
mytiska landkiillingens helgedom.

lad n. Ordet har i dialekten den konkreta betydelsen 'skiljeviigg mellan kobis, och
upptriider i nigon overford bemtirkelse i namnet Dalladet pi en 6ker.

lort m. Lortarna heter ett "lortigt" 'dyigt' omride. Ar viil ellips till ett pluralt
sammansatt namn pi Lort-.

rinda f.. Ordet betyder 'hiissjesting' och foreligger endast i namnet Rindorna pi en
odlad mark. Det kan alltsi rora sig om en ellips till en sammanshttning, men
namnet kan ocksi vara <ivertaget frin en (intilliggande) upplagsplats for rindor
med en si lydande appellativ beniimning.
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rumpa f 'rumpa, svans, fiskstjiirt' etc. I namnet Rumpanphen smal markremsa, som

setts som ett bihang, en svans till nigon intilliggande formation.

skabb m.Inget sidant appellativ med toponym innebord finns i milet, men formen
foretgger i namnen Skabbarna, Lill- och Storskabben med syftning pi kala
formationer. Man kan jiimfora med milets adj skabbon'kal, skallig'.

skkira f 'sandcidla'. Skldran finns som namn pi odlade marker. Hiir miste man vdl
anta att det ror sig om ellipser till sammansatta ortnamn ph Sklor-.

skord f. Rdrskdrden kallades en tj?irn vid vilken man skordat vass. Den har dven

bendmnts Rortjiirnen.

smdl n. Ordet betyder 'smula, liten bit' och ingir i namnet Bdcksmdlet pi en liten
slittermark, som alltsi betecknats som "smulan" vid biicken.

stad m.I vandringsnamnen Trelleborgstan och Trindborgstan pi labyrint. Se vidare
dessa.

stapel m. Foreligger endast i namnet Hogstapeln pi den branta toppen av ett berg.

Nigon likhetsassociation, klockstapel, vedstapel?

svart adj.I namnet Svarten pi en stor sten. Viil ellips till *Svartstenen.

siing f . Ordet upptriider endast i namnet Ormsiingen pi en sten som fitt namn av att i
den finns en figur som liknar en hopringlad, vilande orm.

tapp m. Ordet avser antingen tapp i tunna eller hotapp, ulltapp etc. I det oklara
Altappen samt i namnet Starrtappen pi en holme, dhr det viil funnits en "tapp"
starr.

tjukaf'bjiilha, pingla'. I namnet Lilltjukanpilen holme som segs ha fett namn av det
ljud som vigorna frambringar mot den. Bestiimningen Lill- hiinfor sig inte till
holmen som sidan utan syftar pi att det ljud som frambringas har jiimforts med
det frin en liten pingla.

tdckenf'dimma' .lTdcknen,namnplgrund, som vhl kiinnetecknats av dimbildning.

ugn m. Bastuugnen heter en vik, vars bigformade strandlinje vtil liknats vid ugns-

<ippningen.

vistande En sidan participiell form torde foreligga i namnet Gammalvistandena? pir
ett st?ille diir man (tillfeltgt) har brukat vistas.











SKRIFTER UTGIVNA AV DIALEKT., ORTNAMNS. OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEA

Serie A. Dialekter

folkmedicinskt arkivmaterial.
a*

l. Evert Larsson f - Sven Sdderstrdm, Hossj<imilet. Ordbok river en sydviisterbottnisk dialekt.
1979. Pris 100 kr.

2. Algot Hellbom, Aldre ktillor titl Medelpads bygdemil. 1981. pris 50 kr.
3. Olavi Korhonen, Samisk-finska bittermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund.

1982. Pris 50 kr.

4. Magdalena Hellquist, Abraham Abrahamsson Hiilphers och folkmilen i Westerbotten. Ett
bidrag till dialektstudiets historia. 1984. Pris 35 kr.

5. Harald Fors, Ordbok tiver Ore-Lingselemilet - en svensk dialekt i s<idra Lappland. 1984. pris

100 kr.

Serie B. Namn

1-. Nordsvenska ortsbodknamn sammanstiillda av Lars-Erik Edlund. 1984. Pris 125 kr.
2. Lars-Erik Edlund, studier over nordsvenska ortsbooknamn. 19g5. pris 125 kr.

Serie C. Folkminnen och folkliv.

l. Phebe Fjellstrdm, Viickelsen, folkmusiken och folkrcirelserna. 19g1. pris 35 kr.
2. Visor i vikterbottnisk tradition. I urval av Alf Arvidsson. 1981. pris 50 kr.
3. Vitraochbiiran. Tvistudierinorrliindskfolktro. AvAlf ArvidssonochToneDahlstedt. 1983.

Pris 50 kr.

4. Alf Arvidsson, Arbetslivets folktro. Under forberedelse.

5. Carl Johansson, Samiska studier. Under frirberedelse.

6. Vdsterbouniska ldtar utgivna av Gunnar Karlsson och Siw Burman. Under f6rberedelse.

7. Ordsprdk och talesiitt i Ovre Norrland. Av Magdalena Hellquist. Under f6rberedelse.

Serie D. Meddelanden

1.. Tone Dahlstedt- Barbro Holmgren, Nordfinska evakueringen till Skelleftebygden 1942t-45. De
finska "koflickornas" vistelse i Sverige. 1979. Pris 10 kr.

2. samiskt fiiltarbete. Av Pirjo Rissanen. 1981. Slutsild.

3. Lillian Rathie, Norrldndsk folkmedicin. Sammanstdllning av

1984. Pris 50 kr.

OVRE NORRLANDS ORTNAMN

Ortnamnen i Norrbottens ldn

Del 7 A. Kalix kommun Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1980. pris 50 kr
Del 7 B. Kalix kommun Naturnamn. Av Gunnar Pellijeff. 1985. Pris 75 kr.
Del 13 A. overkalix kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar pellijeff. 1982. pris 50 kr.

Ort' amnen i Viisterbottens liin

Del 14 A. Viinniis kommun. Bebyggelsenamn. Av Claes-B<irje Hagervall. Under ftirberedelse.

Dialckt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umefl

Box 5056, 5-900 05 Umei

rssN 0348-7237

rsBN 91-86372-06-8


